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God moet ingrijpen
We leven in een wereld die uit zijn koers is geraakt en mensen zijn niet
in staat om dat te herstellen. Het is een wereld die doodziek is,
aangetast door allerlei fysieke, politieke en sociale kwalen. Daar de
mens de oorzaak is van de meeste problemen in de wereld, kan er geen
hoop zijn dat de mens ze oplost. De ene periode van ellende volgt op de
andere en we zien met verbazing dat de profetie die ons is gegeven in
II Timotheüs 3:1 voor onze ogen vervuld wordt. Het oude optimistische
waanidee dat onderwijs, wetenschap of godsdienst daar iets aan kan
veranderen, heeft plaatsgemaakt voor bange twijfels. Verstandige
staatslieden geven openhartig toe dat de problemen tussen rassen en
volken onoplosbaar zijn. Zelfs de geliefde Amerikaanse droom van een
meelevend land dat vecht voor een wereld van orde, gerechtigheid en
fatsoen heeft plaatsgemaakt voor desillusie en wanhoop.
Voortdurend ‘komen slechte mensen en bedriegers van kwaad tot erger.’
Misdaden nemen nu zulke grote en ernstige vormen aan dat je er
nauwelijks aan durft denken wat de slechte mensen straks weer zullen
uithalen. Het is niet nodig om daar voorbeelden van te geven. Elke krant
en elk tijdschrift doet er vrijwel dagelijks verslag van. We krijgen elke
dag, als we lezen wat er gebeurt, een schoktherapie. Het wordt steeds
duidelijker dat we niet te maken hebben met een voorbijgaande crisis die
al zo vaak is voorgekomen in de menselijke geschiedenis, maar dat we
een rampzalig dieptepunt bereikt hebben in de wereldgeschiedenis
waarop iets moet gebeuren dat diepgaande en verstrekkende gevolgen
heeft. Als slechte mensen en bedriegers van kwaad tot erger komen, en

dat is ongetwijfeld het geval, en er geen macht op aarde is die hen tegen
kan houden, dan is het leven op deze aarde nauwelijks nog aantrekkelijk
te noemen. De mens heeft de wereld verwoest en als hij doorgaat op zijn
vernietigende weg, zal hij haar in een toestand brengen waarin de
mensheid niet langer de beroerde omstandigheden kan verdragen die
zullen ontstaan.
Met het oog op de hopeloze situatie die er nu is, wordt de vraag gesteld:
‘Waarom doet God niets?’ Anderen zeggen eerbiediger: ‘God zou iets
moeten doen!’ Weer anderen zeggen opstandig: ‘Als God bestaat,
waarom doet Hij dan niets?’ En aangezien God nog niets gedaan heeft,
komen sommigen tot de conclusie dat Hij niet bestaat en enkele mensen
zijn zo ver gegaan te verklaren dat God dood is.
Het Bijbelse antwoord op al dergelijke vragen en opmerkingen is dat
GOD ZAL INGRIJPEN. Op Zijn eigen tijd en op Zijn eigen wijze zal Hij
ingrijpen. Bij tijd en wijle zouden we Hem willen vragen daar haast mee
te maken, in het bijzonder als de verschrikkingen van deze tijd ons meer
persoonlijk dreigen te raken. Maar dat zouden we niet moeten doen. Hij
heeft in Zijn Woord beloofd dat Hij zal optreden. De Bijbel laat zien dat
Zijn bedoeling is Zichzelf positief en voor iedereen duidelijk te mengen in
de loop van de menselijke geschiedenis en om die loop te keren en op
Zichzelf te richten. Hij spreekt over een tijd waarin ‘boosdoeners worden
uitgeroeid’ (Ps. 37:9), waarin Hij ‘de kracht van de goddeloze en boze
zal verbreken’ en een einde zal maken ‘aan zijn goddeloosheid’
(Ps. 10:15). Hij heeft beloofd dat Hij de heerschappij op Zich zal nemen,
dat de regering in Zijn handen zal liggen en dat Hij de Heerser over de
naties zal zijn (Ps. 22:29) en Hij heeft verteld over een tijd waarin Hij uit
de hemel zal spreken en oorlogen doet ophouden tot het einde der
aarde en alle oorlogstuig zal vernietigen door een woord uit Zijn mond
(Ps. 46:7-11). Hij zal de stroom van ongerechtigheid stoppen, in het
bijzonder de stroom die komt uit de mond van mensen (Ps. 107:42).
Dit zijn slechts enkele dingen die God beloofd heeft te zullen doen zal en
dit alles zal worden gedaan door Zijn Zoon Jezus Christus. Bovendien
zal dit gedaan worden terwijl Hij verblijft in Zijn eigen plaats in de hemel.
Geen enkele van deze beloften is op welke wijze dan ook afhankelijk
van de wederkomst van Jezus Christus naar de aarde. Hij bevindt Zich
nu op de best denkbare plaats om de aarde en de mensen daarop te
regeren. Hij moet heersen vanaf de troon van Zijn goddelijke
heerschappij (Ps. 103:19) totdat Zijn vijanden onder Zijn voeten (Zijn
voetbank) zijn gelegd (I Cor. 15:25).
De woorden van dr. George E. Ladd, professor Nieuwtestamentische
Exegese en Theologie aan het Fuller Theological Seminary zijn hier

volledig op hun plaats. Hij zegt:
God heeft satan toegestaan om zijn macht in de menselijke
geschiedenis uit te oefenen. Onze generatie is getuige geweest van
duivels kwaad waarvan de voorgaande generaties zouden hebben
gezegd dat het niet kan voorkomen onder verlichte en beschaafde
mensen. Het demonische element in de geschiedenis openbaart zich
in toenemende mate. God zal niet toestaan dat satan zijn macht altijd
zal blijven uitoefenen in de menselijke geschiedenis. De mensheid zal
zichzelf niet op de aardbodem vernietigen en ook deze planeet zal
geen koude, levenloze ster worden. De dag zal zeker komen waarin
de kennis van God de aarde zal bedekken als wateren de bodem van
de zee, waarin vrede en gerechtigheid zullen heersen in plaats van
oorlog en kwaad. De dag zal zeker komen waarin God het bestuur in
handen neemt en het koninkrijk van God op de aarde zal komen en
Zijn wil zal worden gedaan zoals het ook in de hemel gebeurt. ( The
Blessed Hope, pag. 5,6).
Dr. Ladd beweert evenwel dat deze heerlijke bestemming voor de mens
alleen kan worden bereikt door de persoonlijke, zichtbare, heerlijke
wederkomst van Jezus Christus op deze aarde. De centrale stelling van
zijn boek is zelfs dat de gezegende hoop van Titus 2:13 ‘de tweede
komst van Jezus Christus en niet een opname vóór de Grote
Verdrukking’ is. Met deze zienswijze ben ik het volstrekt oneens.
De gezegende verwachting van Titus 2:13 is niet ‘de opname vóór de
Grote Verdrukking’ maar net zo min de persoonlijke, zichtbare
wederkomst van Jezus Christus op deze aarde. Het is het felle en
krachtige schijnen (epiphaneia) van de grote God, te weten onze
Verlosser Jezus Christus. Dat is de gebeurtenis die het koninkrijk van
God op aarde zal inleiden en het is een vitaal onderdeel van de
goddelijke aanvaarding van de heerschappij wanneer Jezus Christus
Zijn grote macht opneemt en de aarde gaat regeren. Dat is een
gebeurtenis waarvoor alle christenen, op een enkeling na, de ogen
hebben gesloten, vastbesloten om niets anders te zien dan een opname
vóór de Grote Verdrukking en de wederkomst van Christus. Deze grote
gebeurtenis zal evenwel resulteren in de vervulling van Gods belofte in
Jesaja 40:5 ‘En de heerlijkheid des HEREN zal zich openbaren, en al
het levende tezamen zal dit zien, want de mond des HEREN zal het
spreken’ (in het Hebreeuws de Pi’el-vorm, toekomende tijd). Het zal ook
de realisatie betekenen van Gods uitspraak: ‘want de aarde zal vol zijn
van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.’
De eerste belofte die God ooit aan de mens gegeven heeft, is de
verklaring dat Hij op zekere dag zal optreden om de stroom van de

ongerechtigheid, tot aan de bron toe, te stoppen. In het protevangelium
van Genesis 3:15 beloofde God dat het zaad van de vrouw, dat is Jezus
Christus, het hoofd van de slang (satan als een stromende bron) zal
bedelven (de letterlijke betekenis van shuph) en dat satan niet veel
verder komt dan het bedelven van Zijn hiel. Andere beloften van
goddelijk ingrijpen kunnen worden gevonden in Psalm 9:9,20,21;
22:28,29; 46:7,10,11; 67:5; 76:9.
In de geschiedenis zijn veel voorbeelden waarin het ene land een inval
doet bij het andere, het territorium bezet en de macht grijpt over het volk
om zijn eigen regels te vestigen in het onderworpen land. In de moderne
tijd wordt dat gedaan door goed opgeleide troepen, gebruik makend van
tanks, vliegtuigen, bommen, raketten en alle andere middelen die de
mens kent in de moderne oorlogsvoering, wat leidt tot veel
bloedvergieten en leed onder de bevolking. Als God echter een inval
doet op de aarde, zal dat niet op zo’n manier gaan. Hij zal Zijn Zoon niet
zenden vergezeld van hemelse legerscharen om een bloedbad en
verwoesting aan te richten onder de bewoners van de aarde. Alles zal
geschieden door Zijn woord dat in de hemel gesproken wordt en door
Zijn Geest die de aarde overstroomt. Hij zal de aarde overstromen door
Zijn Geest en op die manier elke vierkante meter ervan bezetten, er de
heerschappij over aanvaarden, er Zijn orde vestigen en erover heersen,
zoals er over geheerst behoort te worden. Als God op deze wijze gaat
handelen, zal Zijn langdurige betoon van genade tot een einde zijn
gekomen en begint de bedeling van Goddelijke heerschappij.
Uit de Bijbel blijkt onomstotelijk dat God de aarde zal overstromen, de
heerschappij op Zich zal nemen en Zijn orde op de aarde zal vestigen op
een moment waarin de volkeren in beroering zijn en in een tijd van
abnormale ongerechtigheid. In een tijd waarin oorlogsdreiging bestaat
en de naties wankelen zal de Heer Zijn stem doen horen, waardoor een
einde gemaakt zal worden aan oorlog tot het einde der aarde. Dat is de
waarheid die, wanneer men het gedeelte eerlijk interpreteert, is
geopenbaard in Psalm 46:5-11.
In een tijd waarin een samenzwering onder slechte mensen bestaat en
opstand onder werkers der ongerechtigheid zal God optreden en zullen
zij worden verwond door de pijl van Zijn waarheid. De tijd is nu rijp voor
een dergelijke actie. Dat is de boodschap van Psalm 64 (zie Seed &
Bread, nummer 53).
In de tijd waarin de goddelozen uitspruiten als het groene kruid en alle
bedrijvers van ongerechtigheid bloeien, zal God in actie komen en hen
voor immer verdelgen. Dat is de waarheid die we vinden in Psalm 92:8.
In de tijd dat de vijanden aanstormen als een vloed, zal de Geest van

God tegen hen een banier opheffen. Het gevolg van deze actie van God
zal zijn dat de mensen de naam van de Heer zullen vrezen van het
westen tot het oosten (Jes. 59:19).
In een tijd van agressie, waarin mensen gevaarlijk gewelddadig zijn,
waarin zij liefhebbers van zichzelf zijn, liefhebbers van geld,
opscheppers, snobs, godslasteraars, opstandig tegen hun ouders,
ondankbaar, kwaadwillend, zonder natuurlijke liefde, onvermurwbaar,
kwaadsprekers, weerbarstig, onmenselijk, een afschuw hebben voor wat
goed is, verraders, onbesuisd, verwaand, liefhebbers van plezier, maar
desalniettemin steeds godsdienstiger, zal God hun een halt toeroepen
en hun onzinnigheid aan allen overduidelijk maken. Dat wordt allemaal
uiteengezet in II Timotheüs 3:1-9. Daar gaat het over het karakter van de
mensheid tegen de tijd dat God zal ingrijpen (zie Seed & Bread,
nummer 16).
De tijd is nu rijp voor een ingrijpen van God. We zullen ernaar uitzien. En
we weten dat wanneer dat zal plaatsvinden, het in volkomen
overeenstemming zal zijn met alle principes die in Mattheüs 12:18-21
zijn uiteengezet. De actie van God die daar beschreven is, zal tot gevolg
hebben dat Hij Zijn oordeel aan de volken zal tonen en het zal er
uiteindelijk toe leiden dat de volken op Zijn naam zullen vertrouwen (zie
Seed & Bread, nummer 38).
Goddelijke interventie is waarlijk onze gezegende verwachting. Het staat
op het punt te gebeuren. We zouden in de verwachting daarvan moeten
leven. Het kan op elk moment plaatsvinden.

