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De naam des HEREN is een sterke toren; 
de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar. (Spr.18:10) 

 
In de geschiedenis werden torens soms gebruikt als bescherming en schuilplaats voor 
de gevaren welke konden opduiken, zoals vijandige legers. (Ps.61:4) De naam van 
iemand spreekt over zijn natuur en zijn kwaliteiten. Vele godsdiensten en goden 
hebben een naam, maar hun god is dood, als bv. Boeddha. Denk aan Elia op de 
Karmel. Men aanriep de god van Baal, ook Bel (Bel-gië) genoemd, tevergeefs!     
 
Vandaag komt de vijandigheid van de goddelozen, mensen die als God willen regeren, 
via de media.  
Bij wie ligt nu het vertrouwen van de christenen, waar en hoe zoeken zij 
bescherming? Schuilen zij zich bij de Here, bidden zij voor gerechtigheid zoals in 
Psalm 71? Daar lijkt men gevangen te zijn in hand van de listige goddeloze met 
strikken en leugens. Zij bidden bevrijd mij, en dan lezen wij: Want gij zijt mijn 
verwachting, mijn hoop.   

Er is maar één naam: Jezus! Joshua ! 
 

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, 
is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam 

van de eniggeboren Zoon van God.Joh.3:18 
 

Het is een eeuwenoud item dat een mens zoekt om zich te 
beschermen tegen allerlei onheil en kwaad. Zo ontstond er 
veel bijgeloof, men maakte heiligenbeelden en geloofde in 
beschermheiligen, zoals St.Rochus, beschermer tegen de 
pestziekten, als het Coronavirus vandaag!  
Dit is zuivere afgoderij, waarop vloek rust! Het dragen van 
allerlei amuletten als bescherming is pure afgoderij, toch 
geloofde men erin! 
God laat weten door de profeet Jesaja 5:20 
 
Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die 
duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter 
doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. 
 

Wee is een vloek. Vandaag is er een grote crisis in het denken 
van de mens, een zondig denken, een denken zonder 
rekening te houden met Gods raad of wet. Men noemt 
Abortus, euthanasie, homohuwelijk, en crematie goed. God 
gebruikte crematie als een straf. De leugen zegeviert vandaag. 
(Hebr.4:12).  
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DE NATUUR KAN KWAADAARDIG WORDEN 
 
Wij leven in een tijd van klimaatverandering, 
aardbevingen, overstromingen, orkanen, enz. Deze 
dingen kunnen veel schade, ellende en slachtoffers met 
zich brengen. Ook de discipelen van Jezus kwamen ooit 
eens in een zware storm terecht. (Matth.8). Ze werden 
doodsangstig. Zij stelden enkel nog hun vertrouwen op 
de macht van Jezus, Hij stilde de storm. U kunt ook een 
stormachtig probleem krijgen in uw leven, en wat doet 
men dan. De discipelen waren leefden dicht bij Jezus, zij 
werden beschermd en behouden! De mens heeft geen 

macht over de natuur, en zeker geen ongelovige regeringsleiders of wereldleiders! 
 

GEEN BEKERING = GEEN BESCHERMING 
 
Vandaag leeft men zonder God, de superrijken spelen God zelf, helaas! De duivel 
regeert nog een korte tijd. Men wil zich niet bekeren, maar in de toekomst onder de 
regering van de antichrist zullen toch mensen reageren, zij die het merkteken en 
aanbidding weigeren. Zij zullen toch nog behouden worden, want het evangelie zal 
gepredikt worden door 144.000 Joden! 
 

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.Op.16:9 
 

En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, 
bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) 

te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet 
kunnen zien, noch horen of gaan; Openbaring 9:21 en zij bekeerden zich niet van hun 

moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen. 
 

BESCHERMING TEGEN het duivels kwaad 
 
Hier is maar één mogelijkheid. Jezus heeft de werken van de duivel verbroken. Geloof 
je dit?  (1 Joh.3:8) Hier is een wedergeboorte nodig, een geboren worden uit God, uit 
water en geest, zo wordt u een aangenomen kind van God. Men veranderd van een 
zondige levenswijze, de ijdelheid van een denken, naar 
de normen en raad welke wij vinden in de Bijbel, 
woorden van God. (Efeze 4:18)  
 
Dit is waar het zaad, Gods woord, in goede aarde is 
gevallen, bij mensen van goede wil. (Luc.8:11) Het 
zondig denken is bij hen veranderd in een gezond 
geestelijk denkpatroon. Dit heeft niets te maken met een 
religieuze filosofie (Rom.10:2). 
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BESCHERMING VAN UW LICHAMELIJKE GEZONDHEID 
 

Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; 
Psalm 91:10 geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen;11 

 want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; 
 

Uw tent is uw lichaam. God is ons een toevlucht, dit betekent dat wij op Hem ons 
vertrouwen dienen te stellen. Paulus noemt dit het schild des geloofs, en het dient te 
worden gebruikt, om de brandende pijlen te kunnen doven! Die dodelijke pijlen kunnen 
tegenslagen, ongeluk of ziekten zijn. (Efeze.6:16)  
 
Wij kunnen vandaag opmerken dat er nog weinig of geen vertrouwen of echt geloof 
bestaat bij het volk. De tijd van genade is bijna voorbij. God wet zijn zwaard en spant 
zijn boog wanneer iemand zich niet wil bekeren. Psalm 7:13 Er komen dan brandende 
pijlen, welke ziekten kunnen zijn.  
 
Er is vandaag en geestelijke oorlog begonnen tegen alle ware Bijbelgetrouwe 
christenen, jood of heiden! De overheden, machten van het occulte leven, boze 
geesten in de hemelse gewesten vallen in onze tijd de ganse wereld aan. 
 

Psalm 37:39 Doch het heil der 
rechtvaardigen is van de HERE, hun 
schutse ten tijde der benauwdheid; 
Psalm 37:40 de HERE helpt hen en doet hen 
ontkomen, 
Hij doet hen ontkomen aan de goddelozen 
en verlost hen, want zij schuilen bij Hem. 
 

Wij krijgen hier een grote bemoediging 
wanneer er een tijd is aangebroken van angst en zorgen. Dit kan tijdens de grote 

verdrukking zijn, de benauwdheid van Jacob. God zal een bescherming zijn voor de 
gelovigen, laat hen ontkomen, omdat zij bij Hem schuilen of bescherming zoeken. 

Het is nodig bij Hem te schuilen, dat schuilen is op hem vertrouwen, onze toevlucht. 
Ps.46:2  God is ons een toevlucht en sterkte, 

ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. 
 

   BESCHERMING VAN UW GEESTELIJKE GEZONDHEID 
 

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en 

smeking met  dankzegging bekend worden bij  God. Filippenzen 4:7 En de vrede 
Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden 

in Christus Jezus. 
 

Niet alleen het lichaam kan aangevallen worden, maar ook de geest van de mens, het 
volk! Angst en vrees kan iemand moedeloos maken, depressief, en wil soms uit het 
leven stappen. Dat is de wil van de duivel. Ons volk is vandaag geestelijk uitgehongerd, 
door ongeloof, bijgeloof, valse broodprofeten, hebben geen kracht meer om de 
leugens te weerleggen, enz. (2 Tim.4:4)  
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De wereld wordt stil gedwongen naar een dictator die de wereld zal regeren, doch de 
mensen welke de waarheid, de Bijbel, geloven verhinderen momenteel nog die 
wetteloze nog zich kenbaar te maken.  (2 Thess.2)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie uit de waarheid is, begrijpt de stem en de bedoelingen van Jezus! Pilatus begreep 
het niet! Maar liet toch Jezus terechtstellen. Pilatus stierf later een marteldood in 
opdracht van de toenmalige zieke keizer!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva 
verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan 

Christus afgetrokken zullen worde 2 Kor.11:3 
 
 
De bezorgdheid van Paulus was terecht en zeker vandaag, met sluwheid verleide hij 
Eva, in haar denken, wat de mensheid tot een langzame dood leidde. Ogenschijnlijk is 
hij opnieuw bezig mensen te misleiden, volksbedrog, via de mondiale media, zijn doel 
is niet mensen te beschermen tegen ziekte of “plaag” maar andersom!  Politiek, religie,  
en wetenschap worden gedemoniseerd, en het gaat steeds van kwaad naar erger! 
(Openb.16:14). 
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 GOD BESCHERMD AL ZIJN AANGENOMEN KINDEREN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psalm 121:5 De HERE is uw Bewaarder, 
de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand. 

 
Bescherming kan verder gaan dan het menselijk denken over dit onderwerp. Iedere 
vader zal zijn kinderen beschermen, zou god dat dan niet doen? Ieder christen weet 
dat zijn hulp van de Here komt!  Schaduw is ook een symbolisch beeld van 
bescherming. Jona kreeg van God een wonderboom als bescherming voor de zon. 
Het diende hem tot een genezing van zijn depressie, zijn moedeloosheid, zijn verdriet  
(Jon.4:6) (Jongbloed vertaling)  
 

Psalm 121:7 De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, 
Hij zal uw ziel bewaren. 
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