Jezus Christus wist wat de wereldbevolking vandaag allemaal zou meemaken. De
Coronacrisis lijkt slechts enkel het begin te zijn van wat onze wereld nog zal
meemaken. Bekering is de enige oplossing, de enige weg, geloof enkel Jezus! Dit is
natuurlijk geen blijde boodschap! Jezus liet ons weten:
Openbaring 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten,
zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld
komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Openbaring 3:11 Ik kom
spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. (NBG)
Wij raadplegen noodwendig meerdere vertalingen voor onderzoek aangaande deze
Bijbeltekst. Wat zegt Jezus hier in feite, wetende dat wat Hij zegt slechts eeuwen
later in vervulling zal gaan. Deze tekst is niet alleen voor de gemeente te
Philadelphia. Covid 19 is ook een beproeving, een test voor de ganse wereld, alle
aardbewoners, alle stervelingen! Maar er is een reddingsplan, een bevrijding en
ontsnapping voor iedereen die de Bijbel, het woord ter harte bleef houden! (KJV)
Zijn raad geloofde en volgde! (Franse vert. Bijbelschool Jeruzalem). Omdat u het
woord bleef gehoorzamen.(CJB)
10 Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of
temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth.
Hij geeft eerst de christenen van de eindtijd, de raad te volharden om Zijn “Woord”
en onderwijs (i.p.v. bevel) trouw vast te houden. (Gr.Logos) Hij weet dat de
aangenomen kinderen het niet gemakkelijk zullen hebben in die tijd. Martelingen en
sterven omwille van Zijn naam. bv. China e.a. maken momenteel een staatsbijbel
met aanpassingen. BV. Jezus liet de overspelige vrouw stenigen!

Wat was Zijn bedoeling?
Om Hem te blijven verwachten! Dat is de hoop van alle ware christenen. Waarom?
Bijbelgetrouwe christenen zijn wedergeboren met een levende hoop! (1 Petr.1:3).
Wie niet is wedergeboren kent geen zekerheid of deze hoop niet, blijft ongelovig of
kerkganger!
Wij dienen dus met geduld te wachten op Zijn komst, Hij gaf ons het nodige
uithoudingsvermogen. Denk aan de tien maagden welke wachten op het signaal, om
op te gaan naar de Bruidegom. Het was ook in de nacht! Jammer voor die vijf welke
geen voldoende olie hadden. Tekort aan profetische Bijbelkennis of inzicht. Ook
Jezus wacht vandaag op het signaal van zijn Vader. Deze Coronatijd doet ons
denken aan:
Johannes 9:4 Wij

moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft,
zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan.
Deze Corona pest is gekomen over de ganse aarde, en alle aardbewoners met vele
pijnlijke gevolgen. Dit zijn die beproevingen!
Dan lezen wij over een belofte welke Jezus doet. Zijn aangenomen kinderen zullen
uit de tijd van beproeving worden behouden of bewaard worden voor het kwaad van
de draak. Voor wie Hem blijven verwachten zal Hij PLOTS komen (spoedig= slechte
NBG vert).

Wie Bijbelgetrouw blijft zal zijn “Corona” , zijn hemelse kroon niet verliezen!!!!!
Openbaring 22:10 En

hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van
dit boek niet, want de tijd is nabij.
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