
EEN GUIDE 
Voor degenen die zijn vertrokken Om Te 

Gaan Via 
The Great Tribulation 

NA DE RAPTURE 
De Ware Kerk 

Vele ware Christenen maken zich ernstig 
zorgen over de mensen die er aan lijden in 
de "great tribulation" nadat de Heere 
Jezus Christus heeft zijn ware Kerk hem te 
ontmoeten in de lucht.  

Deze bijeenkomst is bedoeld als de 
rapture.  

Wij geloven niet in een tweede kans, maar 
wij vinden wel dat heil zal worden 
aangeboden aan een persoon tot zijn 
dood. De mogelijkheid van redding tijdens 
de tribulation is slechts een voortzetting 
van de huidige gelegenheid aangeboden 
om de Heere Jezus als Verlosser. 
Vertrouwen in de gezegd werk van 
Christus is de enige hoop voor de verloren 
mensheid, verkocht onder zonde, hetzij 
vóór, hetzij na de rapture.  

Dit bericht is vooral voor degenen die zijn 
vertrokken, na de rapture, in de great 
tribulation (Matt. 24:21), en het doel is om 
te getuigen dat de Schrift leert dat veel 
wordt opgeslagen door hun leven als 
martelaren (Rev. 7:13, 14) en ontsnapt 
aan de uiterste kwel van de eeuwige meer 
brand (Rev. 20:15) 

VOOR DEGENEN DIE ZIJN LINKS: 

De GROTE GEBEURTENIS voorspelde in de 
Heilige Schrift (de Bijbel) en dat geloofden 
en onderwezen door de evangelische en 
true blood gekocht lichaam van Christus 
betreffende "de rapture van de Kerk van 
de levende God" van deze aarde tot glorie 

HEEFT PLAATSGEVONDEN. Zowel de 
levende gelovigen en de doden in Christus 
(die zijn gesteld vanuit de dode) zijn 
gevangen aan de Heere in de lucht, in 
overeenstemming met de volgende 
geschriften: 

"Wij zeggen totdat je door het woord van 
de Heere, dat wij die nog in leven zijn en 
blijven totdat de komst van de Heere belet 
niet dat hen in slaap. Voor de Heere zelf zal 
neerdalen uit de hemel met een schreeuw, 
met de stem van de aartsengel, en met de 
hulp van God: en de doden in Christus 
zullen allereerst aanleiding: wij die in 
leven blijven en wordt meegesleurd 
worden samen met hen in de wolken, om 
te voldoen aan de Heere in de lucht: en zo 
komen wij ooit nog met the Lord"  
I Thessalonians 4:15-17) 

Nu, na de rapture, de ware Kerk (alle 
gelovigen en volgelingen van de Heere 
Jezus Christus) is overgenomen uit de 
aarde, de macht van Satan zal volledig 
uitslingeren, en een vreselijke, 
onbeschrijfelijke tribulation zal 
plaatsvinden tijdens welke de inwoners 
van de aarde (Jood en Gentile) veel. 

Leven voor Christus nu, onder het bewind 
van de antichrist, en bekennen dat Jezus 
als uw God en Verlosser, dat je kan 
ontsnappen aan de eeuwige verdoemenis 
van de hel, kost je je leven. Maar redding 
is nog beloofd aan degenen die zwaar aan 
het einde (Matt. 24:13) 

Degenen die zijn opgeslagen in de 
geweldige tribulation worden beschreven 
in Rev. 7:14 als "gewassen hun gewaden, 
en zorgde ervoor dat ze wit in het bloed 
van het Lam." Uw badjassen zijn gekleurd 
met UNBELIEF, gebrek aan 
werkelijkheidszin profiteren, PLEASURE 
ZOEKEN en ANDERE ZONDEN. Maak uzelf 

aan God absoluut en trachten zuiveringen 
door geloof in het bloed van Christus dat 
werd geworpen op Kruisweg voor de 
kwijtschelding van zonde (Johannes 3:16) 

"Voor een ambtshandeling zal de naam 
van de Heere wordt opgeslagen" (Rom. 
10:13) 

Bestudeer uw Bijbel serieus terwijl u het, 
en slaan zoveel mogelijk voordat deze 
wordt gehouden. 

De antichrist zal de grote wereld dictator; 
hij zal dwingen mannen dragen zijn 
stempel, en hem aanbidden en zijn imago. 

WEIGEREN DE MARKERING en weigeren 
te aanbidden DE ANTICHRIST of zijn 
imago tegen elke prijs (Rev. 13:15-17).  
Het is veel beter om te lijden voor een 
tijdje nu, en straks ook met Christus, dan 
ontsnappen lijden door toegeven aan het 
beest en lijden de drugverslaving van de 
hel eeuwig (Rev. 14:11) 

Met goede moed. Houd het Woord van 
God. Wees zacht voor de Joden. "Hij stelt 
dat DOORSTAAN totdat het einde dezelfde 
opgeslagen wordt" (Matt. 24:13) 

Deze folder  is geschreven alsof de rapture 
had plaatsgevonden en de Heere verzocht 
hadden de ware Kerk niet van deze 
wereld. Misschien nu al als u dit leest, de 
onderwaterstad rapture is geschiedenis, 
en je bent vertrokken. Zien in Hem, Jezus 
Christus voor de kracht en de moed om te 
lijden voor hem, voor hij heeft 
geleden voor u zelfs aan overlijden. De 
Bijbel draagt getuigenis dat tijdens deze 
periode kunt u koopt noch verkoopt 
zonder het merkteken van het beest, en 
dit zal veel leed en dood aan degenen die 
weigeren de mark. MAAR HIJ KRIJGT DAT 
HET MERK ZICH EEUWIG vervloeken, EN 

DE toorn VAN DE LEVENDE GOD HOUDT 
VAN HEM. 

 

Of de RAPTURE heeft plaatsgevonden of 
nog steeds toekomst wanneer u leest dit 
bericht 

AANVAARDEN JEZUS CHRISTUS 
NU 

Als uw persoonlijke Verlosser, door te 
geloven dat hij stierf en zijn bloed voor u. 
Volledig overgeven aan hem. Zorgvuldig 
kijken en bidden en getuigen voor hem 
totdat hij komt. (Lucas 21:34-36).  Lees 
Johannes 3:16 en 3:36. 

"Indien gij zult toegeven met thy mond die 
de Heere Jezus als Verlosser], en 
waardencrisis geloven in thine hart dat 
God hath hem omhoog uit de dood, gij zult 
worden gered" (Romeinen 10:9) 
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