Vandaag beleven wij turbulente dagen met het coronavirus uit het drakenland.
Velen dienen thuis te blijven van hun werk, anderen werken thuis als dat kan. Het
virus verwekt een aardbeving in de financiële wereld. Democratie verliest het
vertrouwen bij de burgers. Men wil het klimaat aanpakken over alle grenzen heen. De
wereld zal uiteindelijk roepen om een sterke politiek leider, een wereldleider, dit is
het doel van de duivel, de overste der wereld, die deze wereld regeert! God noemt
hem de “Antichrist” in de Bijbel.
Maar wie kan zich inbeelden dat er niemand zou kunnen gaan werken op deze
planeet, en toch…
Jezus profeteerde over een “nacht waarin niemand werken kan” !

Hij bedoelde een tijd in de toekomst, de eindtijd, waarbij het niet verder mogelijk zal
zijn, om te doen wat Jezus en zijn volgelingen later deden, namelijk licht brengen, de
weg te wijzen, de waarheid te leren, om gelukkig te leven. (Joh.9:4)
Men bracht bij Jezus een blindgeborene, door iedereen toen gekend, een man
geboren zonder ogen! (grondtekst). Hij kon niet werken, enkel bedelen op straat.
Voor hem was alles “als een nacht” duister! Hier vinden wij een beeld, een
gelijkenis van de wereld in de eindtijd, weinig licht, weinig Bijbelkennis, niet meer
weten wat de Zoon van God sprak!
Duisternis staat symbolisch ook voor onwetendheid! (1 Joh2:11) (1 Thess.5:5)
Jezus schiep ogen met klei voor de man en hij kon het licht zien. Dit is een
scheppingsdaad, wat bewees wie Jezus was !!!!!
Johannes 12:35 Jezus dan zeide tot hen: Nog een korte tijd is het licht onder
u. Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet
overvalle; en wie in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat. (Hij kent
niets van de toekomst)
Duisternis zal ook letterlijk over de planeet die aarde heette komen! Wanneer?
Wanneer God onze wereld van ongerechtigheid zal afstraffen en wraak zal
uitoefenen! Dan zal Christus regeren over deze wereld duizend jaar. Maar eerst
dit….
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Handelingen 2:20 De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed,
voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt.

HOOP
En het zal zijn, dat al wie de
naam des Heren aanroept,
behouden zal worden.

Wie zijn dat, die nieuwe ogen hebben gekregen door Jezus? Die een correcte
levensvisie kregen, tijdens hun aardse leven, en niet verder leefden tot hun dood in
geestelijke blindheid? Er zijn veel godsdiensten in onze wereld, het lijkt een
supermarkt, je kunt kiezen. Maar wat zegt God? Er is maar één God, de God van
Israël, die geneest van blindheid.

Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen,
die verloren gaan, 2 Korintiërs 4:4 ongelovigen, wier overleggingen de
god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel
niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die
het beeld Gods is.
Johannes 12:46 Ik

ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die
in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve.
Johannes 12:48 Wie

Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een,
die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem
oordelen ten jongsten dage.
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