
Dat wij vandaag in de eindtijd leven, daar hoeven wij niet meer aan te twijfelen. 

Bijbelgetrouwe christenen hopen op de mysterieuze ontsnapping uit deze wereld, 

welke als een hel aan het worden is. Men hoeft alleen maar even naar beelden te 

zien vanuit Oekraïne. Wij weten dat de antichrist, de wetteloze, zich wil openbaren in 

deze wereld, maar de nieuwe wereldorde is al jaren bezig, en nog steeds in de maak. 

Zolang de bruid van Christus op aarde is, kan dit nog niet doorgaan! (2 Thess.2:7).  

Voor de aangenomen kinderen van God is er  

een hoop en een troost! 

Psalm 34:16 De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, 
en zijn oren tot hun hulpgeroep; 17 het aangezicht des HEREN is tegen hen die 
kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. 
 

God kijkt constant naar Zijn aangenomen kinderen, als een goede vader, en 

beschermt hen. Een zorgzame vader heeft zijn kinderen altijd in het oog, en zeker 

vandaag in deze gevaarlijke tijd. Zoals de apostel Paulus schreef aan Timotheüs 

over de laatste dagen, de eindtijd. (2 Tim.3:1) Ook de profeet Daniel bad tot God, 

opdat Hij naar hen zou kijken en luisteren. (Dan.9:18) God luistert graag naar allen 

die op Hem vertrouwen. 

Maar tot hen die kwaad doen op aarde, de goddelozen, daartegen heeft God een 

plan zodat deze van deze aardbol zullen verdwijnen, en er nooit meer aan hen zal 

worden gedacht. Wij gaan naar een nieuwe wereld, zonder ongelovigen of religieuze 

afgodendienaars. 

Voor de ongelovigen op deze aarde wordt het wanhopig! 

De apostel Johannes sprak over een komende antichrist. (1 Joh.2:18). Anti betekent 

hier plaatsvervangend, of plaatsvervanger van Christus, en zijn volgelingen. Wij 

kunnen het vergelijken met de zo genaamde “Big Brother”! Wij vinden hier de 

mensen die kwaad doen. (Ps.34:17). Wij vinden deze kwaaddoeners terug in Psalm 

56:6,7 David (Israël?) kwam hier in nood.  

Psalm 56:6 De ganse dag verminken zij mijn woorden; 
al hun overleggingen zijn tegen mij ten kwade. 7 Zij willen aanvallen, zij spieden, 

zij nemen mijn schreden waar, terwijl zij loeren op mijn leven. 
 

Een broeder merkte op dat wij deze tekst kunnen plaatsen in onze dagen van de 

eindtijd. Mensen die kwade plannen smeden, lijkt duidelijk zij, kooplieden der aarde  

die een wereldleider en de NWO willen vestigen.  (Openb.18:23) Het zijn zij die 

loeren om mensen om te brengen. Depopulation of ontvolking. Dit zijn de 

hedendaagse kwaaddoeners, schatrijk geworden!  



In de psalm bedenkt men dat men vergaderingen maakt, zoals bij Saul met 

drieduizend man, om David te zoeken. Daar is sprake van een hinderlaag. Hun 

gedachten waren zeer agressief net als hun geheime plannen.  

De hinderlaag welke wij vandaag zien aankomen is het merkteken en het wereldwijd 

financieel systeem, waarbij de grote meerderheid zich zal laten vangen. (Op.13:17) 

De experimentele vaccins voor Corona waren slechts een voorloper, onder dwang. 

Wanneer wij dit spieden en de schreden gaan bezien, 

dan kunnen wij dit reflecteren, naar onze tijd. Op de voet 

volgen, was een bevel. Vandaag beschikt men over 

moderne middelen om mensen en hun bewegingen en 

alles te controleren, of bespieden. Het angstaanjagend 

Antichristelijk systeem, met de ontelbare camera’s en het 

G5 systeem, voor mobiele communicatie en spionage zijn een verleidende 

doodsteek van vele vrijheden!   

Zie hieronder onze verklaring boek Daniel. 

(8b) Ogen als mensenogen. De profeet schrijft dit 

belangrijke gegeven op. Hfd.7 

Hij zag ogen in die hoorn, die hoorn betekent politieke 

macht. Een machtig systeem van de wereldoverheid met 

camera’s die alles kunnen controleren, deze camera’s 

gelijken op ogen nietwaar? Een ongeëvenaard wereldwijd 

controlesysteem onder leiding van een antichristelijke 

“vredevorst” die het volk verleiden zal! Een mond vol onbeschaamdheid! (Can.Vert.) 

Hij zal zich uitgeven als de grote Messias of Christus. Het lijkt me inderdaad een 

soort politicus van de laatste generatie, weinig tact!   
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De ogen van God. 

Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig 
bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. 2 Kron.16:9 

Wij vinden nog andere kwaaddoeners tegenover Jezus. 

Lucas 20:20 En om Hem na te gaan zonden zij spionnen uit, die zich voordeden als 
vrome mensen, om Hem op een woord te vatten, ten einde Hem te kunnen overleveren 

aan het gezag en de beschikking van de stadhouder. 
 

De boosdoeners, hielden Hem nauwlettend in het oog! (HSV) Het handelen en 

spreken van Jezus werd voortdurend gecontroleerd! Vandaag zouden de 

vogelvangers kijken wat hij op het Internet zou verspreiden en verkondigen. Wie 

waren zijn vrienden? Is Hij gehoorzaam aan de politieke en religieuze overheid? 

(Jer.5:26)  
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