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De Coronaplaag is voor de ene mens angstwekkend, en voor de heiligen 
(afgezonderden) eerder een hoopgevend teken. Vele Bijbelgetrouwe christenen 
weten reeds lang over dit toekomstig hoopvolle wonderlijk gebeuren. Velen willen in 
de Bijbel niet geloven of hun vertrouwen niet meer verder stellen ten gevolge van 
valse leer. Zo komt er een geloofsafval voorafgaand aan de wederkomst. Doch, als 
de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde? (Luc.18:8) 
 
De apostel Paulus leerde dat het een geheimenis was, welke hij mocht openbaren.  
 

1 Korintiërs 15:51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet 
ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52  in een ondeelbaar 
ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen 
onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 

 

Dient een Bijbelgetrouw christen angstig te zijn  

voor de coronaplaag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gods volk Israël heeft vele angsten doorstaan, beproefd geweest, en was slaaf in het 
land Egypte met meedogenloze en ongenadige Farao’s.  Gods volk bestaat nog 
steeds, en zal blijven bestaan, ondanks de wens van hun vijanden, hetzij  iedere 
Jodenhater!  
Het land Egypte staat ook, meermaals in de Bijbel als symbool voor de wereld als 
een wereldse gezindheid. Een Egyptenaar als een ongelovige. 
 
God verloste zijn volk uit Egypte, maar op welke wijze? Er kwamen vele harde 
plagen om de duivel van Egypte te dwingen Zijn volk te laten vertrekken, en het land 
te verlaten. 
Laten wij even onderzoeken wat de laatste plaag was voor hun vertrek. 
 
 



 
2 

 

De laatste moordende plaag van Egypte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exodus 12 laat ons zien dat God instructies gaf hoe alles diende te geschieden 
alvorens te vertrekken. Het slachten van een lam of schaap, voor een etentje met 
voorgeschreven richtlijnen. Het gebruik van het bloed zal als reiniging en als teken 
aan uw huis zijn. Het bloed als teken aan de deurposten, binnen en buiten. Dit was 
te zien voor de buitenstaander en de inwonende mensen. (12:7)  
Wees klaar om te vertrekken omdat de plaag of het virus het land zal binnenkomen in 
deze nacht en mens en dier zal besmetten. 
 
Toen waren er Egyptenaren welke spotten met de werkwijze van de Joden, en hun 
bloedige tekenen welke ze aan hun huizen aanbrachten.  Spot is een signaal 
wanneer er scheuringen en scheidingen komen of aanstaande zijn (Ex.32:25) (2 
Petr.3:3) Hier zou er een scheiding komen tussen de Egyptenaar en Gods volk. Dit is 
wat opnieuw voor de deur staat!  
 

Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze 
begeerten zullen wandelen. Judas vs 19 Zij zijn het, die scheuringen maken, 
natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. 
 

HET BLOED BESCHERMDE TEGEN DE LAATSTE PLAAG VAN 
EEN MOORDENDE VIRUSPLAAG 

 

Exodus 12:13 En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar 
gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus 

zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land 
Egypte sla. 

 
 

 

Verschillende vertalingen geven meer inzicht over 
de dodelijke plaag die er toen kwam, best te 
vergelijken met onze hedendaagse Coronaplaag.  
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(CJB) ‘The death blow will not strike you” Dit betekent hier een dodelijk lucht, 
vroeger ook de zwarte dood genoemd. 
Deze dodelijk lucht doet ons denken aan de 
“chemtrails” Er worden dus chemicaliën 
gesproeid vanuit vliegtuigen om mensen te 
vergiftigen of ziek te maken. Deze militaire 
vliegtuigen of andere  kunnen gifstoffen, 
bedwelmende of virussen bevatten! Plots is 
de hele wereld snel onder invloed gekomen. 
 
 
 

(Oxford bible)   
“The mortel blow will not touch you” 
De dodelijke wind of lucht zal u niet besmetten. 
 
 (Jer study bible)  
“No destructive plague will touch you” Een 
vernietigende ziekte zal u geen kwaad kunnen 
doen. Gods volk werd niet getroffen door dit virus 
(?) ! Wie luistert naar God en gehoorzaam is 
werd niet besmet, waren zij immuun?  

 

BLIJF IN UW KOT ! ZO SPRAK OOK GOD EENS ! 
   

Exodus 12:22 Daarna zult gij een bundel hysop nemen en in het bloed in een 
schaal dopen, en van het bloed in die schaal strijken aan de bovendorpel en aan 
de beide deurposten; niemand van u zal de deur van zijn huis uitgaan tot de 
morgen. 
 
Toen al was er een soort korte quarantaine door God ingesteld voor zijn volk voor dit 
virus. Dit was tot hun bescherming ingesteld. God wilde dat dit bijzondere gebeuren 
zou worden ingeprent voor al hun 
nakomelingen. 
(12:27) Het werd een blijvende herinnering 
voor Gods volk op de veertiende Nissan. Het 
werd een Pesachoffer, het Pesach lam!   
 
Pesach betekent “overslaan” Het werd een 
voorjaarsfeest als bevrijding uit Egypte, waarbij 
de sedermaaltijd werd gehouden. 

https://www.youtube.com/watch?v=PXlYdTLuklc 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PXlYdTLuklc
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Wie wil Gods bescherming voor het Coronavirus? 
 
Johannes de doper deed het volk nadenken, over wie wel die “Jezus” was.  

Johannes 1:29 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het 
lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. 
 
Jezus was het Pesachlam! Het bloed van het lam aan de deurposten was een 
teken tot behoud van hun zielen. (Pesach betekent : over iets heen stappen)  
Wie vandaag gelooft in het bloed van Jezus, en het bloed strijkt aan de deuren van 
zijn hart (denken) zal worden behouden. (1 Johannes 1:7) Wie dit doet zal geen 
staatskerk of wereldkerk volgen, maar wel Jezus en dit zoals de schrift leert. 
(Joh.7:38)  
 
 

Lucas 22:15 En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha  
met u te eten, eer Ik lijd. 

 
Waarom had Jezus dat vurig verlangen? Heel eenvoudig het was een profetische 
vervulling van Zijn feest!!! Israël kwam in vrijheid uit Egypte en was verlost van de 
slavernij. 
Wie in Jezus gaat geloven, zal verlost worden van alle wereldse streven. (Joh.12:25). 
Wat zegt Jezus nu tot u ? Verlang je echt naar zijn Pesachfeest? 
 

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn 
stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en 

maaltijd met hem houden en hij met Mij. 
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