
Geestelijke strijd om de 
waarheid

U zult de waarheid verstaan en de 
waarheid zal u vrij maken



Hier staan we, we kunnen niet anders

•We zijn in noodweer van leugen, bedrog en dood
•Een enorme ramp is bezig zich af te spelen voor 
onze ogen

• Is het de tijd van Noach? 
• ‘Ze merkten het niet!’
•Kunnen we de tekenen van de tijden 
onderscheiden? Math. 16:3



Worden we nog wakker? 

•Te rade gaan bij de Levende God
•Zijn profeten
•Zijn Geliefde Zoon
•Waarschuwingen: woorden, wonderen, tekenen, 
beelden, tucht en oordelen

•En toch …… niet luisteren



De wachter aangesteld

•Wanneer u uit Mijn mond een woord hoort, 
moet u hen namens Mij waarschuwen, Ez. 3:17

•Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood 
van de goddeloze? Spreekt de Heere HEERE. Is 
het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen 
dat hij zal leven? Ez. 18:24



•God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijd 
van de onwetendheid, nu overals aan alle 
mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel, 
omdat Hij een dag vastgesteld heeft waarop Hij 
de wereld rechtvaardig zal oordelen door een 
Man Die Hij daartoe aangesteld heeft (Hand. 
17:30). 



De man die Gods oordelen uitbeeldde (Ez. 4)

•Het beleg rond Jeruzalem uitgebeeld, 4:1-3
•De profeet moest de ongerechtigheid dragen, 
door op de linker- en rechterzij te liggen

•De profeet moest zich binden met touwen



De huidige situatie

•Fysieke en mentale gevangenschap
•Discriminatie 
•Gewetensdwang door vaccinatiedwang
•Een overheid die macht wil over lichaam en 
geest

•Het polariseren van alle geledingen van de 
samenleven 



•Van testen naar QR code
•Van QR code naar ???, 
•De alomtegenwoordige chip
•Van technisch troetelkind naar het alziend oog, 
oor en het onvergeeflijke geheugen

•Van kind van de democratie naar staatsslaaf   



Het globalistisch zandmannetje

•Corona is een voorwendsel, een figurant in het 
toneelstuk dat ‘dictatuur’ heet

•Woorden als: bestrijding, veiligheid, 
zorgbelasting, bedreiging, besmettingen, testen, 
QR code, enz.  worden genoemd om de mensen 
niet alleen angstig te maken, maar bovenal om 
de tuin te leiden. 

•En maar zandkorreltjes strooien



God spreekt; Zijn waarheid klinkt in deze 
crisis; in de geestelijke strijd
Hij spreekt tot allen; gevaccineerden en 
ongevaccineerden 
• Hij spreekt tot overheden, ambtenaren, media, 
wetenschappers, instanties, scholen, bedrijven, 
ja, tot ons allen

•Hij spreekt ook nu ….. 
•Aan welke kant staat u? 



•Toen in de tijd van Ezechiël en Paulus
•Een tijd van rampen, afgoden, zonde, dictatuur
•Hij sprak in de tijd van de vrienden van Daniël; ze 
bogen niet voor dwang, dreiging, niet voor de 
dood

•Daniël bleef volharden in gebed, ondanks …



• In die barre tijden van grote goddeloosheid en 
dictators, waren er gelovigen met geestelijke 
ruggengraat; met geloof, moed en kracht

• In hen werd krachtig zichtbaar de waarheid van 
het evangelie 



Jezus Christus, Die de trouwe Getuige is

• En Ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, 
en Hij Die daarop zat werd getrouw en waarachtig 
genoemd, Openb. 1:7; 3:14 en 19:11

• Jezus Christus, de Getrouwe en Waarachtige 
Getuige, sprak niet alleen. Hij is de Getrouwe, de 
Waarachtige.

• Zo stond Hij voor Pilatus, de wereldse machthebber 
om te getuigen en te sterven voor de waarheid



• Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. 
Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de 
wereld gekomen: om voor de waarheid te 
getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft 
aan Mijn stem gehoor (Joh. 18:37).

•Hij zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het 
leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij 
(Joh. 14:6)



Het is crisistijd

•Maar zijn stem klinkt. Zijn waarheid klinkt ook 
vandaag door de wereld, door onze 
maatschappij in het evangelie. Geeft u gehoor 
aan Zijn waarheid

•Corona en allerlei maatregelen zijn op het 
duistere toneel gehesen

•De mens is betoverd door angst, zorg en 
onzekerheid 



•Chaos, sektarisme, dwang, polarisatie, isolatie, 
verkilling, eenzaamheid, afstand, scheiding, 
onbegrip, faillissement, leerachterstand, 
depressie en suïcide wordt over onze 
maatschappij uitgestort

•Waar is de waarheid?
• Is er werkelijk verlangen om hier uit te komen?



De les van de geschiedenis 

•De geschiedenis leert dat in crisissituaties de 
meesten aan de verkeerde kant staan

•Velen zwichten onder druk en angst
•Velen gaan ten onder aan macht, geld, roem, 
haat, en duivelse krachten



De geestelijke klokkenluiders

•Houden vast aan het evangelie, aan Gods 
profetisch Woord

•Houden vast aan de Maranatha boodschap; 
Jezus’ wederkomst

•Ze wijzen op de tekenen van de tijd
•Ontmaskeren de werken van satan en zijn 
handlangers 



Ze leven in alles voor hun Here Jezus
Ze hebben hun naaste lief als zichzelf en zetten 
hun leven in voor hen 
•Hier staan de geestelijke klokkenluiders
•Ze luiden de noodklok



Ze spreken profetisch tot een democratie die op 
weg is naar een totalitaire staat.



Ze luiden de klok en zeggen: 

•Het is duivels mensen tegen elkaar op te zetten; 
te spreken van gevaccineerden en 
ongevaccineerden. 

•Het is duivels gezinnen tegen elkaar op te zetten
•Het is duivels dat een overheid gaat heersen en 
niet God wil dienen en het volk



•Het is duivels dat regionale overheden, 
ambtenaren, instanties, politie, het 
rechtssysteem, media, onderwijs, zorg, ja, alle 
geledingen van de maatschappij hier zonder 
inhoudelijke kritiek in meegaan



Gods oordeel 

•U hebt echt de God, in Wiens hand uw adem is 
en aan Wie al uw paden toebehoren, niet 
verheerlijkt, Dan. 5:23

•U bent gewogen in de weegschaal en u bent te 
licht bevonden, 5:27



Verootmoediging 

•Overheid, verootmoedig u, neem uw plaats in als 
dienares van God en volk. Bescherm Zijn mensen 
met de Heilige middelen van de Heilige Schrift

•Alle overheidsdienaren keer u om van uw 
heilloze weg en verootmoedig u. Dien de Here 
en het volk
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