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Vandaag ontmoeten wij telkens mensen welke zich zorgen maken of mensen die 

zich nooit angstig of bezorgd voelen, en mensen die doen als een struisvogel. Wat 

kan uw toevlucht zijn bij angsten en zorgen? Wat doet u? Op wat stelt u uw 

vertrouwen? Op God, uw vermogen, uw vrienden, uw relaties met macht enz. 

Laten wij even eerst onderzoeken vanwaar het angstgevoel oorspronkelijk is 

ontstaan bij de sterfelijke mens, en hoe men het zou kunnen overwinnen, zonder 

toxische stoffen tot zich te nemen. Het eerste angstgevoel bij de mens ontstond door 

ongehoorzaamheid aan zijn Maker. Vooraf kende de mens geen angstgevoel! De 

duivel had zijn gezag verloren, en Adam, onsterfelijk, diende te worden aangevallen, 

de eerste mens werd sterk misleid, bedrogen, door Gods woorden te manipuleren. 

Adam en al zijn nakomelingen zouden sterven. (Deut.4:29-30).  Koning Saul werd 

gekweld door een geest van angsten, door ongehoorzaamheid. (1 Sam.15:23) 

Dus alle oorzaken van de hedendaagse angsten herhalen zich op dezelfde wijze. 

Nog steeds uit duivelse activiteiten, welke hij vandaag door globalisten gebruikt! 

Deze globalisten zoeken een leider, een wetteloze, een antichrist, welke zich 

vandaag nog niet openlijk of wereldwijd kan tonen (2 Thess 2:9)  

Openbaring 18:23 En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van 
bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de 

machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid; 
 

Met deze “toverij” worden alle wereldburgers misleid. Toverij staat in het Grieks als 

“farmakeia” en betekent gifmengerij, venijngeving of geneesmiddelengebruik. Wij 

verwijzen naar de studie van Jesaja deel 10 op onze site  https://biblespace.org  De 

experimentele vaccins met gif, tegen de Corona plandemie! God liegt niet!  

Wat begrijpen wij onder het onderwerp angst? 

Het Hebreeuwse woord voor benauwdheid is enkel het woord “nauw”. Mensen 

worden in het nauw gedreven, en gebracht. Je kunt in het nauw komen door 

financiële problemen, door ziekte, door verlies van inkomen, door echtscheiding, 

doodbedreigingen, oorlog of twijfels van christenen enz. Gevolgen slapeloosheid, 

oververmoeidheid, depressie. Het Covid plan blijft angstaanjagend.  
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 We stellen opnieuw vast dat men het volk opnieuw angstig wil maken door een 

herhaling van Corona, het klimaat. Mensen in het “nauw” brengen is hun vrijheid 

beperken. Bepaalde christenen beginnen te twijfelen en angstig te worden, naar 

aanleiding van de komende geheime opname, wederkomst in de lucht, en denken 

achtergelaten te worden. (1 Thess 4:16,17)  Een nieuwe angst bekend gemaakt via 

CNN. (Hebr.4:1) 

HOE KOMT MEN TOT RUST?  
 

Spreuken 10:24 Wat de goddeloze vreest, dat overkomt hem, 
maar Hij vervult de wens der rechtvaardigen. 

 
Jesaja 41:10 vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik 

ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met 
mijn heilrijke rechterhand. 

De ongelovige of traditionele kerkganger, leeft in onwetendheid wat Gods wil betreft. 

God noemt die onwetendheid, duisternis. Dat op zich, gewone duisternis letterlijk dan 

is voor sommige mensen al angstwekkend. Doch de apostel Paulus maakt duidelijk 

dat wie tot geloof in Jezus’ evangelie is gekomen, in het licht is gekomen.  

Efeziërs 5:8 Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in 
de Here; wandelt als kinderen des lichts, 

Enkel geloof en vertrouwen op Jezus kan de mens tot rust brengen en de angst zal 

verdwijnen. Het kan soms stormen in uw leven, waar je heen en weer werd geschud 

in uw gedachten leven. De profeet Jesaja kende de angsten van ongelovigen en 

schreef: 

Jesaja 57:20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust 
kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen. 21 De goddelozen, zegt 
mijn God, hebben geen vrede. 
 

 Bedenk dan eens de storm op het meer, 

waar de discipelen de schrik van hun leven 

beleefden, in aanwezigheid van Jezus, maar 

Hij sliep! Wie in aanwezigheid van Jezus leeft, 

dient geen angst, te hebben, als hij maar op 

Hem wil vertrouwen in alle omstandigheden. Zij 

kwamen tot rust! Maak dan Jezus wakker 

door uw gebed. (Ps.4:9)  

Kort verhaal: Een jongen mocht mee met zijn vader op zee met een prachtige grote 

boot. Ze kwamen in een storm, metershoge golven. De jongen liep helemaal 

vooraan, de golven sloegen op hem in. De mensen riepen tot hem, kom terug, te 

gevaarlijk, hij antwoordde: Ik ben niet bang, mijn vader is hier kapitein!!! 
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De beste medicatie voor angsten en onrustigheid 

Filippenzen 4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen 
door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij 
God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw 
gedachten behoeden in Christus Jezus. 
 

Wanneer onze ziel zich neder buigt, en onrustig is geworden, moedeloos, dan 

hebben Gods aangenomen kinderen, een sterk wapen: Een gebed in vertrouwen. Zij 

hebben een sterke hoop, een verwachting. (Ps.42). De innerlijke rust die God wil 

geven gaat alle verstand te boven. Men kan dit enkel begrijpen door ervaring. Paulus 

heeft dit wellicht veel ervaren.  

1 Tessalonicenzen 4:18 Vermaant elkander dus met deze woorden. 
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