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Wat de wereld nu nodig heeft
Toen Lazarus ziek in Betanië lag, stuurden zijn zusters de volgende
boodschap naar de Here Jezus: ‘Here, zie, die Gij liefhebt, is ziek’
(Joh. 11:3). Hun oproep refereerde aan Zijn persoonlijke liefde voor iemand
die op dat moment in grote nood verkeerde en hoewel het niet meteen het
resultaat had waarop zij hadden gehoopt, kwam het uiteindelijk goed voor
allen die ermee te maken hadden.
Wij leven nu in een wereld die doodziek is. Haar toestand is duidelijk en haar
grote nood blijkt uit alles. Zij wordt overspoeld met complexe ziekten en
kwalen waaraan zij ten onder dreigt te gaan en de inspanningen van hen die
hieraan iets proberen te doen, lijken slechts tot nog grotere ellende te leiden.
Velen hebben zich ten doel gesteld om de wereld te redden, maar de
aanlokkelijke en simplistische remedies die tegenwoordig worden bedacht
door de zogenaamde genezers zijn niets meer dan de aloude kwakzalverijen
waarop een nieuw etiket is geplakt. De wetenschap heeft geen redding
kunnen bieden, het onderwijs heeft de wereld niet gered en ook de
georganiseerde godsdienst heeft haar niet kunnen redden. Daarom hebben
sommige mensen alle hoop verloren.
De wereld moet worden gered. Er moet snel een oplossing komen voor deze
ellendige toestand, want anders zal deze wereld, deze ordening, dit systeem,
deze ecologie ten onder gaan. Met het oog hierop is de godvrezende mens
geneigd om tot Hem die deze wereld heeft geschapen te roepen: ‘Here dat
wat u liefheeft is ziek’ (Joh. 3:16). Ja, de wereld, die God zo liefhad dat Hij
bereid was Zijn enige zoon daarvoor te geven, is hopeloos ziek. Veel van Zijn
mensen vragen zich nu af wat Hij zal doen, of wat Hij kan doen aan de noden
van deze tijd.

Mensen verschillen sterk van mening over de vraag wat de wereld nodig
heeft, of wat er gedaan moet worden om haar te genezen van haar huidige
ziekten. Ze geven toe dat ze ziek is, maar zijn het er niet over eens wat
gedaan moet worden om haar te genezen. En aangezien de mens er deel
van uitmaakt en tevens de belangrijkste oorzaak van veel van haar
problemen is, moeten we ons afvragen wat er nodig is om de mensheid te
verlossen van haar haat, geldzucht, egoïsme, neiging om te doden,
hebzucht, dronkenschap en al het andere uit de catalogus van zonden en
misdaden die de tegenwoordige wereld zo negatief beïnvloeden.
De mens die is onderwezen in de Bijbel kan zonder aarzelen antwoord geven
op die vraag. Wat de wereld nu nodig heeft is een Goddelijk ingrijpen. Er is
een groot wonder nodig van het soort dat alleen door God verricht kan
worden. Er is een daad van God nodig om haar ziekten te genezen en haar
opnieuw gezondheid en geluk te geven.
De wereld heeft geen vijandige actie nodig om haar problemen op te lossen.
Zij heeft geen uitstorting van Gods wraak nodig. Dat zou de ondergang van
de wereld betekenen en geen verlossing. Zij heeft iets nodig dat groot en
machtig genoeg is om ten behoeve van haar in te grijpen en wel op een
welwillende manier. Ja, de wereld waar God van houdt is doodziek en wij
mogen er gerust vanuit gaan dat God ten gunste van haar zal ingrijpen.
De meest onbekende en ondergewaardeerde waarheid in de Bijbel, die we
telkens weer en steeds opnieuw tegenkomen in het Oude Testament en in
het Nieuwe, is dat God heeft beloofd en verklaard dat Hij zal ingrijpen, dat Hij
het wonder zal verrichten dat nodig is en alles zal doen wat nodig is om
Jezus Christus in al Zijn heerlijkheid naar voren te brengen en te laten
verheerlijken als de Redder der wereld (Joh. 4:42). ‘God heeft zijn Zoon niet
in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de
wereld door Hem behouden worde’ (Joh. 3:17). ‘De Vader heeft de Zoon
gezonden als Heiland der wereld’ (I Joh. 4:14).
Dat deze grote waarheid van Gods ingrijpen onbekend is en niet naar waarde
wordt geschat, komt doordat de mensen verblind zijn door de gedachte dat
als God handelt het alleen uit wraak zal gebeuren en de gedachte dat de
eerste daad die God zal verrichten bestaat uit het wegnemen van heel Zijn
volk van de aarde. Dat wordt ‘de opname’ genoemd, een term die niet
voorkomt in de Schrift. Hiervan kan gezegd worden dat de wereld hier
helemaal niet mee geholpen is. Haar ellende zal er alleen maar door
verergeren. Gods volk is niet de oorzaak van de ziekte van de wereld en
daarom helpt het niets als wij allemaal zouden worden weggenomen.
Andere mensen, die zich aan de Goddelijke volgorde van Zijn programma
helemaal niets gelegen laten liggen, worden verblind doordat zij van de
wederkomst van Christus de eerstvolgende grote gebeurtenis maken. Zij die
alle gedeelten opzoeken waarin de Schrift wat heeft geopenbaard over de
wederkomst, weten dat dit de wereld helemaal niet zal helpen, omdat met

nadruk wordt gesteld dat als Jezus Christus terugkomt, Hij zal komen ‘in
vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het
evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen’ (II Thes. 1:8). En
aangezien ‘dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het
aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte’ (II Thes. 1:9),
kunnen we gerust zeggen dat het ergste wat de mensheid kan overkomen de
wederkomst van Christus naar de aarde in haar huidige toestand is. Er zijn
tegenwoordig zo weinig mensen die God kennen en nog minder die het
evangelie van Jezus Christus gehoorzamen, dat het overgrote deel van de
mensheid weggevaagd zou worden. Als dan ook nog het volk van God door
een opname zou zijn weggenomen, zodat het evenwicht is verstoord, zullen
alle bewoners van de aarde worden weggevaagd. Dat kan ik absoluut niet
geloven. Is dat het beste wat de Redder van de wereld kan doen? Nee, Hij
kan ingrijpen, Hij kan Zichzelf mengen in de aangelegenheden van de
mensen, Hij kan de loop van de geschiedenis veranderen en naar Zichzelf
ombuigen.
Als we ons baseren op de beloften van God, als we geloven dat Hij doen zal
wat Hij gezegd heeft te zullen doen, dan zal deze ingreep van God een
belangrijk deel van ons geloof en onze gezegende hoop worden. Laten we bij
enkele van de beloften stilstaan die bij honderden voorkomen. Ze komen
vanaf de Psalmen voor, een boek dat een droevig gebrek aan belangstelling
geniet in onze tijd.
Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de HERE bekeren; alle
geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht. Want het
koninkrijk is des HEREN, Hij is heerser over de volken (Ps. 22:28,29).

Dit gedeelte is zowel een belofte als een profetie. Bij de uitleg ervan moeten
we beseffen dat ‘alle einden der aarde’ de betekenis heeft van alle volken
van de aarde, zelfs de volken die op afgelegen plaatsen wonen. ‘Zullen
gedenken’ betekent dat er een mededeling direct van God in hun verstand
zal worden geprent. ‘En tot de HERE bekeren’ betekent dat zij naar Yahweh
worden gekeerd. Dit is het tegengestelde van de houding van de mensheid
tegenover God, vanaf de komst van de zonde totdat God haar omkeert. ‘Alle
geslachten der volken’ duidt op de verschillende soorten families en mensen
waaruit een natie is samengesteld. Deze zijn altijd een bron van ruzie en
onenigheid geweest, maar na de ingreep van God zien we dat ze zich allen
buigen voor Yahweh. Dit is niet het resultaat van de overwinning van een
minderheid op een meerderheid, of van de onderwerping van een minderheid
door een meerderheid, maar van het feit dat alle mensen tot erkenning zijn
gekomen van het koningschap van Yahweh.
‘Want het koninkrijk is des HEREN’ betekent dat de regering aan Yahweh
behoort. Om dit werkelijkheid te maken moet Hij gebruik maken van Zijn
grote macht om te regeren. Als Hij de regering overneemt zal wat rechtens
juist is (de jure) ook praktisch juist zijn (de facto). Hij zal dan de Heerser
onder de naties zijn. Dit hele gedeelte spreekt over het ingrijpen van God.

Dat is wat de wereld nu nodig heeft. En bedenk eens hoeveel beter dit is dan
wanneer God al Zijn mensen uit deze wereld wegneemt en hen die
achterblijven vernietigt.
Een andere grote belofte die volkomen genegeerd wordt door de meeste
commentatoren, omdat het niet past in hun opvattingen over de wederkomst
van Christus, vinden we in Psalm 64. In deze opmerkelijke Psalm wordt ons
een beeld geschilderd van de grote verdorvenheid die wordt aangeduid met
de woorden: ‘de oproerigheid van de werkers der ongerechtigheid’
(Statenvertaling), een uitdrukking die exact aangeeft waar we tegenwoordig
in de wereld getuige van zijn. Deze opstandigheid wordt beëindigd door een
ingreep van God en dat wordt beloofd in een verklaring die een van de meer
belangrijke beloften in Gods Woord is:
‘Maar plotseling treft God hen met een pijl; daar zijn nu hun wonden’ (Ps. 64:8).

Deze pijl is de waarheid van God. Hierdoor zal men weten wie God is en wat
God is. Aan alle mensen zal Zijn houding ten opzichte van alle
ongerechtigheid hiermee duidelijk worden gemaakt. Het resultaat van deze
daad van God wordt aangegeven. De werkers der ongerechtigheid zullen
zichzelf kastijden met hun tong. Er zal een stroom van zelfverwijt van hun
lippen stromen. Er zal sprake zijn van een algemene verbazing en van
erkenning van God door alle mensen. Zij zullen eensgezind verklaren dat dit
het werk van God is. Ze zullen zich als logisch gevolg daarvan verdiepen in
het werk dat God heeft gedaan. De rechtvaardigen zullen blij zijn in de Heer.
Zij zullen op Hem vertrouwen en alle oprechten van hart zullen zich
beroemen (Ps. 64:10,11). Lees deze Psalm. Leer hem van buiten. Sla hem
op in uw hart. Dit is onze hoop. Dit is onze gezegende hoop. Dit zal uw hoop
worden als u er rekening mee houdt bij uw overdenking van Gods boodschap
in deze Psalm.
Er zijn zo veel beloften over het ingrijpen van God op het moment dat de
ongerechtigheid lijkt te zullen zegevieren, dat het moeilijk is om er één te
kiezen om in deze studie naar voren te brengen. Een van de meest duidelijke
beloften is evenwel te vinden in Jesaja 59:19. In dit gedeelte, dat begint met
de resultaten van Gods ingrijpen, vinden we de belofte: ‘Als de vijand zal
komen gelijk een stroom, zal de Geest des HEEREN de banier tegen hen
oprichten’ (Statenvertaling).
U dient er hier op te letten dat het gaat om een machtig werk van de Heilige
Geest en niet om de wederkomst van Christus naar de aarde. Alle mensen
die dit gedeelte onderzoeken, zullen moeten erkennen dat de woorden die
spreken over de vijanden die binnenstromen als een rivier zeer duidelijk van
toepassing zijn op de huidige tijd. Elke dag zijn we getuige van het oprukken
van demonisch kwaad dat door vorige generaties voor onmogelijk zou zijn
gehouden onder beschaafde mensen. Wat de wereld nu nodig heeft is een
daad van God waarmee deze vloed wordt gekeerd. Een ingreep van God is
wat we nu het hardst nodig hebben. We moeten bidden:

Sta toch op, o God! Voer toch uw rechtsgeding. Gedenk de smaad die de dwazen U
de ganse dag aandoen. Vergeet het geschreeuw van uw tegenstanders niet, het
getier van wie tegen U opstaan, dat bestendig omhoog stijgt (Ps. 74:22-23).

