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GEVAARLIJKE TIJDEN! 
 

 

 
 

Wanneer wij het wereldnieuws beluisteren, dan is er meestal slecht nieuws te 

vernemen in onze dagen. Crisis wereldwijd, in het milieu, in de economie, in de 

bankwereld, en ernstige oorlogsdreigingen. Oudere mensen worden bang, ze 

hebben al heel wat achter de rug, ze herinneren zich de vooroorlogse tijden, de 

opkomst van Hitler, en de wereldoorlogen. “Ik ben blij dat ik al zo oud ben”, was 

een nog gehoorde reactie van een oud wandelend vrouwtje, op al het slechte nieuws 

dat ze hoorde en zag. Optimisten denken, het zal allemaal wel zo erg niet worden. 

en vele jongeren liggen van de toekomst helemaal niet wakker, maar God spreekt 

over gevaarlijke tijden voor de (2 Tim.3) wederkomst van Jezus om te regeren. 

Wat doe je eraan?  

Wanneer men vermoed dat het zou kunnen regenen, als je wilt wandelen, neemt 

men een paraplu mee. Maar de regenvlaag zelf hou je toch ook niet tegen, je staat 

machteloos. Gods komende oordelen, beschreven in het laatste boek van de Bijbel, 

hou je ook niet tegen, maar je kunt er wel aan ontsnappen zoals Noach, als je dat 

ernstig wil nemen! Neem dan je Bijbel, bidt en geloof, als een bescherming tegen de 

komende wind en regen van zwavel! (Ps.11:6) 

 2 Tim.3:1  Weet wel, dat er in de laatste dagen zware (gevaarlijke) tijden zullen komen: 

Jakobus 5:3  uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en 

uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen 

zijn. 4  Zie, het loon, dat door u is ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben 

gemaaid, schreeuwt, en het geroep van hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is 

doorgedrongen tot de oren van de Here Sebaot. 5  Gij hebt op aarde weelderig geleefd 

en u te goed gedaan, gij hebt uw hart vetgemest in de slachttijd.  
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6  Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord; er is geen verweer tegen u. 7  

Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! 

 

Hier is sprake van onze hedendaagse tijd, reeds eeuwenlang geprofeteerd, voor 

Bijbelgetrouwe christenen is het een teken aan de wand. Gevaarlijke en onzekere 

tijden, het goud en zilver, goud en zilver is Bijbelse beeldspraak voor geld of kapitaal. 

Terrorisme komt sterker in beeld, duistere machten overweldigen mensen in hun 

geest, en zijn in staat tot de gruwelijkste daden. Onrecht tegenover de verrichte 

arbeid, en arbeiders enz.  

Opgezet voorspel en een poging tot het nemen van de wereldmacht is begonnen. 

Zoekt men een nieuwe “Wallstreet” met nog veel meer controle? Een nieuwe 

Babelse controletoren? Bill Gates wenst nu al een wereldregering! 

De antichrist, in de Bijbel besproken is reeds onder ons, maar welke politieke leider 

kan de wereldcrisis oplossen? Wat kan een zondige sterveling veranderen? Niets!  

 

GOED NIEUWS? REDDING? HOOP? 

Ja, er bestaat een vaste hoop, enkel voor hen die de Bijbel als gezaghebbend lezen 

en eindelijk alleen geloven wat God daarin zegt! In de komende maanden/jaren zal 

dat alles openbaar worden.  

De apostel Paulus schreef: Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien 

wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op wat men ziet?Rom.8:24 

Het evangelie, het oorspronkelijke biddende christendom was krachtiger dan het 

Romeinse leger! De Romeinse keizers die zich als God waanden, verdwenen! De 

satan misleidde een nieuw Babels christendom door keizer Constantijn, een 

zonaanbidder! Vandaag komen alle onreinheden aan het licht. God waarschuwt allen 

die daar aanbidden, “Gaat uit van haar”, want er komt een vloek over deze kerk! 

 

4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: 
Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen 

gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt 
van haar plagen. 

5 Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan 
de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid 

gedacht. Openbar.18 
 

De onzekere dagen van koning David. (Ps.11) 

 

Wij kunnen veel leren van de gelovige David om te weten welke visie hij had 

tegenover een onzekere toekomst. Toen koning David in grote moeilijkheden 

vertoefde, door de opstandigheid en staatsgreep van zijn zoon Absalom, was hij 

onzeker, over de crisis.  
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(1) Toch stelde David zijn vertrouwen verder op God, maar de ongelovigen lachten 

met hem, en maakten hem duidelijk dat hij beter een nest zou zoeken in de bergen 

als de vogels! Ook vandaag beleven wij onzekere tijden, maar hoe reageren wij 

daarop?Wat kunnen wij daaraan doen? Deze vraag stelde koning David (3) 

 

Psalm 11:3  Wanneer de grondslagen zijn vernield,  

wat kan dan de rechtvaardige doen? 

 

Wanneer Gods fundamenten voor een rechtvaardige maatschappij, worden 

ondermijnd, door goddeloze wetgeving en onheilige traditionele kerkelijke wetten, 

wat kan een gelovige daar nog aan veranderen? Wetten voor Euthanasie, Abortus, 

Sodomie, enz. 

David had al veel meegemaakt, en ziet nu opnieuw een onzekere tijd voor hem 

ontwikkelen. Zie nu hoe de dagen van Israëls benauwdheid naderen, de grote 

verdrukking door de profeet Daniel beschreven. Israel leeft momenteel in grote 

onzekerheid. 

 

 

1  Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde 

staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er 

volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het 

boek geschreven wordt bevonden.Dan.12 

 

GODS PLANNEN. 

 

Gods veiligheidsplan was dat David, koning der Joden, voorlopig zou vluchten naar 

een tijdelijke veilige plaats, samen met hen die hem trouw zouden blijven.(2 Sam.15)  

David zocht zijn veiligheid bij God zelf. Hij ging de weg naar het Kidrondal, dezelfde 

weg die Jezus deed naar Golgotha. Kidron betekent gebogen en in het zwart gaan, 

rouw dragen door verdriet.(Ps.42) 

Vluchten is geen schande! David diende vroeger al te vluchten voor koning Saul. 

Ook Mozes vluchtte naar Midjan voor de Farao. God greep in door het zenden van 

een engel om Jozef en Maria naar Egypte te laten vluchten. Jezus, geeft zijn volk 

Israel de raad om te vluchten naar de bergen, wanneer de antichrist zich zal laten 

aanbidden in de tempel halverwege de grote verdrukking. Wie het niet wil geloven 

zal omkomen! Opnieuw zal het Joodse volk een keuze moeten maken, over de 

woorden die Jezus sprak.  

Koning David vertrouwde erop dat God dus ook voor hem persoonlijk een plan had 

om hem te beschermen. Niemand kon David nog afbrengen van de waarheid. Hij 

schreef: 9  Daarom is de HERE een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van 

nood. 10  Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten 
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wie U zoeken, o HERE.Psalm 9 EN 2 Samuël 22:3  mijn God, de Rots, bij wie ik schuil, 

mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn verlosser; van geweld 

hebt Gij mij verlost. 

 

God heeft ook een noodplan voor u vandaag, voor allen die op Jezus alleen willen 

vertrouwen. Net zoals staat in Ps.11:5 toetst de Here wie werkelijk gelooft en wie 

niet. Alle gemeenten worden gezuiverd, door scheuringen, dwalingen, en het vormen 

van een wereldkerk. enz. God haat ieder mens die kwaad doet.  

1 Tim. 4:1  Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen 

afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, 

 

God doorziet alles en ieders gedachten, (Ps.11:4). Hij scant gedachten. 

Dan waren er die David volgden, en anderen die een opstandige Absalom naliepen. 

De mensen dienden een keuze te maken, net zoals vroeger de keuze tussen 

Barrabas de moordenaar, en Jezus Christus, de koning der Joden, Gods zoon. 

God heeft ook een vluchtplan voor de trouwe christenen, alvorens Hij zijn oordelen 

laat losbarsten op deze onrechtvaardige, oordeelsrijpe wereld.  

 

Dit Bijbels geheim is te vinden in 1 Thess.4:17, the 

rapture, de opname. Een mysterieuze reddende 

vlucht, een goddelijk plan, staat voor de deur! Ook 

de gestorven en begraven Bijbelgetrouwe 

christenen zullen Gods komende oordeelsvuur niet 

kennen. 

 

David en al zijn trouwe dienaars en soldaten, 

keerden later terug naar Jeruzalem, als overwinnaars. Zo zullen ook al die wereldwijd 

ontsnapte christenen terugkeren met Christus te Jeruzalem, waar Christus duizend 

jaren zal regeren in vrede!  

2 Timotheüs 2:12 indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij 

Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen; 

Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten 

zullen zijn aangezicht aanschouwen.Ps.11 
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