
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.  Apocalyps 3:10-11  
 

 Ik kom plots leert Jezus, blijf op Mij vertrouwen! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wij kunnen al opmerken dat dit Bijbelgedeelte komt uit de brief aan de eerste 

Bijbelgetrouwe christenen te Filadelfia. Aan deze mensen werd geschreven dat er 

een einde zou komen aan de genadetijd, dit is onze hedendaagse tijd! Deze 

genadetijd begon op Pinksteren en zal eindigen wanneer de aangenomen kinderen 

van God plots zullen worden geëvacueerd van deze aardbol.  

Wij kunnen vandaag vaststellen dat wij leven in de eindtijd, waarbij er wereldwijde 

beproevingen zich manifesteren. Wij denken aan de Coronacrisis, welke de wereld in 

een crisis bracht. Wij lezen vandaag over Rusland welke gedwongen Oekraïne 

binnenvalt, en op oorlogspad is. (Ezech.38:4) Het 

gebruik van atomaire wapens is niet uitgesloten. Wij 

horen over klimaatverandering met vele natuurrampen.  

De opwarming van de aarde is zonder twijfel een 

voorbereidende beginfase, met een van Godswege 

waarschuwend karakter. Alles gaat aan een sneller 

tempo dan de “geleerde” mens denkt! Gods bedoeling is dat de mens opnieuw naar 

God zou gaan luisteren en Hem gehoorzamen. 

Wij lezen over een demonische en schaamteloze “Great 

Reset” denkpiste, welke de wereldeconomie aan het 

wankelen brengt. De Antichrist zoekt om snel de 

wereldmacht te kunnen nemen.  

Al deze elementen samen, brengen ons naar nooit geziene prijsstijgingen. 

(Openb.6:6) De prijs voor een brood zal peperduur worden, en hongersnood 

veroorzaken. (Matth.24:7) De mensen zullen bedelen om een “goede” wereldleider! 



Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu 
hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. 

Matteüs 24:8 Doch dat alles is het begin der weeën. 

ER IS HOOP ENKEL DOOR GELOOF!  

Geloven in wat? Naar welke kerkgaan? Welke denominatie 

is de beste? Naar de wereldkerk, met vele allianties, en alle 

godsdiensten, satanskerk inbegrepen? God woont niet 

tussen vier muren! (1 Kor.6:19) Hij woont in Zijn aangenomen 

kinderen. 

Redding is er enkel door geloof in de Bijbel, het woord van 

God. De Bijbel is de hedendaagse ark van Noach! Velen hebben een Bijbel maar 

het werd niet gelezen, waarom, velen begrijpen dat boek niet! Het dient correct te 

worden uitgelegd. (Hand.8:31) Let wel in de toekomst zal de Bijbel verboden lectuur 

worden als in de middeleeuwen! 

Ps 18:30  Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild 

voor allen die bij Hem schuilen. 

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

Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het 
leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 

De Bijbel geeft ons inzicht op het ganse 

wereldgebeuren. Het leert je de zin van je leven te 

begrijpen. Het werkt beschermend tegen al het 

kwaad, voor hen die het Woord geloven en doen. 

Angst aanjagen is het werk van de duivel, Gods 

woord verdraaien, slechte Bijbelvertalingen, geven 

dan ook, slechte uitleg. 

Zij die erin geloven, worden opgeroepen trouw te 

blijven en te leven uit dat geloof. Zij die erin 

geloven worden opgeroepen Zijn naam, de naam 

van Jezus Christus niet te verloochenen. Deze  

Bijbelgetrouwe christenen zullen ook wel een kleine minderheid gaan vormen. (1% 

van de Belgische bevolking is Bijbelgetrouw christen). Voor deze mensen is er 

sprake van beloofde kronen, en God liegt niet! Deze kronen zijn te verstaan als 

kransen van overwinning. 

MAAR er zullen nog vele mensen tot geloof in Jezus komen tijdens de oordeelstijd, 

dan zullen ze de grote leugen onder ogen zien van de antichrist. Velen zullen dan 

ook vele valse profeten ontdekken. 

 



De grote verzoeker doet zijn werk, er komt een wereld(ver)leider! (NWO) 

9  Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en 

bedrieglijke wonderen, 10  en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren 

gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden 

kunnen behouden worden. 11  En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de 

leugen geloven, 12  opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch 

een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.2 Thess.2  
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Deze verleider zal de wereldbevolking in zijn macht krijgen, door: 

13  En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde 

ten aanschouwen van de mensen. 14  En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de 

tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op 

de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard 

had en weer levend geworden is.Openbar.13  

Wij kijken even terug in de Bijbel en vinden verschillenden tijdsbedelingen.  

Een eerste tijd Adam en Eva tot aan hun uitdrijving uit het paradijs door 

ongehoorzaamheid aan Gods woord. 

Een tweede tijd, de tijd van het “geweten”. Van de uitdrijving tot aan de zondvloed. 

De zondvloed veroorzaakt door te leven zonder rekening te houden met God en het 

kwaad goed te noemen. 

Nu leven wij in de zesde tijd, de tijd die begon bij het sterven van Christus, de 

genadetijd. Deze tijd zal nu spoedig ook een einde kennen met zijn geheime 

wederkomst voor allen die Hem toebehoren. Waarom laat God het allemaal toe? Wie 

deze vraag stelt laat merken dat hij ongelovig is en God niet kent. God is niet de 

verzoeker die verzoeking brengt, maar de satan.  

Al deze voorgaande tijden eindigden met een “ure der verzoeking of beproeving” 

omdat men naar God niet wil luisteren, en zich boven het gezag van God wil 

plaatsen. 

Wie God niet wil gehoorzamen, zal de satan moeten gehoorzamen! Nu leven wij in 

de tijd die voorafgaat aan Gods oordelen, ieder mens moet persoonlijk zijn keuze 

maken. Het evangelie is bijna over de ganse wereld gekend. Overal ter wereld, kent 

men het internet, en kan men de Bijbel lezen. 

Mt 24:14  En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt 

worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. 

Bent u klaar voor uw hemelvaart? De wereld zoekt zijn laatste wereldoorlog, de 

hemel maakt de grote bruiloft klaar, wees erbij! 
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Oostduinkerke, 12 maart 2022 
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