
 

 

 

 

 

Aangenomen kinderen van God worden op verschillende wijze verzocht, om toch 

maar de wil van God, te verwerpen. Stop maar met de waarheid, de Bijbel, te 

verkondigen, want de mensen geloven in onze tijd meer de leugens via de media 

dan de waarheid! Jezus sprak Ik ben de weg de waarheid en het leven.   

Jezus werd gezonden om de wil van Zijn Vader te doen, en dit als mens. De duivel 

verzocht Hem om die wil te laten varen, in ruil voor wereldmacht. Jezus kende Gods 

plan, maar satan niet! Ongelovigen zijn blind voor Gods plan met deze wereld. 

Jezus werd de overwinnaar op Golgotha, lijkt toch vreemd? 

Jezus werd verzocht in de woestijn. Waarom in de woestijn? De profeet Jesaja 

(34:14) leert ons dat de woestijn een plaats is waar demonen samenkomen en 

rusten, een plaats van onzichtbare duistere machten. 40 moeilijke dagen werden het 

voor Jezus. Ook Mozes had moeilijke dagen bij de uittocht. Ieder wedergeboren 

christen kent moeilijke dagen in zijn aardse leven, en dit is normaal! 

voorbeelden. 
Egypte: Een beeld van onze menswording op aarde, in slavernij aan de zonde. 

Doortocht door de Rode Zee, inmiddels bewezen. Een beeld van de geboorte uit 

“water en geest” gevolgd door gehoorzaamheid, de doop.  

Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand 
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 

 
Dit zijn mensen welke werden verlost van een aards of werelds zondig denken, en 

kwamen tot een geestelijk denken, met Jezus als raadgever.  Het lichaam blijft nog 

hetzelfde maar het zondig denken verdwijnt langzaam. Het lichaam werd een tempel 

van Gods geest leert Paulus, dus laat het niet vergiftigen door gedwongen 

vaccinaties, om uiteindelijk u af te houden van God, afgoderij. 

2 Korintiërs 6:16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods 
met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, 

gelijk God gesproken heeft: 

Straks wil men nieuwe wetten maken om onderscheid te maken tussen de burgers, 

met besmet of onbesmet bloed, de weigeraars, en dan de vrijheidsregels bepalen. 



Dit is een beproeving. Ook het hongersnood plan van het WEF, via stikstof de 

landbouw voor onze voeding in moeilijkheden brengen.  

De woestijn. Midbar in het Hebreeuws, een plaats en tijd die samen beperkt zijn. 

Gods volk werd beproefd bij de uittocht. Men wilde terug en dacht aan het eten en 

drinken in Egypte. Dit lijkt op christenen welke twee heren willen dienen, genot en 

rijkdom van de wereld of Jezus volgen. Zo werd het welvaartsevangelie geboren. De 

woestijn de weg naar het beloofde land, vandaag of straks de weg naar het eeuwig 

leven.     

De Jordaan. Na de Rode Zee, komt de Jordaan!  

Wanneer men aan de Jordaan kwam begon de strijd. 1 Korintiërs 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: 
vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de 
onvergankelijkheid niet. 1 Korintiërs 15:51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij 
niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 
 

Wij lezen dat daar een strijd begon in Num.32. De stam Gas en Ruben wilden niet 

overtrekken. Dat was kwaad in de ogen des heren. Ze wilden niet strijden. Die 

stammen ontmoedigden de anderen.  

De Jordaan lijkt een beeld van de opname! 

Men kan vandaag onder de Bijbelse christenen ook verschillen 

waarnemen, geloven en vertrouwen in de opname, onze hoop of 

niet, maar er is de strijd en de keuzes welke zullen dienen gemaakt 

te worden tegenover alle antichristelijke wetten van 

ongerechtigheid. Wie niet zijn vertrouwen heeft gesteld op Jezus, 

zal ook geen kracht ontvangen om te strijden en keuzen te maken 

tegenover de strikken die men legt voor het komende merkteken. 

Een aangenomen kind van God zal wel strijden, hij kent de hoop, 

de Bijbelse hoop en de beloften.  

De strijd vandaag gaat over het onderscheiden van geesten, dwalingen, en leringen 

van demonen te onderscheppen. De duivel heeft eeuwenlang het woord van God 

verdraaid, boeken laten verdwijnen omwille van religieuze of politieke redenen, zoals 

het boek van de profeet Henoch, welke wel te vinden is in de Ethiopische bijbel. 

Het is zeer opmerkelijk dat wanneer Jezus beproeft werd in de woestijn door de 

duivel (Luc.4:9-12) Hij psalm 91 aangeeft dat engelen de Bijbelgetrouwe christenen 

zal beschermen voor alle kwaad, zoals het Covid plan of plaag. Dus rij niet door het 

rood licht! 

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; 

Psalm 91:11 want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw 

wegen; 
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