
Chefira Tjoelker 

Gericht aan.  

Dit gedicht heb ik geschreven voor de mensen die ik niet mee kan nemen. Ik geloof in de opname en 

dat Jezus ons spoedig komt halen. Maar er zijn mensen die ik liefheb, die hun leven niet aan Jezus 

hebben gegeven. Mijn hart huilt om hen, omdat ze niet willen horen over Jezus en Hem compleet 

afwijzen. Op de dag dat wij zijn opgenomen, zullen ze niet weten wat hen overkomt. Ze zullen 

verhalen horen over aliëns en andere vreemde verschijnselen, maar over de opname wordt in het 

nieuws waarschijnlijk niks gezegd.  

Ik print dit gedicht uit en leg het in huis, zodat ze het kunnen vinden, mochten ze hun geliefden 

komen zoeken. Ik wil dat ze begrijpen wat er is gebeurd en dat ze niet angstig hoeven te zijn dat we 

door aliëns zouden zijn ontvoerd of wat dan ook. 

Ik hoop dus dat ze dit gedicht zullen vinden en dan wel open zullen staan voor De Waarheid. Ik hoop 

met heel mijn hart dat ze alsnog hun leven aan Jezus zullen geven, zodat ik hen weer terug kan zien 

in de hemel. 

 

Voor de geliefden die ik niet mee kon nemen 

Er komt een tijd voor groot en klein, 

dat een deel van de bevolking verdwenen zal zijn. 

Al Gods kinderen zijn opgenomen, 

om bij Hem aan het feestmaal te komen. 

 

De mensen die opgenomen zijn van aard, 

zijn voor de grote verdrukking bewaard.  

Maar voor de mensen die hier zijn gebleven, 

komt er een tijd van angsten en beven.  

 

Maar al bent u groot of klein, 

God zegt dat u niet bang hoeft te zijn.  

Als u opnieuw wordt geboren, 

dan gaat uw ziel alsnog niet verloren. 

 

Maar ik moet u toch een waarschuwing geven, 

u zult dit moeten bekopen met uw leven. 

Neem onder geen voorwaarde het teken van het beest, 

dan is uw ziel er voor eeuwig geweest. 

 

Ik zeg dit niet om u bang te maken, 

maar om uw gedachten hiermee te raken. 

Want zonder het teken zal u gevaar gaan lopen 

en kan u niet kopen of verkopen. 

 

Als u uw leven aan Jezus gaat geven, 

zal uw ziel bewaard zijn gebleven. 

Op de dag dat u zult gaan sterven, 

zult u het koninkrijk van God gaan erven. 
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Maar ook als u in God gelooft, 

neem nooit het teken op uw hand of uw hoofd. 

Want wie gemerkt is, is er geweest, 

die heeft z’n ziel verkocht aan het beest. 

 

Omdat u uw leven aan Jezus bent gaan wijden, 

zal u in de verdrukking veel gaan lijden. 

Maar God beloont u wanneer u voor Hem zal staan, 

als u bent gestorven omwille van Zijn Naam. 

 

In deze wereld heeft uw lichaam tijdelijk veel pijn, 

maar als u doorzet zal u echt gered zijn. 

Uw aardse leven raakt u dan kwijt, 

maar uw ziel is gered tot in eeuwigheid. 

 

 

 

“Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken 

en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun 

hand. En zij riepen met luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit , en van het 

Lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich 

vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, 

de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in 

alle eeuwigheid, Amen.  

En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte 

gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn 

heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun 

gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 

Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de 

troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen 

zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 

Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de 

levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” 
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