
OORZAAK:

SALOMO EN DE MOLOCH
1 Koningen 11:4-8
Toen Salomo oud geworden was..., voerden
zijn vrouwen zijn hart mee... en bouwde hij...
een hoogte voor Moloch, de gruwel der
Ammonieten.

BEN-HINNOM =MOORDDAL
Jeremia 7:29-34
...en zij hebben de hoogten van Tofeth ge-
bouwd, die zich in het dal Ben-Hinnom
bevinden, om hun zonen en dochters met vuur
te verbranden... (Offeren aan de Moloch).

FARIZEEERS EN DE MOLENSTEEN
Mattheüs 18:6
Maar een ieder, die een dezer kleinen, die in
Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter
voor hem zijn, dat een molensteen om zijn
hals was gehangen en hij verzwolgen was in
de diepte der zee.

OORDEEL VOOR EEN KERK
WIE ABORTUS LAUW LAAT
1 Petrus 4:17a
Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint
bij het huis Gods...

Sinds 1970 zijn meer dan een half miljard
kinderen vermoord. Nu per jaar meer dan 50
miljoen; 30.000 in ons land. Abortus is voor
de kerk een gepasseerd station!

PROFETIE ISRAEL VERVULD
Jeremia 30:8,9
Op die dag zal het gebeuren..., dat Ik het juk
van hun hals zal verbreken..., maar zij zullen
de HERE, hun God dienen en David, hun
koning, die Ik hun verwekken zal.

Wereldwijde abortus agressie teken van
spoedige wederkomst Messias Jezus.

OORDEEL:

SPLITSING in 10 en 2 STAMMEN
1 Koningen 11:11
Omdat het zo met u gesteld is, dat gij mijn
verbond en mijn inzettingen, die Ik u geboden
had, niet in acht genomen hebt, zal Ik voorze-
ker het koninkrijk van u afscheuren en het uw
knecht geven.

VERSTROOID TOT AAN VANDAAG
Jeremia 19:15
Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van
Israël: zie, Ik breng over deze stad en al haar
steden al de rampspoed die Ik tegen haar heb
uitgesproken, omdat zij hun nek hebben
verhard om niet naar mijn woorden te horen.

ABORTUS MOLOCH STEEDS WEER
Handelingen 7:50 (Molochdienst vs 43)
Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en
oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige
Geest...

Abortus/Moloch is moord op een kind.

OORDEEL KOMT MET HAAST
Openbaring 18:5,6
Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot
aan de hemel en God heeft aan haar ongerech-
tigheid gedacht. Vergeldt haar, gelijk ook zij
vergolden heeft...
1 Petrus 4:7
Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt
dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij
kunt bidden.

SINDS 1948 KEREN JODEN TERUG
SATAN EEN BRIESENDE LEEUW
Openbaring 12:12b
Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot
u nedergedaald in grote grimmigheid, we-
tende, dat hij weinig tijd heeft.

Abortus is eindtijd aanval van de mensen-
moorder van den beginne op het leven.

WAT ZEGT DE BIJBEL?BLOEDSCHULD
VAN MOLOCH EN ABORTUS
Toen Salomo aan het einde
van zijn leven zijn vrouwen
toestond aan de Moloch te
offeren, was de straf van God
dat het rijk werd gesplitst in
tien en twee stammen.
Lees 1 Koningen 11.
Een speurtocht door de Bijbel
doet je met verbijstering
ontdekken dat Israël telkens
weer bloedschuld op zich
laadde door haar kinderen in
de gloeiende armen van de
afgod Moloch al gillend te
laten verbranden.
De profeten kondigden als
straf de ballingschap aan.
Van Juda is slechts een klein
deel teruggekeerd, de tien
stammen zijn tot vandaag toe
nog steeds  verstrooid onder
de volkeren.
Lees Jeremia 7:31.

Jezus zegt dat wie een van
deze kinderen verleidt het
beter is dat zij met een
molensteen om de hals in de
diepte der zee verdrinken!
Lees Mattheüs 18:6.
Vandaag zijn we ook hard-
nekkig en onbesneden van
hart zoals Stefanus in zijn
toespraak de geestelijke
leiders in zijn tijd verwijt.

Lees Handelingen 7.
Abortus is van de laatste
jaren. Sinds de joden weer
terugkeren naar hun beloofde
land is de abortusagressie
wereldwijd geëxplodeerd: 50
miljoen abortussen per jaar.

Nu al meer dan een half
miljard. Al een half miljoen
in ons eigen land en elk jaar
komen er tenminste 30.000
bij. Voor kerk en christen is
abortus een gepasseerd
station. We worden er heet
noch koud van.
Met abortus komt het oordeel
ook over een zwijgende kerk.

De mensenmoorder van den
beginne gaat rond als een
briesende leeuw en heeft al
bereikt dat hij de kerk tot
zwijgen heeft gebracht.

Het oordeel begint bij het
huis Gods.
1 Petrus 4:17.
Het einde aller dingen is
nabijgekomen. Komt dus tot
bezinning en wordt nuchter,
opdat gij kunt bidden.
1 Petrus 4:7.
Alleen een radicale inzet voor
het leven zal de kerk redden
van de ondergang.

ABORTUS: MOORD
IN DE MOEDERSCHOOT

Teksten uit de Bijbel over Moloch:

Lev.   18 : 21
Lev.   20 : 2,3,4,5
Deut.   18 : 10
1 Kon.   11 : 5,7,33
2 Kon.   16 : 3

  17 : 17
  21 : 6
  23 : 10

Psalm 106 : 37,38

Jer.   7 : 31
19 : 1-6
32 : 35

Ezech. 16 : 21
20 : 26
20 : 31
23 : 37

Hand.   7 : 43
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Elk kind een leven. Abortus is moord.

Dansen rond afgodsbeeld Moloch.
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