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Tijd 

“Tijd” kun je indelen in de tijd die, wij waarnemen op ons uurwerk en de Tijd Gods.  Bij het laatste is 

het vaak zo dat die anders loopt en ook boven alles bepalend is. 

Bij de Tijd Gods, de bepaling, “Woorden Gods” denken we aan de visoenen en profetieën die Hij aan 

zijn dienaren heeft toevertrouwd. Er zijn machtige visoenen aan bijvoorbeeld Abraham toevertrouwd 

over een toekomstig tijdsverloop van ongeveer 400 jaar. Daar wordt een tijdsverloop van (toen nog) 

Abrams nakomelingen door God aan hem toevertrouwd, over de Egyptische onderdrukking , 

verlossing en terugkeer (Genesis 15: 13-16). Wie ook een zeer bijzondere profetie en verscheidene 

visoenen heeft gekregen is; Daniёl en dan over een Tijd dat strekt tot de eindtijd! Wat bijzonder is, is 

dat Daniёl ook zijn tijd goed kende en bestudeerde let op wat hij zegt in Daniël 9:2;  “in het eerste 

jaar van zijn koningschap lette ik, Daniël, in de boeken op het getal van de jaren, waarover het woord 

des HEREN tot de profeet Jeremia gekomen was, dat Hij over de puinhopen van Jeruzalem zeventig 

jaar zou doen verlopen”. Uit deze visoenen/profetieën/tijdsbepaling kun je een conclusie trekken dat 

ze onconditioneel zijn. Onconditioneel dus het zal gebeuren al zegt ons uurwerk andere dingen zoals 

het is uitzichtloos, gaat het nog wel goed komen (?), enz.  Maar er zijn ook conditionele 

omstandigheden zoals de conditie waar Jozua aan moest voldoen namelijk stil zes dagen een rondje 

om de stad Jericho lopen en de zevende dag zeven rondjes met bazuin van de ramshorens en met 

luid gejuich (Jozua 6:2-5). 

 

 

 

Het machtige van Godswoorden zijn dat deze geestelijk zijn en dus direct zijn. Onze woorden 

(beloften) hebben te maken met massa traagheid. Als je voorbeeld iemand een koek beloofd moet je 

het alsnog gaan maken of kopen. Als de Heer iets beloofd kan Hij het je per direct verschaffen. 

 

We leven in een tijd waarin veel staat te gebeuren en gebeurd. Mogen wij daarom de gevoeligheid 

zoals Daniёl (en in het boek Openbaringen staat) hebben om de Tijden Gods te kennen. 

 

Gods Liefde en Trouw toegewenst (Spr.3:3)!  


