Vandaag horen wij regelmatig spreken over bescherming en veiligheid. Virussen
kunnen uw computer besmetten, veiligheidsgordels kunnen wat beschermen, een
atoomkelder zou u kunnen beschermen in oorlog. Sommigen geloven dat een
amulet, of een heiligenbeeld u kan beschermen tegen ziekte, verkeersongeluk of
gevaar, uitbuiting, en vul maar aan! Velen zouden kunnen raad geven over dit item.
Bijbelgetrouwe christenen vertrouwen meer op het advies welke God geeft. Wij
kregen een wonderbare raadsman, Jezus! (Jes.9:5).

PSALM 91
Verschillende mensen in de Bijbel hebben Gods bescherming mogen ervaren, zoals
David en Mozes. David schreef dat zijn God hem een schuilplaats is geweest in
grote nood. Hij kon het geestelijk niet meer verwerken, zijn gezondheid leed
hieronder door angst, en angstgevoelens zijn slecht voor het hart! Zijn blijdschap liet
hem later een lied, een psalm schrijven. (Ps.61:4) ( 62:8).
Het beeld van de schaduw spreekt over bescherming van Godswege. (Ps.121:5) In
de schaduw van iemand lopen betekent dat hij heel dicht bij u gaat. Je ziet God niet
maar Hij is bij allen die op Hem vertrouwen, en dicht bij Hem wandelen. Een koning
of Farao in de woestijn vroeg geen dienaar om zijn zoon te beschermen tegen de
zon, dat deed hij zelf, nam zijn zoontje dicht bij hem en bedekte hem met zijn mantel,
zo lag hij in de schaduw van Vaders mantel. (2,6).
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Wie zijn die vogelvangers?
God zal u beschermen tegen de vogelvangers en
dodelijke ziekten. David was ontkomen aan zijn
vijanden. Ps.124:7. Onze ziel is ontkomen als een
vogel uit de strik van de vogelvangers; de strik is
gebroken, en wij zijn ontkomen!
Deze vogelvangers zijn mensen met kwade
bedoelingen. De profeet Ezechiël laat weten dat er
een vloek komt over mensen die met magische
krachten en duivelse strikken anderen zoeken het leven te benemen. Zo zijn er
mensen die stierven, en niet dienden te sterven voor hun tijd! (Ezech.13:18-20).
De letterlijke vogelvangers, spanden netten met lokmiddelen, aandachttrekkers. Het
brood onder het net was aantrekkelijk voor de vogels, toch viel het net plots. Internet,
tv, Sociale media, YouTube, en zich zorgen maken, kunnen netten zijn en vangen
zielen. Het vallen van het net, kan het merkteken 666 zijn waarvoor gekozen zal
worden. Wie het weigert verliest bij een komende antichristelijke wet, alle rechten. De
strijd om ons hart is hard. Onze gedachten kunnen door God zelf worden beschermd.
(Fil.4:7) Zoals Eva werd verleid, zo worden soms de gedachten van christenen
afgetrokken, gemanipuleerd door slechte Bijbelvertalingen, tekort aan Bijbelonderwijs
en kan de toewijding aan christus kan hierdoor verminderen. (2 Kor.11:3).

De verderfelijke pest
God wil u beschermen tegen
pestgeesten. Hier vinden wij niet alleen
het letterlijke als de gevaarlijke bekende
ziekte. Het kan een verraderlijke
ontwrichting en chaos brengen in een
stad of land zoals de pest er binnenkomt.
De apostel Paulus werd eens verweten
als een pest te zijn onder zijn volk.
(Hand.24:5).
Het komt zonder te verwittigen en vanuit
de duistere demonische wereld, welke een gelovige wil strikken tot trouweloosheid
en wetteloosheid. Het gevangen worden door pestgeesten, welke overal werkzaam
kunnen zijn. Het woord pest is ons niet vreemd want pesterijen, vinden wij op school,
op het werk, enz. Demonische machten veroorzaken trouweloosheid en geloofsafval
tegenover Gods verlangen, elkaar lief te hebben. (Luc.12:47) Dus ook bescherming
tegen overmeestering door valse leringen.
2 Petrus 2:19 Vrijheid

spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn;
immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is
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Gij hebt niet te vrezen…
Spreuken 1:33 Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij
zijn van angst voor het kwaad
Wanneer men op God zijn vertrouwen wil stellen, dan heeft men niets te vrezen, ook
niet voor de gevaren tijdens de nacht, of voor onheil tijdens de dag. Wanneer men gaat
slapen dan kunnen angst en zorgen uw gezonde slaap verhinderen. Een kind van God
heeft niets te vrezen, wie het nog niet is, kan het worden door bekering tot Jezus!
Psalm 7:13 Bekeert

iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan,
14 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten.

De kwade pijlen, kunnen ongeluk, tegenslag of ziekte zijn. Deze pijlen zijn er voor
onbeschermde ongelovigen die niet willen geloven of luisteren en een agressief
opstandig gedrag vertonen tegenover de levende God, Jahweh!
Maar de goddelozen zijn als de
zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan
komen, en wier wateren slijk en modder
opwoelen.
Jesaja 57:20

Wij dienen er een gewoonte van te
maken op de Here te vertrouwen in
alle situaties. Het is een leren en
ervaren, wat nodig is voor
geloofsgroei, dit is discipelschap. Laat
God uw toevlucht zijn, in gebed, dan is
Hij ons tot een schuilplaats, een
bunker, een abri! (Ps.62:8) Christenen
worden beschreven als aangenomen kinderen van God. Kinderen zijn spontaan in
het dagelijkse leven. De Ark van Noach was een veilige plaats voor de gelovigen!
Noach betekent rust en werd door God beschermd!
Een echt verhaal. Op een bepaald
moment diende een familie in Engeland te
vluchten naar een verder afgelegen plaats
vanwege hevige bombardementen.
Iedereen was angstig en zocht
schuilplaatsen. Deze familie was meer dan
100 km verder gevlucht en hadden een
plaats gevonden bij andere mensen. In de
avond zat men bij de kachel, en de vader
was bezig een boek te lezen, doch buiten
was het hevig aan het stormen, en de
regen kletterde hard tegen de vensters. Zijn kind een meisje, zat heel stil niet ver van
hem. De vader nam een oogopslag naar het meisje en zag dat ze opnieuw bang
was, nu van het hevig stormen. Hij zei: Kom dicht bij mij, en ze nestelde zich op zijn
schoot, en ze legde haar hoofdje tegen zijn borst. Ze kwam helemaal tot rust. Toen
zei ze plots: Papa, ik hoor het kloppen van je hart! En de vader zei: Waar je
vaders hart hoort kloppen, daar is het de veiligste schuilplaats!
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Waar horen wij het kloppen van Gods hart? Daar waar je alleen bent, zonder
gehinderd te worden en uw deur sluit. Daar waar je uw hart kunt uitstorten en bidden.
Mt 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid
tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het
u {in het openbaar} vergelden
(7,9).

Vrees niet Israël!

Ook al vallen er duizenden in de grote strijd. Ge zult de vergelding zien van de
goddelozen. Dit is een profetie over de eindstrijd van de volkeren tegen Israël. Vanaf
dat Gods volk opnieuw zijn God zal aanroepen, zal Hij hun toevlucht en bescherming
worden. Dit zal het einde betekenen van allen die de duivel tot vader hebben.
32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden
zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de
HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal
roepen. Joel 2
1 Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot
van Juda en van Jeruzalem, 2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal
van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en
van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land
verdeelden, Joel 3

VERTROUW OP Gód voor UW BESCHERMING
Bent u beschermd tegen terrorisme?
Hebt u daarvoor al gebeden als
koning David?
140:1 Een psalm van David, voor de
koorleider. 140:2 Red mij, HEERE, van
slechte mensen. Bescherm mij tegen de
mannen van geweld, 140:3 die veel
kwaad in hun hart bedenken, elke dag
samenscholen om te strijden.

(10-13) Hier vinden wij de belofte aan allen
welke hun vertrouwen op de God van
Israël hebben gesteld. God zal u
beschermen in gevaarlijke noodsituaties. Beschermengelen zullen een opdracht
krijgen te zorgen voor uw gezondheid, (tent) Hij zal zorgen dat u geen schade lijdt,
door grote moeilijke problemen. Stenen die uw levensweg versperren.

4

Indien gij Gods zoon zijt…
Lucas 4:9 En

hij leidde Hem naar Jeruzalem en stelde Hem op de rand van het dak
des tempels en hij zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan
vanhier naar beneden;10 want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij
opdracht geven aangaande u om u te behoeden,11 en: Op de handen zullen zij u
dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.
De duivel gebruikt ook de Bijbel! Hij misbruikt Gods woorden, en dat is vandaag nog
even zo. De duivel wilde in feite Jezus sluw verleiden tot zelfmoord. Euthanasie bij
wet legaliseren lijkt mij niet uit God! Een zeer groot gevaar voor jonge christenen
met onvoldoende Bijbelkennis. Men wil God even toetsen, of Hij wel de waarheid
spreekt, en Zijn beloften nakomt! Jezus laat weten God niet te verzoeken, dat is
zonde!
De jonge leeuw en de oude slang zullen u
geen kwaad kunnen doen. (1 Petr.5:8) Ook
bij Job terug te vinden. (Job.5:22). Deze
twee dieren kunnen wij symbolisch
verklaren als zijnde twee gevaarlijke
strijdmachten, welke de mens kunnen
doden. Wie het letterlijk wil nemen zal doen
als een rabbijn welke wilde weten of God
hem zou beschermen, en trapte op een
slang, werd gebeten, en stierf ter plaatse. De
leerstelling was: Wie zonder zonde is, mag
op de slang trappen.
Wanneer deze twee dieren met elkaar in de natuur worden geconfronteerd, dan
ontstaat er het moorddadig gedrag in snel tempo. Wat hier te vinden is, dat het
“trappen” beter vertaald is in het Franse “marcher”. Het beeld dat hier wordt
opgetrokken is een bescherming om zonder enige schade te lijden, te kunnen
stappen tussen deze twee wilde dieren, twee kwaadaardige, demonische machten.
Psalm 34:8 De

Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.9
Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.
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