
Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in 
als het jaar van het nieuwe normaal, 
het 1,5 m afstand houden van elkaar. 
Het minuscuul kleine coronavirus 
veroorzaakte wereldwijd ziekte en dood, 
met daarbij soms hartverscheurende 
sociale beperkingen. 

In de hof van Eden leefden de eerste 
mensen heel dichtbij God, hun Schepper, 
en sprak Hij rechtstreeks met hen. Dat 
was de normale situatie en het was Zijn 
bedoeling dat deze zo zou blijven. Door 
hun ongehoorzaamheid is echter de 
zonde in de wereld gekomen. Zonde 
betekent letterlijk: het doel missen. 
Zonde blokkeert mensen om in een 
relatie met God te leven. Je kunt dit 
vergelijken met een dodelijk virus, en 
daarmee zijn alle nakomelingen van 
Adam en Eva besmet. Hierdoor missen 
zij het doel van hun bestaan: het leven in 
harmonie met Hem en met elkaar. Het 
gevolg hiervan is dat alle mensen 
sterven. Ook was er tussen God en 
mensen een geestelijke scheiding 
ontstaan die zijzelf nooit konden 
herstellen. Maar God kon dat wel, Hij 
had hiervoor de oplossing gereed. Uit 
liefde voor hen kwam Hij, ongeveer 2000 
jaar geleden, heel dichtbij hen wonen. 
Dit deed Hij door een menselijk lichaam 
aan te nemen. In tegenstelling tot alle 
andere mensen had Hij niet het virus 
van de zonde in zich.

Hoewel de Bijbel 
geen boek is dat 

ons vertelt hoe de 
Hemel eruit ziet, kun 
je er wel uitvoerig in 
lezen hoe je er kunt 

komen!

Jezus Christus kwam, als de beloofde 
Messias, om mensen te bevrijden uit de 
macht van de zonde en de dood. Dit deed 
Hij door aan het kruis plaatsvervangend 
voor hen te sterven en na drie dagen 
op te staan uit de dood. Om het virus 
van zonde en dood te bestrijden 
bestaat immers geen menselijk vaccin. 
Daarom gaf Jezus Zijn bloed, omdat er 
volgens God geen reiniging van zonde 
kan plaatsvinden - en dus geen herstel 
- zonder dit offer. Deze goddelijke 
‘bloedtransfusie’ reinigt van alle zonde. 
Hij onderging het oordeel dat wij 
vanwege onze zondige daden hebben 
verdiend. Als dit wordt erkend, schenkt 
God vergeving. Dan is de bekering een 
feit.

De kruisiging van Jezus was een 
verschrikkelijke demonstratie van haat 
tegen God, het slechtste wat mensen 
ooit deden! Van Gods kant gezien was 
Zijn sterven aan het kruis de grootste 
manifestatie van Zijn liefde voor hen. 
Dankzij Zijn dood en opstanding is het 
mogelijk dat ieder mens heel dichtbij 
God kan komen, hoever hij nu ook van 
Hem verwijderd is. Na het aardse leven 
wordt zelfs de Hemel zijn woonplaats.

Door de komst van Christus kon de relatie 
tussen God en mensen worden hersteld. 
De verticale balk van het kruis is daar 
een symbool van. Het horizontale deel 
spreekt van de relatie tussen mensen 
onderling. Dat herstel zal wereldwijd 
gebeuren wanneer Hij opnieuw komt. 
En dat zal niet lang meer duren, zoals 
Hijzelf heeft beloofd.

Bij het nemen van een moeilijke 
beslissing zegt men weleens: ‘Ik zou 
graag een briefje uit de hemel willen 
ontvangen’. Maar weet je dat God al 
een alles omvattende brief aan ons 
heeft laten schrijven? Dat is de Bijbel. 
Hierdoor spreekt Hij tot de mensen in 
alle tijden en situaties. Deze brief is geen 
geschiedenisboek, maar je kunt hierin 
wel de geschiedenis van de mens lezen 
en Gods handelen met hen, en ook de 
toekomstige gebeurtenissen.

Wat vaak niet wordt begrepen: God 
spreekt tot iedereen en vaak meerdere 
keren; ook wel door dit blaadje. Maar 
voordat Jezus Christus terugkomt zullen 
er wereldwijd vreselijke oorlogen, 
natuurrampen, hongersnoden, radeloze 
angst en epidemieën plaatsvinden. 
Je zou dit ‘de megafoon van God’ 
kunnen noemen. Deze apocalyptische 
gebeurtenissen zijn voortekenen van 
een nieuwe schepping die daarna tot 
stand komt. Een herstelde aarde waar 
vrede en gerechtigheid wonen; geen 
dood of ziekte meer. Wie wil dat niet? 

Voordat Jezus Christus werd gekruisigd, 
drukten soldaten Hem een doornenkroon 
op Zijn hoofd. Die doornen spreken ons 
van de vloek die vanaf de zondeval op de 
aarde rust, van de straf die wij mensen 
hebben verdiend. Als Jezus Christus 
terugkomt, wordt Hij door alle mensen 
erkend en gekroond als de Koning van 
alle koningen.

(Het woord corona heeft een negatieve 
klank gekregen, maar de letterlijke 
betekenis is juist heel positief. Want 
corona betekent zegekrans of kroon.)

God wil nog steeds heel graag dat alle 
mensen zich tot Hem bekeren. Wanneer 
zij Hem gehoorzamen en om genade - 
dat is gratie - vragen voor hun verkeerde 
daden, ontvangen zij vergeving voor al 
hun zonden. Ook wordt direct hun relatie 
met God hersteld. Jezus heeft hiervoor 
de hoogste prijs betaald. Voordat Hij Zijn 
leven aan het kruis aflegde, riep Hij uit: 
Het is volbracht…

Op de in het programma vermelde 
avonden willen de sprekers met ons 
nadenken over de diverse manieren 
waarop God tot mensen heeft gesproken 
en Hij nog steeds spreekt.

God spreekt!  
Herkent u Zijn stem?


