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Een groter verschil tussen dag en nacht is er niet. God maakte dit verschil, en zag dat 
het goed was! (Gen.1:4). Na de zondeval, werden Adam en Eva verwijderd uit Eden, en 
kwamen terecht in een andere wereld, een zeer duistere grot, waar ze elkander niet 
konden zien. Het gevolg was dat ze beiden depressief werden, angstig werden en groot 
verdriet hadden zodat ze toen al wilden sterven! Hun angst was overweldigend, 
bijzonder voor de slang! Adam bad en riep om licht, en God liet in de morgen de zon 
schijnen. 
 

Ongehoorzaamheid aan God, brengt duisternis.  
 
(Deut.28: 28,29) Hier zien wij het verschil tussen de Egyptenaren en Israël. Israël had 
licht. Egypte staat ook symbolisch voor een ongelovige wereld, een Egyptenaar als een 
ongelovige afgodendienaar. Onze wereld lijkt getroffen door een plaag: Covid 19 met 
gelijkaardige gevolgen. 
Wanneer Israël ongehoorzaam zou worden kregen ze ook een vloek, als huidkanker 
tumoren. (Hebr. vert.) “Verstoptheid van het hart” m.a.w. Een kortsluiting in het denken, 
vandaar vertalingen als waanzinnig, denken zonder verstandig inzicht! (Pr.2:13) 
 
 

De weg der goddelozen is als duisternis; 
zij weten niet, waarover zij kunnen struikelen. 

Spr.4:19 

 
Gehoorzame christenen die Bijbelgetrouw zijn, 
hebben geen angst in doodsgevaar ook niet voor 
Corona! Corona brengt grote duisternis, verdriet, 
angst, depressiviteit enz. De ontwerpers van het 
virus denken als in Jes.29:15! 
Maar: 

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; 

uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ps.23 
 
 
Duisternis was ook een Egyptische plaag, en duurde drie 
dagen in de tijd van Mozes.  Exodus 10:21,23.  Wat opvalt is 
vers 23 :  
 

Gedurende drie dagen kon niemand een ander zien, noch 
van zijn plaats opstaan; maar alle Israëlieten hadden 
licht, waar zij woonden.  
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Hier zien wij een onderscheid tussen Gods volk en het ongelovig Egypte met zijn 
traditionele afgoden. De hedendaagse wereld kent ook al zijn traditionele afgoden, ook 
het Babelse christendom. 
Ook vandaag is er licht in het hart van de christenen en duisternis in het hart van de 
ongelovige of religieuze! Wat is het licht? Wie wil het licht?  
 
 
 

Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht 
der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, 

maar hij zal het licht des levens hebben. Joh.8:12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het verschil tussen christenen en ongelovigen  
wordt groot in de eindtijd! 

 
De profeet Amos maakte dit reeds lang duidelijk en sprak in Gods naam: 
 

Want zie Hij die de bergen vormde, die de wind schiep, openbaart Zichzelf 
om aan de mens bekend te maken wat zijn werken zijn, om licht te 
bereiden voor de rechtvaardigen, zoals het ochtendgloren schijnt, en 
steeds helderder wordt, en om duisternis te brengen over de 
goddelozen, om de goddelozen op de aarde te verdelgen, Here God der 
Heerscharen is Zijn naam. Amos 4:13. (Aram. targoem vert.) 
 
Hier opnieuw het verschil tussen een gelovige en ongelovige. Dit licht waarover wij hier 
lezen, is het profetisch inzicht in Gods woord, de Bijbel. Dit is wat God schiep in het hart 
van wie Jezus gelooft. De morgenstond wordt steeds helderder, dit wijst erop dat 
wakkere christenen onze dagen beter en beter gaan begrijpen. Daarom is er vandaag 
een grote nood aan profetische Bijbelstudies. Wanhopige goddelozen komen meer in 
de duisternis vandaag, blindheid met blinde wereldleiders, misleid door de duivel. 
Wanhoop en teleurstelling is de voordeur van zelfmoord. 
 



 
3 

Leven wij nu werkelijk in de eindtijd? 
 
De profeet Joel schrijft over:” In het laatste der dagen” en dan over de “Dag des heren” 
In het laatste der dagen sprak Petrus, over de start hiervan met Pinksteren dat er een 
uitstorting zou zijn van Gods Geest over mensen. Dat is het begin van de eindtijd. De 
dag des Heren is de grote verdrukking van zeven jaar. 
https://biblespace.files.wordpress.com/2020/01/45584-de-profeet-joel-2012-rg.pdf 
 
 

Leven wij nu op het einde van de eindtijd? 
 

Daniël 12:9 Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want 
deze dingen blijven 
verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Daniël 

12:10 Velen zullen zich laten reinigen en 
zuiveren en louteren, maar de goddelozen 
zullen goddeloos handelen; en geen der 
goddelozen zal het verstaan, maar de 
verstandigen zullen het verstaan. 

 
 
Wat hier staat “tot de eindtijd” betekent het einde van de eindtijd. Het Hebreeuwse 
woord enkel hier,  maakt dit duidelijk. “Keets hajamiem” als eindpunt!  Ongelovigen 
zullen het niet begrijpen, ze blijven in de duisternis, onwetendheid, tenzij ze zich 
bekeren tot Jezus! Jezus kwam voor mensen van goede wil!  
 
De eindtijd vinden wij ook onder de vertaling: “In het laatst der dagen” ook al in de wet. 
Bv. Deut.31:28,29 / Deut.4:27, 29 
 

Deuteronomium 4:30 Wanneer het u bang zal zijn en in de toekomst al deze dingen 
u zullen overkomen, dan zult gij u bekeren tot de HERE, uw 
God, en naar Hem luisteren. (NBG) (Bang: de grote verdrukking, benauwdheid 
van Jacob) Betere vertaling: “In latere tijd” en dit is de eindtijd!  
 

Psalm 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
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