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Wanneer wij denken aan de woorden van Jezus, toen Hij sprak over een tijd als in de 

dagen van Noach, dan bedoelde Hij de dagen des kwaads, en als een tijd die vooraf 

zou gaan, en als een teken van Zijn wederkomst. Ontegensprekelijk mogen wij dit 

begrijpen als een tijd welke is begonnen met de coronavloek. 

OORZAAK VAN ALLE KWAAD 
 

Wat zou de reden zijn van dit grote kwaad welke over de ganse wereld is gekomen? 

Sommigen spreken over een plandemie, is dat zo? De oorzaak van alle kwaad leert 

God, is de geldzucht. Rijk en schatrijk willen worden! Meer en meer grote winst 

maken ten koste van……ook mensenlevens! 

 

Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en 
schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 
1 Timoteüs 6:10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht.    

Vandaag zijn er superrijken die in de eindtijd schatten zijn gaan opleggen. Het zijn 

bedriegers en moordenaars! (Jac.5:6). Zij leven 

vandaag als koningen, doch zonder koningschap. 

(Openb.17:12).  Zoekende naar wereldmacht. Het zijn 

mensen welke via bedrog kwaad smeden en grote 

plannen maken. (Spr.12:20). Ze worden demonisch 

geïnspireerd, dus zeer gevaarlijk.  Ze denken 

mogelijks dat God hen niet ziet of hun boze en 

kwaadaardige plannen niet kent. God kent alle 

mensen, en kijkt naar alle mensenkinderen. (Ps.33).   

IS CORONA ALS EEN VALKUIL? 
 

Ze spannen een strik of valkuil voor iedereen. Ze werken als vogelvangers met een 

net, via een verderfelijke pest! Corona! (Ps.91:3) Ze zoeken bijzonder christen 

gelovigen te vangen, maar wedergeboren christenen volharden in hun levend geloof. 

(Ps.119:110).  

Doch wakkere Bijbelgetrouwe discipelen zullen zeker ontkomen! 

Psalm 124:7 Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvangers; 
de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen! 
 
Want op U, Here HERE, zijn mijn ogen, bij U schuil ik; giet mijn leven niet uit. 
Psalm 141:9 Behoed mij voor de strik die zij mij spanden, voor de vallen der 
bedrijvers van ongerechtigheid. 
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Het geloof van de christenen zal worden beproefd. Wij zien het reeds vandaag, hoe 

mensen door schrik en angst bevangen worden voor het virus en de hoge 

geldboetes. Angst of bedreiging met de dood en bedrieglijke massamanipulatie is 

eeuwenlang het middel van de duivel geweest. God geeft Zijn aangenomen kinderen 

goede raad: 

Spreuken 29:25 Vrees voor mensen spant een strik, 
 maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen als vogels vangen, betekent ook dat men zijn vrijheid net als de vogels 

verliest. In de geschiedenis en ook vandaag worden veel christenen 

gevangengenomen. Dit is hun vrijheid beroven, omwille van hun Bijbelse 

geloofsovertuiging. Wie nog tot geloof zal komen in de grote verdrukking, is 

behouden, op welke wijze hij dan ook omkomt! Wij leven ook in een kwade tijd waar 

hekserij en waarzeggerij een rol speelt. Wij vinden dit terug bij de profeet Ezechiël 

13: 18-20 ! 

Openbaring 13:10 Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in 
gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met 
het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen. 

 

Niemand weet hoe hij sterven zal, ook geen enkel dier. Je kunt omkomen in 
oorlogstijd, het zwaard. Je kunt in gevangenschap gaan betekent in feite iemands 
vrijheid ontnemen! Zoals het ernaar uitziet, bedenken wij het “paspoort” voor de 
gevaccineerde, welke wat meer vrijheid of recht zal krijgen in het maatschappelijk 
leven. Het zal een beproeving zijn voor ieder die in Jezus zal geloven of blijven 
geloven! Hij zal een keuze kunnen maken, na het vaccin komt later het 
kankerverwekkende merkteken 666 chip. 

 

Prediker 9:12 Want ook de mens kent zijn tijd niet, evenmin als de vissen, die in het 
verraderlijke net gevangen worden, evenmin als de vogels, die in het klapnet gevangen 
worden. Evenals zij worden de mensenkinderen verstrikt ten tijde des kwaads, als dit 
hen plotseling overvalt. 
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GOD ZAL STRAFFEN ! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Jesaja 24:5 Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben 
overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. 
Jesaja 24:6 Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners 
boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er 
weinig stervelingen over. 
 

De aarde is verontreinigd, ontwijd, dit komt door dat er eeuwenlang veel onschuldig 

bloed is gevloeid op gelijk welke wijze. (Ps.106:37-38) Kinderoffers, abortus, enz. Het 

eeuwig verbond is verbroken, want de mens werd geschapen naar het beeld van 

God. 

De mensen hebben God niet meer nodig zo denken zij, en maakten hun eigen 

wetten en regels om te regeren. Wij kunnen hier ook begrijpen dat de mens de 

natuurwetten zwaar overtrad of verkrachtte!  

Bijzonder nu ook via medische behandeling op het menselijk lichaam, onder de vorm 

van een vaccinproef na een ontwikkelde virus. 

Topwetenschapper van Moderna beschrijft het als volgt: We zijn de software van het 

leven aan het hacken! (Maart 2021) 

 Wat voor een vloek?  Hier spreekt men over een gloed, de Franse vertaling wijst 

ook op “koorts”.  Mensen worden als slachtschapen, een depopulation ! 

Zacharia 11:5 hun kopers slachten ze zonder dat zij zich schuldig voelen; hun 
verkopers zeggen: geprezen zij de HERE, omdat ik rijk word; 
hun herders sparen ze niet. Zacharia 11:6 Want Ik zal de bewoners der aarde niet langer 
sparen, luidt het woord des HEREN; zie, Ik lever de mensen over, allen in de macht van 
hun naaste en in de macht van hun koning; en zij zullen de aarde tot een woestenij 
maken, en Ik zal uit hun macht niet redden. 
 

Covid 19 maakt de sommige mensen vandaag depressief, (Ps.57) maar er is: 
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HOOP 
Psalm 49:6 Waarom zou ik vrezen in dagen des kwaads, 

als de ongerechtigheid van mijn belagers mij omringt; 7 van hen, die op hun 
vermogen vertrouwen, en op hun grote rijkdommen zich beroemen? 

 
Wat een zegen voor allen welke 

hun vertrouwen stellen op de 

komende Messias Jezus Christus, 

welke duizend jaar zal komen 

regeren op deze aardbol! Dan pas 

zal er vrede zijn, en geen 

wapenstilstand, vrede over deze 

komende herschepping. Waar ook 

de dieren in vrede met elkaar zullen 

leven. Een leeuw die stro zal eten zegt al genoeg.  Laten wij zeggen er komt een 

nieuw klimaat!  (Jes.11:7) Wanhoop voor de rijksten van deze planeet, hun rijkdom is 

vergankelijk, hun miljarden dollars zullen hun waarde totaal verliezen.  

God zegt: 

Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, 
Jakobus 5:3 uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u 
getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan 
opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. 

Inderdaad de laatste dagen zijn gevaarlijk en dagen des kwaads! (2 Tim3:1)  

De hoop van alle christenen was een geheimenis, maar nu openbaar gemaakt 

door de apostel Paulus luister wat hij schreef: 

Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen 
wij veranderd worden, 1 Korintiërs 15:52 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. 

Deze bazuin is de laatste bazuinstoot, of de derde zoals men vertrok met Mozes in 

de woestijn. Wat de verandering betreft, zal dit ons lichaam herstellen tot 

onvergankelijkheid. De mens bestaat uit tal van cellen, welke vanaf zijn geboorte 

langzaam beginnen af te sterven. Al deze cellen zullen door God worden 

geactiveerd, tot een lichamelijke toestand, zoals Adam en Eva waren, voor de 

zondeval. Ook die mensen welke geloofden, zullen hun geliefden terugzien, welke 

ook in Jezus geloofden. De dood is overwonnen! 

1 Korintiërs 15:55 Dood, waar is uw overwinning 
Dood, waar is uw prikkel? 

Biblespace, 11 maart 2021 

https://biblespace.org 
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