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Er komt een enorme duisternis over de wereld, maar veel mensen denken dat het een positieve verandering en ten goede is. De duisternis 
is griezelig, koud, bedrieglijk en destructief. In 2005, toen ik aan het werk was aan het bed van een patiënt in een academisch ziekenhuis, 
werd ik plotseling blind aan mijn rechteroog. Laat me u vertellen, met mijn linkeroog dicht kon ik niets zien uit mijn rechteroog, dan 
absolute duisternis. Geen enkele straaltje licht; ik verloor mijn gevoel van richting en de inbeelding van hoe licht er vroeger uitzag vervaagde 
snel. Maar Jezus Christus herstelde mijn zicht toen de medische gemeenschap er geen oplossing voor had. De duisternis is uitputtend en 

deprimerend; bedenkt dat God het zelf een enorme duisternis noemt. Duisternis heeft betrekking op 
de ogen, en er gebeuren veel dingen als u niet kunt zien. Mensen zijn misschien niet fysiek blind 
aan deze einde der tijden, maar een geestelijke duisternis zal hen overspoelen. Zo'n duisternis 
waardoor u geen enkele deel van uw eigen zonden of fouten kunt zien. Exodus 10:20-23 zegt, "en 
er zal duisternis komen over Egypteland, dat men de duisternis tasten zal.--- Zij zagen de een de 
ander niet; er stond ook niemand op van zijn plaats, in drie dagen; maar bij al de kinderen Israels 
was het licht in hun woningen." Dit is God die verklaart dat deze duisternis gevoeld kan worden en 
hij meende het. Ook Jesaja 60:2 spreekt over een enorme duisternis die de mensen op de aarde zal 
bedekken. Er zijn zoveel manieren waarop duisternis de aarde zal bedekken; en deze omvatten:  

A.) De mensen van de aarde hebben besloten om niet naar de woorden van de Heere te luisteren. 
De consequentie zijn over het algemeen duidelijk; en ongewenst. Jezus Christus is het licht dat elk 
persoon die in de wereld komt verlicht. In het boek Johannes 3:18-21 staat: "--- En dit is het oordeel, 
dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; 
want hun werken waren boos Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht 
niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn 
werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn." Deze duisternis heeft te maken met mensen 
die Gods woord afwijzen en in strijd met het woord van God handelen. Als u het woord van God 

verwerpt, dat Jezus Christus zelf is (Johannes 1:1-14), dan is al hetgeen wat u over uzelf brengt veroordeling, zoals vermeld in Johannes 
3:18; omdat u dan in grote duisternis bent. Jezus is het LICHT en in hem is helemaal geen duisternis. 

B.) Er komt een enorme duisternis over de mensen wanneer ze het woord, wijsheid en vermaning van onze Heere God totaal verwerpen, 
negeren en minachten. Hierin kunt u de openheid van de Heere waarderen: 
i.) De wijsheid van God wordt gevonden in Johannes 3:16, "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." 
ii.) De vermaning van de Heere staat in Johannes 3:7: "Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden." Er 
is geen relatie met de Heere zonder wedergeboren te worden door het water en de Geest. Hier begint het koninkrijk van God en de 
relatie met de Heere. Bent u wedergeboren? 
iii.) Het WOORD van God is het belangrijkste. Het woord geeft u alle noodzakelijke informatie, begeleiding en beloften van God waarop de 
relatie tussen de mens en GOD is gebaseerd. Bedenk dat Psalm 138:2 zegt: "Want Gij hebt uw WOORD groot gemaakt boven uw gehele 
NAAM." 

Er komt duisternis over de wereld en het is geleidelijk begonnen, totdat het de hele wereld geestelijk en fysiek zal bedekken. Wanneer 
mensen het woord van God weigeren, om gered te worden, stuurt hij hen een krachtige dwaling zodat ze een LEUGEN zullen geloven; 2 
Thessalonicenzen 2:11. Dit soort dwaling is duisternis, en het is God zelf die hen deze duisternis verpakt in een dwaling zal sturen, vanwege 
het afwijzen, negeren en bespotten van het Evangelie van redding door Jezus Christus. De duisternis die vandaag de dag over de wereld 
komt, is verborgen in een dwaling. Deze dwaling is overal ter wereld zichtbaar. De redding van de Heere komt als een pakket met vrede, 
genade, liefde, hoop, geloof en nog veel meer (Galaten 5:22-24). Geestelijke duisternis komt in vele vormen, die omvatten: 
a.) Ongeloof in het woord van God is de eerste en slechtste vorm van de oorzaak van dwaling en duisternis. 
b.) Wereldsheid is gevaarlijk omdat degene die in vriendschap is met de wereld in vijandschap is met God. 
c.) Afgoderij brengt dwaling en even later duisternis; afgoderij is over de hele wereld met inbegrip van de wereldse rolmodellen.      
d.) Zelfzucht is vandaag de dag verschrikkelijk, tegengesteld aan God; Liefhebbers van zichzelf in plaats van God. Dit waren enkele van de 
geestelijke oorzaken van dwaling en duisternis. Terwijl het vandaag de dag 
nog wordt genoemd, wend u tot Jezus Christus, wordt GERED. 

Voor de duidelijkheid zijn hieronder de fysieke oorzaken van de duisternis 
die over de wereld zal komen: 
1.) Religieus bedrog is groeiend, er zijn tegenwoordig zoveel kerken en 
religieuze groeperingen, met verschillende leringen die velen in slaap wiegen 
en velen ertoe bewegen om een reden te vinden om het evangelie van 
Christus niet te geloven. Dit zal eindigen met de valse profeet en de antichrist 
in het mysterie Babylon. Kom uit van hen en scheidt u er van af, want er is 
een dwaling aan de gang en een grote duisternis bedekt de mensen die 
Christus niet hebben. 
2.) Politieke hypocrisie en ongelooflijke leugens worden naar de mensen van 
de aarde toegeworpen. Zoveel vreemde verkeerde personen steken de koppen 
bij elkaar en creëren meer oorzaken van duisternis en oorlogen. Wie kan de 
opkomende terrorisme vergeten, mensen die zonder enige spijt onthoofd 
worden. Ze beschieten, bombarderen en vernietigen de gewone man. 
3.) Immoraliteit is één factor op zich die grote duisternis over de mensen 
brengt. Hier botsen religie en moraal tegen elkaar. Veel religieuze 
groeperingen bieden plaats voor moraliteit op basis van menselijk 
redeneringen en niet volgens het woord van God. Denk aan Sodom en 
Gomorra en de moraliteit voordat de duisternis en het oordeel toesloegen. Tegenwoordig is er verkrachting, homoseksualiteit, 
transgender, biseksuelen, volwassen en kinderpornografie, gebroken huwelijken, prostitutie, drugs en alcoholmisbruik en -gebruik. 
Medicijnen zoals marihuana worden nu openlijk gebruikt door wie dan ook. Religie, ongeloof, drugs, slechte moraal, alcohol en 
ongoddelijke muziek. Dit alles in een mix brengt waan en duisternis. Denk aan Hollywood en de vrouw van Lot. 

 
De liefde voor geld, en mensen die boven hun stand leven, maakt dat mensen God altijd de schuld geven als dingen niet goed uitwerken. 

Wanneer een slechte houding gepaard gaat met ONGELOOF in het woord van God, wees er dan zeker van dat dwaling en duisternis 
aanwezig zullen zijn. Wat er gebeurt is dat dwaling, misleiding en duisternis over de wereld in toenemende mate in opkomst zijn. Duisternis 
door de elementen van de natuur komt er ook aan, zoals aardbevingen, vulkanen, orkanen, hongersnood, overstromingen aangezien de mens 
de Satan aanbidt en in dwaling verdrinkt.  

Douglas Amobi 


