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Al mijn sociale media staan vol met corona. Van nieuwsberichten en commentaar op
politici, tot steunbetuigingen en religieuze boodschappen. Helaas zijn vooral die laatste erg problematisch. Ik zie dagelijks nieuwe interpretaties van bijbelverzen zodat ze
corona ‘voorspellen’, kerken die weigeren te sluiten, en gevaarlijke theologie.

E

en wereldwijde pandemie levert problemen op voor gelovigen: Waar is God in
tijden van corona? Alleen al het bijbelboek Psalmen bevat tientallen teksten die
ons genezing beloven. Wat doet een christen met een tekst als ‘Hij vergeeft u alle
schuld, hij geneest al uw kwalen, hij redt
uw leven van het graf’ (Psalm 103:3–4) wanneer we mensen kennen die ziek zijn, of
erger nog, overlijden door ziekte? Natuurlijk
is dit geen nieuw probleem; iedereen wordt
ziek. Maar momenteel lijkt het wel alsof
de wereld door ziekte beheerst wordt, en
worstelen we constant met deze vragen.

Worstelen

Gelovigen worstelen op dit moment met
zoveel vragen: Waar is God in de coronawereld? Beschermt God ons nog? Is dit
virus misschien wel een straf van God? Is
het een teken van het einde?

Teken van het einde
Die laatste vraag is het makkelijkst te
beantwoorden, en het moeilijkst voor
mensen om te aanvaarden. Matteüs
besteedt een heel hoofdstuk aan het einde
van de wereld (Matteüs 24). Als je dat
hoofdstuk leest, met corona in je achterhoofd, dan lijkt deze pandemie misschien
wel het einde van de wereld. Maar, dat
zeiden mensen ook in de Tweede Wereldoorlog toen ze dit hoofdstuk lazen, of bij
andere rampen.

Momenteel lijkt het wel
alsof de wereld door
ziekte beheerst wordt
Daarom waarschuwt Jezus ons zo duidelijk:
‘Niemand weet wanneer die dag en dat
moment zullen aanbreken, ook de hemelse
engelen en de Zoon niet’ (Matteüs 24:36).
Als Jezus niet weet wanneer het einde komt,
hoe kunnen wij het ooit weten? Zoeken naar
tekenen is uiteindelijk nutteloos, ‘want de
Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je
het niet verwacht’ (Matteüs 24:44).

Gevaarlijke theologie
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De andere vragen—Waar is God? Beschermt
God ons? Worden wij gestraft?—dagen ons
uit om dieper na te denken over God en
hoe wij de Bijbel lezen. Blijkbaar kunnen
wij niet zomaar teksten pakken, ons eraan
vasthouden, en dan doen alsof er niets
aan de hand is. Blijkbaar houdt gelovig-zijn
meer in dan dat. Sterker nog, die hele simpele theologie is gevaarlijk, en het kost
veel mensen het leven.
Natuurlijk beschermt God ons en natuurlijk
geneest hij ook. Eigenlijk weten we dat
allemaal. Als we een been breken, dan
gaan we naar de dokter voor wat gips én
bidden we voor genezing. Als we in de auto
stappen, bidden we voor een veilige reis
én doen we onze gordel om. God houdt me
gezond, maar ik moet ook wel genoeg groenten eten. We vertrouwen op God, maar we
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Dit probleem geldt niet alleen voor individuele gelovigen, maar ook voor de kerk als
geheel. Ik heb tientallen nieuwsberichten
gelezen over predikanten wereldwijd die
hun kerken weigeren te sluiten. Zij zijn niet
bang, zij vertrouwen op God en gaan door
met hun werk en hun diensten. Honderden
zijn gestorven. Hoe kan dat, als de Bijbel
zegt dat plagen ons niet zullen treffen als
we naar God vluchten (Psalm 91:9–10)?

GOD IN TIJDEN
VAN CORONA
Tom de Bruin

We vertrouwen op
God, maar we moeten
ook wel ons gezond
verstand gebruiken
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moeten ook wel ons gezond verstand
gebruiken. We leven nou eenmaal in een
onvolmaakte wereld, waar nare dingen
gebeuren.

Onvolmaakte wereld
Dat deze wereld niet volmaakt is, weten we
allemaal. We maken altijd al verdriet, ziekte
en dood mee. Maar dat komt nóóít door
God en altijd door de zonde. Als wij huilen,
huilt God ook. Als wij ziek zijn, huilt God.
Het was niet Gods bedoeling dat wij ziek
zouden worden en zeker niet dat we zouden
sterven. Maar helaas, wij leven in een wereld
vol zonde. We worden ziek, we sterven.
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Maar let op: mensen worden niet ziek
omdat zij zelf hebben gezondigd, mensen
worden ziek omdat deze wereld vol met
zonde is. We leven nou eenmaal in een
chaotische wereld. Deze pandemie is geen
straf van God, God is bezig met iets heel
anders: deze wereld herscheppen.

Volmaakte wereld
Paulus spreekt over Gods plan met de
dood in poëtische taal. ‘Zoals de dood er is
gekomen door een mens, zo is ook de
opstanding uit de dood er gekomen door
een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen
levend worden gemaakt’ (1 Korintiërs
15:21–22). Doordat Adam niet naar God

Het nieuwe Jeruzalem
is 100% coronaproof
wilde luisteren, doordat Adam tegen God
loog en zich verstopte voor God, sloop de
dood deze wereld binnen (Genesis 3). Maar
gelukkig stuurde God de oplossing, vele
jaren later: Jezus die de dood overwon en
opstanding uit de dood belooft.
Het lastige voor ons is dat Jezus opstanding
uit de dood aan ons geeft, niet bescherming
tégen de dood. Adam stierf, Abraham stierf,
Mozes stierf, Jezus stierf, Paulus stierf.
Iedereen sterft. Daar is niets aan veranderd.
Wat wél veranderd is, is wat er na de dood
gebeurt. God belooft een nieuwe wereld,
en die wereld is zonder dood (Openbaring
20:1–4). Ik kan je verzekeren: het nieuwe
Jeruzalem is 100% coronaproof.

