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DE BIJBEL 

Vele mensen zijn wereldwijd in het verdriet terechtgekomen door deze ziekte, deze 

vloek hetzij met verlies van dierbaren, of verlies van zijn “dagelijks brood”. Er zijn nog 

zoveel verborgen tranen, maar de vraag lijkt : Denkt de mens nog even na? (Neem 

even een betrouwbare Bijbel ter hand). God spreekt vandaag nog steeds door de 

Bijbel, maar wil de mens nog luisteren en Hem geloven? Jezus kwam op aarde voor 

mensen van goede wil, waar is die wil vandaag? (Luc.2:14) Toch zijn er al velen die 

Hem persoonlijk hebben leren kennen en Zijn vrede en een gerust hart ervaren.  

God zond Zijn profeten, men vermoorde ze, Hij zond Zijn Zoon, Romeinen 

vermoorden Hem aan een Tammuzkruis!  Corrupte rechtsspraak was toen ook onder 

invloed van de politiek.  

Mag God kwaad zijn? Was Jezus niet kwaad toen men van de tempel een 

grootwarenhuis maakte? Jezus waarschuwde voor de eindtijd en sprak over 

komende oordelen als men niet wil veranderen van gedachten. Hij sprak over 

“Pestilentiën” welke Hij vergeleek met de weeën van een moeder welke nieuw 

leven op aarde zou brengen. 
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Zeker sprak jezus over schadelijke virussen ! 
 

Dokter Lucas in zijn evangelie: 

Lucas 21:11 en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten 
en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. 

Wij kennen reeds vele virussen in de geschiedenis, en de laatste jaren, maar nu is 

het een wereldwijde pandemie. Het Coronavirus lijkt een vloek, een aanslag. 

Vanwaar komt het woord “Virus” voort? 

De Fransen spreken van “Virulent” Het Latijnse virulentus is een afleiding van virus. 

Het betekent venijnig, kwaadaardig,  en vergif! Een virus is in staat een gevaarlijke 

ziekte te verwekken. Vroeger was het volledig nieuw voor de wetenschap. Het 

Griekse woord “loimos” staat wel degelijk in iedere goede Bijbelvertaling en betekent 

“Pest of pestilentie” “Virulent”  

 

In 1347 – 1351 kwam er ook de Zwarte dood, de 

builenpestepidemie. Het koste 75 miljoen aan 

mensenlevens. Het minste aantal kwam voor bij de Joden. 

Ze werden verdacht het gif te hebben verspreid. De Joden 

brachten hun medeburgers in isolatie, in afzondering. Het 

rituele wassen van 

handen enz. kwam hen 

ten goede. Ze dachten 

mogelijks aan hun exodus 

en de tiende plaag van Egypte, waarbij God zelf 

ingreep!     

 

Hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, dan zal de HERE 

die deur voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. 
Exodus 12:24 Gij zult dit voorschrift houden 
 
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. 
 
Wij kunnen even nadenken dat de Egyptenaar, een symbolisch beeld in de Bijbel is 

voor een goddeloze, een afgodendienaar. Een Afgod is alles wat je van God afhoudt!  

Alle sport en hobby’s zijn goed maar vele dingen mogen je niet afhouden van God! 
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LONGPEST CORONA, EEN VLOEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de vijfde plaag van Egypte stellen wij ook al een zware pestilentie vast. Daar lijkt 

God bezig te zijn, wat voor ons soms onbegrijpelijk is. Lees Exodus 9: 1 – 7 !!  Maar 

ook Israël dient te luisteren naar God, net als iedereen die zich vandaag christen 

noemt !  

In Deuteronomium 28 daar stelt God Israël en de mens voor een keuze: zegen of 

vloek!  

Deuteronomium 28:15 Maar indien gij niet luistert naar de stem van de HERE, uw 
God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, 
dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen: Wij nemen enkel 
één van die vervloekingen:  
 

Deuteronomium 28:21 De HERE zal de pest 
aan u doen kleven, totdat zij u heeft 
weggevaagd uit het land, dat gij in bezit 

gaat nemen. 

Onder het begrip “kleven” kunnen wij de 

actie van het besmetten begrijpen! God 

geeft de reden in het vorige vers waarom 

Hij dat doet, God is geduldig maar niet 

voor eeuwig! God zegt: Omdat gij Mij hebt verlaten! Vergeten! Ook de ongelovige 

lijdt onder deze coronacrisis, welke een verwoestend karakter heeft gekregen, met 

chaos tot gevolg. Jezus schafte het oude verbond niet af, zoals men soms deze 

doctrine hoort!  

God heeft ieder mens lief, en ook bijzonder vandaag zij die hun leven in gevaar 

brengen door slachtoffers te willen verzorgen, maar bekering is dringend nodig!  
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HET VIERDE ZEGEL VAN OPENBARING  
 

Hier lezen wij terecht, en wie gelooft komt niet  in de oordeelstijd, de grote 

verdrukking voor de wereld. Na de tijd van de weeën, komen de oordelen en dan een 

nieuw leven, Jezus komt en schept dan een nieuw paradijs, geweldig!!! 

Zorg dat je daar niet in terecht komt, nu men kan begrijpen zonder vrijheid te leven. 

Openbaring 6:7 En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de 
stem van het vierde dier zeggen: Kom! Openbaring 6:8 En ik 
zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] 
dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun 
werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, 
met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door 
de wilde dieren der aarde. 
 

Na het zwaard (W.O.III) zal er honger ontstaan, logisch, dan 

kwaadaardige pestilentiën, en wilde dieren op hol door mogelijks de toenemende  

klimaatverandering  en onvoorzichtigheid. Het is niet ondenkbaar dat in deze laatste 

oorlog chemische en biologische wapens zullen worden ingezet, met pestachtige 

ziekten tot gevolg. Mensen kunnen virussen kweken, bacteriën en schimmels die 

zich kunnen vermenigvuldigen bij mens den dier!  

 

Biblespace, 17 mei 2020 

 

 

  

 

 

 

 

 


