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Meer over de wereld
In de tijd van het Nieuwe Testament werd het Griekse woord KOSMOS
veel gebruikt. Dat zien we aan de talloze manieren waarop het in de
Griekse Schriften is gebruikt en toegepast. Het woord heeft een lange
geschiedenis. Kittel gebruikt 31 pagina’s in zijn lexicon bij zijn streven de
vele nuances ervan te achterhalen. De verschillende manieren waarop
dit woord gebruikt kan worden, leidt al snel tot verwarring als iemand
ervan uitgaat dat het overal waar het voorkomt dezelfde betekenis moet
hebben. Ons inzicht in de betekenis van dit woord moet uit het
geïnspireerd gebruik ervan in het Nieuwe Testament komen, waar het
met ‘wereld’ en met ‘sieraad’ (I Petr. 3:3) is vertaald. De grondbetekenis
is systeem, orde, ordening. Mensen die zich afvragen waar de gedachte
aan ‘schoonheid’ dan vandaan komt, moeten bedenken dat de Griekse
opvatting over schoonheid, te maken had met wat goed geordend of
systematisch was. In deze studies is het woord ‘wereld’ gebruikt voor het
wereldsysteem dat God geschapen heeft, de ordening die gemaakt is
om onze planeet (de aarde) tot een geschikte woonplaats voor de
mensheid te maken.
Onze wereld is een eenheid van verschillende individuele dingen, zoals
de lucht die we inademen, het water dat we drinken, het voedsel dat we
eten en nog vele dingen van vitaal belang, te veel om op te noemen. Dat
alles is door God geschapen. Dat is de wereld die Hij liefhad en nog
steeds liefheeft.
De woorden wereld en aarde zijn zo nauw met elkaar verbonden dat we
kunnen stellen dat als er geen aarde zou zijn, er ook geen wereld was.
We kunnen ons die onvoorstelbare ordening niet voorstellen als die

nergens aan verbonden zou zijn. Als onze planeet geen wereld zou
hebben, zou het een dode planeet zijn.
Wat ons zonnestelsel betreft, toont al het wetenschappelijk bewijs ons
aan dat de planeet aarde het enige hemellichaam is dat in staat is leven
te onderhouden. Dat komt omdat de aarde een ecologisch milieu heeft
dat we de wereld noemen. Als er iets met onze wereld zou gebeuren,
zou de aarde een dode planeet worden, net als alle andere.
In wetenschappelijke kringen is over dit onderwerp recent een
belangwekkend punt naar voren gekomen. Een Russisch natuurkundige,
Dr. M.A. Markov, leider van de Sovjetrussische Academie van
Wetenschappen en voorzitter van de Sovjetrussische Pugwash groep,
verklaarde dat de gedachte aan de mogelijkheid van een nucleaire
oorlog hem niet loslaat. Hij stelt zich Mars voor als een dode planeet ten
gevolge van de verwoeste atmosfeer na een nucleair conflict in het
verleden. Hij geeft zonder meer toe dat een degelijke gedachte geen
wetenschappelijke basis heeft, maar hij kan zichzelf niet losmaken van
de kwellende gedachte dat de aarde eenzelfde soort dode planeet zou
kunnen worden ten gevolge van een nucleaire oorlog. ‘Ik sluit een
degelijke mogelijkheid voor onze planeet niet uit,’ heeft hij verklaard.
Ik veronderstel dat dr. Markov de gedachte aan Gods Zoon die door
goddelijke aanstelling de positie van Redder en Bewaarder van de
wereld is geworden, snel aan de kant zal schuiven, maar wij die het
getuigenis van God aangaande Zijn Zoon kennen en geloven, wijzen
elke gedachte aan een wereld die door mensen wordt vernietigd, hetzij
opzettelijk, hetzij per ongeluk, als onmogelijk af. Deze wereld heeft een
Redder en in deze waarheid vinden wij rust en ervaren wij volkomen
vrede.
In de afgelopen dertig jaar hebben veel wetenschappers serieus studie
gedaan naar de mogelijke effecten van een nucleair conflict op de
wereld als geheel. Hun bevindingen zijn zonder meer somber en
beangstigend. Met het oog op de steeds toenemende aantallen, kracht,
precisie en plaatsing van nucleaire projectielen, worden echter steeds
nieuwe studies gedaan. In de afgelopen twee jaar (1982-1983) is een
nieuwe studie gedaan door meer dan honderd natuurkundigen, biologen
en ecologen. Aan het eind van 1983 heeft een groep topgeleerden op
deze terreinen een conferentie gehouden waarin zij hun bevindingen
van de voorgaande twee jaar hebben gepresenteerd. In The New Yorker
van november 1983 is een uitstekende samenvatting gegeven, waaruit
ik een paragraaf letterlijk wil citeren:
Een groep topgeleerden, waaronder dr. George M. Woodwel, de
directeur van Ecosystems Center van Marine Biological Laboratory in

Woods Hole, dr. Walter Orr Roberts, emeritus voorzitter van de
University Corporation for Atmospheric Research in Boulder,
Colorado, dr. Paul Ehrlich, professor biologische wetenschappen en
bevolkingsstudies aan Stanford University en dr. Carl Sagan, de
directeur van Laboratory for Planetary Studies te Cornell, heeft enkele
weken geleden een conferentie gehouden waarin zij de conclusies
van hun twee jaar durend onderzoek naar de gevolgen van een
nucleaire holocaust op het ecologisch milieu als geheel hebben
uiteengezet. Meer dan honderd natuurkundigen, biologen en ecologen
hebben aan dit werk deelgenomen en stemmen in met de conclusies.
(Later is bekendgeworden dat een aangekondigd onderzoek van de
National Academy of Sciences bezig was tot gelijksoortige conclusies
te komen). De belangrijkste nieuwe gevolgtrekking uit deze studie is
dat in een nucleaire holocaust waarin vijfduizend megaton aan
explosieve kracht zou worden losgelaten (minder dan de helft van de
explosieve kracht van de huidige nucleaire arsenalen in de wereld),
het stof van explosies en het roet van brandende steden en bossen in
de wereld, een deken over de hele wereld zullen veroorzaken, eerst
over het noordelijk halfrond, ervan uitgaande dat daar zich de
explosies zullen voordoen, maar vervolgens ook over het zuidelijk
halfrond, waardoor tot wel 95% van het zonlicht zou worden
tegengehouden en dat hierdoor de temperatuur zou dalen, zelfs in de
zomer, tot –250 C of zelfs nog lager. In de studie is ook ontdekt dat
een ‘beperkte’ nucleaire oorlog, waarin slechts honderd megaton zou
worden losgelaten boven de steden, een enigszins dunnere roet- en
stofsluier zou veroorzaken die ecologisch gezien desastreus zou zijn.
Naar het oordeel van de meeste geleerden op de conferentie kan dit
nieuw ontdekte gevolg van een nucleaire holocaust, tezamen met de
gevolgen die al ontdekt waren (om nog maar te zwijgen van die nog
ontdekt zullen worden), resulteren in ‘de uitroeiing van de homo
sapiens,’ zoals gesteld werd door dr. Woodwell.’
Dit schetst inderdaad een beangstigend beeld, dat zo verschrikkelijk is
dat velen troost zoeken in de bewering dat een dergelijk gruwelijk onheil
nooit kan plaatsvinden. Maar dat is een kinderlijke houding die geen
rekening houdt met de werkelijkheid. Wanneer geleerden als zij wier
namen hier zijn vermeld ons met onweerlegbaar ondersteunend bewijs
vertellen dat het menselijk geslacht in onmiddellijk gevaar van uitsterven
verkeert, dienen we daar aandacht aan te schenken. Maar met alle
respect voor dr. Woodwel, dr. Roberts, dr. Ehrlich, dr. Sagan en alle
andere van de honderd geleerden die zich bij hen hebben aangesloten,
moet ik zeggen dat de schokkende gebeurtenissen die jullie hebben
voorspeld, nooit zullen plaatsvinden. Op grond van de absolute waarheid

die in het Woord van God is uitgesproken, is er Eén Die de Redder van
de wereld is. In I Johannes 4:14 wordt duidelijk getuigd: ‘de Vader heeft
de Zoon aangesteld als Heiland der wereld.’ Dit ambt heeft Hij vervuld in
het verleden, vervult Hij op dit moment en zal Hij in de toekomst
vervullen.
Algemeen wordt erkend dat een nucleaire holocaust op twee manieren
kan ontstaan. Deze kan door een nucleair ongeluk veroorzaakt worden,
waarin een menselijke fout de aanleiding is, iets dat altijd mogelijk is zo
lang feilbare menselijke wezens er iets mee te maken hebben. En het
kan het gevolg zijn van een of andere wereldleider die op de knop drukt
of het sein geeft waardoor groepen nucleaire bommen in hoog tempo
naar hun doelen (grote steden en installaties) vliegen die tevoren zijn
geslecteerd voor totale vernietiging. Bedenk dat het antwoord op de
vraag: ‘kunt u werkelijk vanaf de andere kant van de aarde een
voetbalveld raken?’ een onvoorwaardelijk ‘ja’ is.
We leven in de dag des mensen waarin door goddelijke toestemming
alle mensen en alle volken toegestaan wordt in hun eigen wegen te
wandelen (Hand. 14:16, ook de Griekse tekst van I Cor. 4:3 en Seed &
Bread 54). Aangezien het offensieve wapentuig van de mens echter
zodanig is ontwikkeld dat het gebruik ervan de wereld zou vernietigen,
de aarde ruïneren en de mensheid zal uitroeien, kan God het op dit
moment niet toestaan dat een dergelijk conflict ontstaat, niet door een
vergissing, noch per ongeluk of met opzet. Dit feit geeft te meer de
noodzaak en het belang aan van Iemand die volkomen in staat is de
Redder van de wereld te zijn. Deze Persoon moet Iemand zijn die kan
voorzien dat zich een ongeluk zal voordoen en die de wijsheid en het
vermogen heeft dat tegen te houden, Iemand Die als Hij dat wil, tevoren
de plannen van de wereldleiders kan kennen en die kan verijdelen. De
wereld heeft deze Redder. Hij bevindt Zich nu in de perfecte positie om
haar Redder te zijn (Mar. 16:19). Hij beschikt over alle macht die Hij
nodig heeft (Matt. 28:18). Wanneer Hij ook maar wil, kan Hij de grote
macht op Zich nemen (Openb. 11:17) en de volken op aarde regeren
(Ps. 67:3).
Op een gegeven moment had de Here Jezus tijdens Zijn aardse
bediening een gesprek met een Samaritaanse vrouw die zo onder de
indruk was van Zijn woorden, dat ze naar de mensen van haar stad ging
en zei: ‘komt mede en ziet een mens, die gezegd heeft alles wat ik
gedaan heb: zou deze niet de Christus (Messias) zijn?’ (Joh. 4:4-29). De
mensen tot wie zij sprak, hebben haar woorden aanvaard en gingen op
weg om onderzoek te doen. Toen ze bij Hem kwamen, ‘verzochten zij
Hem bij hen te blijven; en Hij bleef daar twee dagen’ (Joh. 4:40). Het
was een geweldige daad van genade dat hij deze mensen zo veel van

Zijn tijd heeft gegeven en deze dagen waren zonder meer waardevol
voor deze mensen, aangezien Hij ze heeft gebruikt om Zijn eigen woord
aan hen mee te delen (Joh. 4:41). Hij heeft ze ongetwijfeld bepaalde
feiten over Zichzelf geopenbaard. We zouden in deze tijd wensen dat we
een volledig verslag bezaten van alles wat Hij heeft gezegd; maar we
kennen het meest belangrijke feit dat Hij heeft bekendgemaakt:
Zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om wat gij zegt,
want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de
Heiland der wereld is (Joh. 4:42).
Dit hebben zij direct van Hem geleerd en dit hebben zij over Hem
geloofd. Dat geloven wij en daarin vinden wij rust. De apostel Johannes
is degene die ons deze waarheid heeft geopenbaard.
Griekse filosofen uit de Oudheid hebben in hun geschriften duidelijk
gemaakt dat zij kennis hadden van de verbazingwekkende ordening die
de aarde bewoonbaar maakt. Zij waren natuurlijk ontvangers van het
werk van Gods zoon, de Logos, het Licht dat ieder mens dat in de
wereld komt verlicht. Te beginnen bij deze kennis konden zij de
onzichtbare eigenschappen van God overdenken, en dat deden ze ook,
die kunnen worden vastgesteld op grond van de orde in de schepping
(KTISEŌS KOSMOU), die door Zijn werk kunnen worden doorzien, zodat zij
geen verontschuldiging hebben (Rom. 1:20). Het is inderdaad treurig dat
zij die God kenden, hem niet als God hebben verheerlijkt.
Kenneth S. Wuest getuigt dat: ‘het woord logos al in gebruik was onder
de Grieken voordat Johannes er gebruik van maakte. Het werd door hen
gebruikt om het principe te omschrijven dat de ordening in de wereld in
stand houdt.’ Johannes nam dit woord en vertelt ons dat de Logos in het
begin de ordening die onze wereld is in stand houdt en bewaart.
Laten allen die in Jezus Christus geloven zich tezamen verheugen. Deze
wereld heeft een Redder. Hij zal alles doen wat gedaan moet worden om
de wereld te redden. En op dit moment in de menselijke geschiedenis
lijkt het erop dat wat Hij nu zou moeten doen is de macht aanvaarden en
de volken op aarde regeren. En daarom zeg ik opnieuw: ‘gewen u toch
aan Hem, opdat gij vrede hebt.’ Ik heb die!

