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Vele wedergeboren christenen worden toch stilaan wakker met de profetische 
inzichten welke God ons geeft voor de eindtijd of het laatste der dagen. Jezus sprak 
over een grote beproeving, een zware verdrukking, welke er nog nooit is geweest in 
de ganse wereldgeschiedenis!  
 
Mensen zelf zouden alle leven op aarde vernietigen, een “depopuliation” een 
wereldwijde ontvolking, indien Christus niet zou tussenkomen, dit omwille van zijn 
“uitverkorenen”! (Matth.24) Hier spreekt Hij over Zijn zichtbare wederkomst op aarde. 
Er zullen voor en tegenstanders zijn in verband met allen die enkel op Jezus 
vertrouwen, haat, Jodenhaat, en verraad door hen die de meerderheid zullen volgen, 
in een verplichte of dwangmatige wereldstaatskerk! Veel geloofsafval of oproer komt 
eraan. Het zal een volharden worden tot het einde. 
De klimaatveranderingen zijn een teken van de beschreven weeën, met vele 
gevolgen, als aardbevingen, overstromingen, hitte, aardverschuivingen, pestilentiën, 
hongersnoden, ziekten, machtsmisbruik enz. 
 

GODS PLAN VOOR ZIJN AANGENOMEN KINDEREN 
 

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. (Op.3) 
 
Hier is sprake over een wereldwijde beproeving voor ieder mens op aarde. Is de 
Coronaplaag en het machtsmisbruik een wereldwijde beproeving? Ja! Maar voor hen 
die Jezus met geduld, blijven verwachten is er een belofte, bescherming! Paulus 
schrijft aan Timotheüs dat de Here hem zal beveiligen tegen alle kwaad opzet en 
hem behouden in zijn hemels Koninkrijk! (2 Tim.4:18) (Rom.5:9) Paulus werd toch nog 
onthoofd, maar zal opstaan! 
 
Jezus verwachten heeft te maken met profetisch inzicht en zich blijven houden aan 
Gods woord en raad! Het bewaren is het Griekse “tyreoo”. Dit betekent ook, bewaken, 
behouden!!! (1 Kor.10:11-13) Daarom horen wij veel valse leer en georganiseerde 
schijnwonderen. De vijf dwaze maagden kwamen door profetische onwetendheid te 
laat!  
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Het behouden zijn spreekt over het ontsnappen voor de tijd van de grote zevenjarige 
verdrukking. Het ontsnappen is niet voor een onbekeerd mens, of die niet is 
geschreven in het boek des levens! (Op.17:8) Rampen zijn er altijd ook geweest, 18 
doden bij de toren van Siloam, Jezus deed dan tweemaal de oproep tot bekering!  
 

EEN WONDERLIJKE Ontsnapping staat voor de deur! 
 
De apostel Petrus schrijft over de grote beloften die wij van Jezus kregen, als een 
goddelijke natuur verkrijgen, een complete genezing!  Wij zullen ontsnappen aan het 
verderf, het kwaad dat door begeerten en geldzucht  in de wereld heerst.  2 Petr.1:4 
Ontsnappen aan een wereld in compleet verval. 
 
door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt 
hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld 
heerst. 
 
Wat opvalt is de vertaling van de Griekse woorden naar “verderf” en “wereld”. 
“Fthora” betekent: doden of ondergang. “Kosmos”: wereld, aarde of orde. 
(Dr.Fahner Chr.) Ook gezien als een geordend systeem (Strong 2889) Vinden wij hier 
de NWO (Nieuwe Wereld Orde) welke zal leiden tot een langzame ondergang en 
groot verderf?  
  
Wie zich niet wil bekeren en geloven in Jezus, zoals de schrift leert, zal niet ontkomen 
aan het verderf, dat komt als de weeën van een zwangere vrouw. (1 Thess.5:3)  
De elite van corrupte superrijken van deze wereld, schatrijken, zullen in een strik 
vallen, zij brengen het grote kwaad!  
 
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. 
 

Gods aangenomen kinderen dragen het profiel van Mozes, het verlaten van Egypte, 
beeld van al het wereldse streven, en men Christus als groter rijkdom acht dan de 
schatten van Egypte. (Hebr.11:26) (Kol.3:5,6) Gods volk, oog in oog met de dood, 
ontsnapte aan het moordende leger van de Farao, de Egyptenaren kwamen om in de 
zee. Opnieuw een wonderlijke ontsnapping. 
 
Gods aangenomen kinderen zullen daarentegen wel 
ontkomen of ontsnappen! De profeet Daniel (12) schrijft 
“uw volk”, en “al wie in het boek geschreven wordt 
bevonden”! David bad in Ps.69:29 dat zijn vijanden 
zouden worden uitgedelgd uit het boek des levens. 
David kan men bekijken als een symbolisch beeld van 
Jezus als koning der Joden. Deze profetie zal zijn 
uitwerking nog hebben. Jammer voor hen die Jezus 
verwerpen of verloochenen in de eindtijd. 
Ook de apostel Paulus schrijft aan de Romeinen dat de 
schepping in verval is, en dat de schepping wacht tot het 
openbaar worden van de zonen Gods!!! (Rom.8:19) 
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Waarom Bijbelgetrouwe of wedergeboren  
christenen zullen ontsnappen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze 
Here Jezus Christus, 1 Thess.5:9  
 

De apostel Paulus leert de Corinthiërs op dezelfde hoopgevende wijze: 
 
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. 1 Kor.15:51)  
  

NOACH ONTSNAPTE AAN DE ZONDVLOED 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens deze wereldwijde ramp vinden wij hier een klein aantal mensen welke werden 
behouden. Zij hadden geluisterd naar Noach, den prediker van gerechtigheid. Alle 
goddelozen kwamen om. Jezus verwees naar de dagen van Noach. Noach kreeg 
richtlijnen tot het maken van zijn ark, welke het middel was tot zijn behoud. Noach 
gehoorzaamde en vertrouwde op de woorden van God en werd behouden. Het had 
nog nooit geregend! 
Zou het vandaag dan anders zijn? Welke mensen zullen ontsnappen aan Gods 
oordelen in de eindtijd en verdrukking?  
 

Openbaring 16:9 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij 
lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze 
plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. 
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LOT ONTSNAPTE AAN GODS OORDEELSVUUR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lot ergerde zich mateloos aan het losbandige leven, en een valse vrijheid. Gods 
wetten werden vergeten. Men stelde eigen goddeloze wetten in, net als vandaag in 
onze samenleving. Het huwelijk was bijna vergeten, en vrije seks was al normaal.  
 
De tijd nadert snel dat God de godvruchtige zal laten ontsnappen aan Zijn komende 
oordelen. Ongelovigen? Religieuzen, kerkgangers, valse profeten zal God bewaren tot 
het laatste oordeel, van de vele nog komende oordelen. (2 Petr.2:9) 
 

SADRAK, MESAK, EN ABEDNEGO ONTSNAPTEN AAN DE DOOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit waren Joden welke niet wilden buigen voor andere goden! Zij hadden het bevel 
van de koning overtreden en knielden niet voor deze wereldgodsdienst van Babel.  Dit 
herhaalt zich vandaag door de wereldkerk, het Babelse christendom, met andere 
godsdiensten.  
Zij vertrouwden op hun God wat er ook gebeuren mocht. Zij dienden geen grote boete 
te betalen, maar hun eigen leven stond op het spel. (Dan.3) Zij werden bevrijd of 
ontsnapten aan de macht van de koning! Nebukadnezar was een type van de 
komende antichrist. De verenigde naties van toen aanbaden het gouden beeld, het 
kapitalisme. (Dan.3:7)   
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