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Wij leven in de tijd die voorafgaat aan de zichtbare wederkomst van Jezus Christus 

op aarde om te regeren met gerechtigheid. Vooraleer dit zal geschieden komt Hij 

plots om Zijn gemeente tot zich te nemen als Zijn bruid. (Openb.3:11) Jezus gaf ons 

tekenen die zouden voorafgaan aan dit toekomstig wonderlijk gebeuren. Wij nemen 

er een van:7 Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem 

roepen, en laat Hij hen wachten? 8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, 

als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde? Luc. 18   

Een andere vertaling spreekt over “dit” geloof. Tyndale schreef over dit biddend 

geloof. Het gaat over het geloof in de zoon van God! Wie zal er nog geloven dat 

Jezus gerechtigheid zal brengen op aarde? Wie zal er nog bidden in vertrouwen op 

Hem? Is God ook een ongelovige rechter? Na het verdwijnen van alle wedergeboren 

christenen zal er nog wel religie zijn. Een godsdienst, een antichristelijke 

wereldstaatskerk met gedwongen aanbiddingsplichten, of sterven!  

Wie is nu dwaas? 
Wanneer wij Psalm 14 lezen en overleggen, dan gaat het 

over mensen die zondig denken. Dwazen zijn mensen die 

niet willen geloven, en denken: “Er is geen God”  

Er staat niet dat ze het altijd openlijk zeggen, ze kunnen 

wel intelligent zijn, en ze zijn niet arm van geest, wel 

hoogmoedig.  Ze overdenken verwerpelijke plannen, 

achter de schermen. Ze hebben kritiek op al die strijdende 

godsdiensten. Ook in Israël was er een tijd van ongeloof of zwak geloof. Jezus noemt 

ook iemand een dwaas, als hij niet alles gelooft wat de profeten hadden gesproken. 

(Luk.24:25) Wie de Bijbel leest, en niet alles gelooft wat er staat, is een dwaas, ook al 

staat hij vooraan te prediken! Hier vinden wij de rijke kring waaruit de antichrist en 

valse profeet komen zal. (2 Thess.2:4).  

Psalm 14 werd geschreven naar aanleiding van de vernietiging van de eerste tempel 

en Psalm 53, profetisch van de tweede tempel. Nebukadnezar had zich gesteld als 

God, en wilde aanbidding, de profeet Jesaja schreef: 

13 En gij overlegde nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten 
en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14 Ik wil opstijgen boven de hoogten der 
wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.Jes.14 
 

David beschrijft hun dwaas handelen dat in overeenstemming is met hun zondige 

gedachten. De meerderheid in Vlaanderen kent een Babels christendom, en 

traditionele levensgewoonten. Daarbij kwam er veel bijgeloof. Vlaanderen kent de 

God van de Bijbel bijna niet meer, maar neemt een andere god aan. (2 Thess.2:9,11)  

Niemand in Israël volgde toen nog het goed doen, iedereen was corrupt bezig schrijft 

David. Gods volk had zovele wonderen gezien tijdens hun uittocht uit Egypte, maar 

vergaten vlug en werden afvallig. Hun eigen denken werd opnieuw de levensregel, 

hun zondige misdaden werden al altijd kleiner in eigen ogen. De komst van de 

antichrist, zal alle volkeren misleiden, zoals Nebukadnezar en zijn verplichte 

staatsgodsdienst. 
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Ps.14:2,3 Terwijl er grote afvalligheid was, kijkt God onder 
de mensen of daar nog een verloren ziel is die God ernstig 
zoekt, en Hem wil volgen. God is niet veranderd, Hij doet nog 
hetzelfde, Hij zal aandacht geven aan iedereen die de 
waarheid of Jezus zoekt!   

7 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal 
opengedaan worden.Matth.7 

Niemand was er nog die het rechte pad bewandelde, dus 

geloofsafval. Hoewel God spreekt door het geweten van de 

mens, en de mens de scheppingswonderen kan bekijken, toch handelde men naar 

eigen zondig denken. Koning David haatte zulk gedrag en wilde geen vriendschap 

met mensen die anders dachten over zijn God. (Ps.101).   

Ps.14:4 David stelt zich de vraag hoe die afval zich ontwikkeld 

en welke de wortel is ervan. Hebben zij geen kennis van Gods 

wil? Is het volk nu zijn verstand verloren? Zo kunnen wij ook 

vandaag vaststellen dat er voor velen te weinig tijd besteed 

wordt aan Bijbelkennis. Om je niet te laten misleiden, is goede 

kennis nodig! Licht op je levenspad is noodzaak in een wereld 

als vandaag! (Joh.12:35,36) 

3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de 
afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des 
verderfs 2 Thess.2 

De mensen lieten zich toen verleiden door zich te verrijken op corrupte en 

onrechtmatige wijze. Het waren de rijken die zich tegoed deden aan het volk. Denken 

zij werkelijk dat God dit niet opmerkt? Hoe dwaas! Denken zij dat dit allemaal 

straffeloos zal voorbijgaan? Hoe dwaas! Hoe blind? (2 Cor.4:4) Zij eten brood, en 

laten de armen omkomen. Het beeld hier laat zien dat men het als een gewone zaak 

vond als het dagelijks eten en drinken! Waarom staan er in Afrika geen 

kerncentrales? Ze leefden goddeloos, ze riepen niet op God. Op God roepen 

betekent ook, de Here Jezus vandaag daadwerkelijk volgen. 

GODDELOOSHEID EN AFGODERIJ HEEFT GEVOLGEN 
14:5,7 There they will be stricken with terror!   (A.v.) 

David zingt dat de tijd zal komen van zware beproevingen, 

paniek, angst en oordeel voor allen die de levensstijl blijven 

aanhouden van een dwaze ziel. Ze worden bezocht en 

worden de slachtoffers van terrorisme. Waar? Daar op de 

plaats van hun genot en lusten, zoals was gebeurd met 

Nebukadnezar. Hij stond er doodsbleek en met knikkende knieën. (Dan. 5) Plots was 

het feest over! Ook wij leven vandaag in een Europa waar men de enige levende 

God is vergeten, of waar alleen nog maar een schijn van traditioneel geloven 

bestaat.  Moeten wij dan nog vragen stellen over “waarom” wordt ons volk angstig 

voor terrorisme?  
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God zal staan in het midden van al de wijze Bijbelgetrouwe gelovigen. De zondvloed 

kwam er ook door goddeloosheid. Weermannen en vrouwen zouden het vandaag 

allemaal professioneel uitleggen, maar de eerste oorzaak kennen zij niet. 

Een tijd dat men God zal zoeken en niet zal vinden! Welke tijd is dat? 

25 Gij al mijn raadgevingen in de wind sloegt, en mijn vermaning niet wildet, 26 
Daarom zal ik ook lachen om uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen 
zal. 27 Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als 
een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen, 28 Dan zullen zij tot 
mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden. Spr.1 

 

Psa 14:6 Gij lieden beschaamt den raad des ellendigen, 

omdat de HEERE zijn Toevlucht is. 

De rijken kunnen spotten met de arme gelovige, en lachen met zijn plannen, deze 
gelovigen hebben slechts een toevlucht, Jahweh. Israël komt in een benauwdheid 
maar God is voor hen, die Hem aanroepen, als een bunker om te schuilen in de 
laatste oorlog. De dwaze rijken, kerkleiders en theologen riepen tot Jezus spottend: 
Anderen heeft Hij gered, zichzelf kan hij niet redden uit onze handen! Joden en 
Romeinen hebben de wonderbare raadsman bespot en uitgelachen. Doch wie laatst 
lacht best lacht horen wij.  
 

7 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait,  
zal hij ook oogsten.Gal.6 

 

HET LOT VAN ISRAEL VERANDERT! 

 
7 Och, dat uit Sion Israëls redding daagde! Als de 
Here een keer brengt in het lot van zijn volk, dan 

zal Jakob juichen, Israël zich verheugen. 

De Heilige Geest inspireert koning David 

voor toekomende tijden. Vandaag keert 

Gods volk terug naar Israël. Deze profetie 

gaat vandaag in vervulling. Bij de terugkeer 

uit Babel was het volk blij, vandaag komen 

ze van uit alle volkeren terug. Jacob zal pas juichen na zijn ware bekering en na de 

tijd van zijn benauwdheid. De laatste jaarweek van Daniel.  

Psalm 53: 6 David laat weten dat er hoop is voor zijn volk. Zij wisten dat de 

vertroosting voor Israël zou komen vanuit Sion! God laat weten dat er redding zal zijn 

voor Jacob, door het evangelie van Jezus en de genade door geloof in Hem. Doch 

Israël laat zich eerst bedriegen door de komende wereldkerk en antichrist. 

43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij 
neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn 

eigen naam, die zult gij aannemen.Joh.5 

39 Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer 
zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de 

naam des Heren! Matth.24 
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