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Mattheüs 24:1-14 & Exodus 16:1-7 

3 mei 2020 

 

Geliefden in de Here Jezus Christus, 

 

“Waarom grijpt God niet gewoon in? Waarom maakt Hij niet gewoon een einde aan dat 

coronavirus?”  

 

(Een goede vraag 

Dat is een goede vraag. En zoals zo vaak het geval met goede vragen komt ook deze vraag bij 

jongeren vandaan. Er zijn net zo goed volwassenen die deze vraag wel hebben, maar toch stellen zij 

‘m niet zo snel hardop. Misschien omdat u geleerd hebt dat de Heere te vertrouwen is, wat er ook 

gebeurt. Als u dat vertrouwen kent, dan zou ik u willen stimuleren om vanuit dat vertrouwen 

anderen te bemoedigen.  

Anderen stellen de vraag niet, omdat ze ‘m oneerbiedig vinden. Wij kleine mensen mogen God toch 

niet ter verantwoording roepen?! Ja, daar zit wat in. Het wonderlijke is alleen dat de Heere ons Zijn 

Woord geeft waarin we toch ook geregeld lezen dat mensen Hem ter verantwoording roepen. Lees 

de psalmen maar. Daar is dus kennelijk wel ruimte voor bij onze God. 

Nog weer anderen stellen deze vraag niet, omdat ze bang zijn dat hun geloof dan gaat wankelen. 

Zulke vragen knagen aan je geloof. En daarom kun je ze maar beter wegduwen. Tsja, hoe begrijpelijk 

die gedachte ook is, ze is niet erg vruchtbaar. Je kunt twijfelvragen maar beter gewoon onder ogen 

zien. De Heere God valt er echt niet zomaar van om. En als je geloof er wel van gaat wankelen, dan 

was het misschien wel gebouwd op verkeerde godsbeelden. Knagende vragen zuiveren. En onze 

jonge broeders en zusters hebben nogal eens van die vragen, simpelweg omdat zij moeten uitvinden 

of zij echt hun leven kunnen bouwen op Christus.) 

 

Vragen mág 

Dat is een goede vraag. Maar voor sommigen van jullie betekent zo’n vraag vooral een worsteling: ik 

zou denken dat God er iets aan zou willen doen, maar het lijkt erop dat Hij niets doet. Is het dan 

allemaal wel waar wat ik hoor en leer over God en Jezus? Je kunt er behoorlijk verward door zijn in 

deze tijden. En dat wordt er voorlopig allemaal niet minder op. Binnenkort moeten we weer naar 

school. Maar hoe zal dat gaan? In Duitsland zeggen onderzoekers dat het helemaal niet duidelijk is of 

kinderen het virus niet kunnen doorgeven. En juist afgelopen dagen kwam in het nieuws dat het erop 

lijkt dat enkele kinderen met heftige ziekteverschijnselen zijn opgenomen vanwege covid-19. Daarbij 

is het nog erg onduidelijk hoe lang de intelligente lock down nog zal moeten gaan duren. En welke 

gevolgen heeft dat voor bedrijven? Gaan er alsnog enorme ontslagrondes volgen? Komen mensen in 

armoede? Moeten we straks fors bezuinigen met alle gevolgen voor onze welvaart? Kom je nog aan 

een baan als je straks je diploma hebt? Hoe kun je überhaupt fatsoenlijk je opleiding afmaken als je 

geen stage kunt lopen? Je hoeft geen doemdenker te zijn om je zorgen te maken over de nabije 

toekomst. 

 

Juist dán is het belangrijk om je zorgen én je vragen bij de Heere neer te leggen. Oók die directe 

vraag aan Hemzelf: Heere, het lijkt wel alsof U niets doet aan covid-19…? 



 

Een heel moeilijke vraag 

Het is overigens een ontzettend moeilijke vraag. Want je kunt de vraag naar Gods ingrijpen ook 

stellen bij zoveel andere ontstellende gebeurtenissen. De huidige vluchtelingencrisis, bijvoorbeeld… 

Of de honger door de oorlog in Jemen… De krankzinnige corruptie en haat van sommige 

wereldleiders… Om maar te zwijgen over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. 

 

Wie zal het zeggen, hoe en wanneer God ingrijpt in onze wereld? Waarom wel daar en niet hier? We 

lopen risico goedkope antwoorden te roepen. Maar dat neemt niet weg dat er in Gods Woord lijnen 

te vinden zijn, grondpatronen, beslissende gebeurtenissen en bepalende beloften die ons richting 

kunnen wijzen en houvast bieden. 

En daarom stellen we vandaag toch die vraag: Heere, het lijkt wel alsof U niets doet aan covid-19…? 

We stellen dus alleen de vraag naar Gods ingrijpen in het verloop van deze pandemie. We spreken 

niet over andere verschrikkingen. 

 

God laat Zich raken door ziekte 

Laten we voor alles vaststellen dat het de Heere onze God niet koud laat als mensen lijden door 

ziekte. De Here Jezus werd geraakt door de situatie van de mensen, die als verdwaalde schapen naar 

Hem toekwamen; op zoek naar een Woord van God, op zoek naar houvast en hoop, op zoek naar 

uitkomst in ziekten en bezetenheid. En de Heer genas álle mensen die bij Hem gebracht werden. (Zie 

o.a. Mk. 6:53-56 en Lk. 4:38-41). Hij heeft zowel onze schuld als onze ziekten gedragen. (Zie Jes. 

53:4). 

God weet ervan en Hij doet er niet makkelijk over. Jezus kwam om ons te verlossen van de boze, 

opdat we straks met Hem kunnen leven op de vernieuwde aarde, waar geen ziekte zal zijn. God zal 

alle ziekten opruimen. Hij neemt het serieus.  

En tot die tijd zullen ze er wel zijn, pandemieën zoals we nu meemaken. Jezus heeft voorspeld dat ze 

zullen komen. We hebben het zojuist gelezen. 

 

Die tekst uit Mattheüs zou een antwoord kunnen zijn op onze vraag. Covid-19 is een besmettelijke 

ziekte. Jezus heeft voorspeld dat er besmettelijke ziekten zullen komen. Punt. Maar is dat echt alles 

wat Gods Woord ons te zeggen heeft? Zijn er dan geen mogelijkheden waarop God zou kunnen 

ingrijpen? Jawel toch? 

 

Jawel. We zien op grond van de Bijbel drie mogelijkheden: 

1. Door een direct wonder. Dat het virus ineens verdwijnt en mensen weer beter worden. 

2. Door Zijn volgelingen in te schakelen. 

3. Door de wereld in zijn geheel te vernieuwen en álle ziekten op te ruimen. 

Waar zou jij, waar zou u naar verlangen?  

 

[…] 

 

Voltooiing en vernieuwing van hemel en aarde 

De enorme onzekerheid van deze tijden maakt dat nogal wat christenen sterker dan ooit bidden om 

de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dán zal namelijk ook deze wereld aflopen en vernieuwd 

worden. Ik sprak van de week nog verschillende jongeren en een paar van hen denken dat het einde 



der tijden nu wel heel dichtbij is gekomen. Als dat zo is, dan staan ons allemaal steeds zwaarder 

wordende tijden te wachten…  

Het zou goed kunnen. Maar niemand weet wanneer Jezus precies terugkomt en Hij vertelt ons in de 

Bijbel dat oorlogen, aardbevingen en pandemieën nog maar het begin zullen zijn.  

 

(Trouwens, de pest die in de middeleeuwen rondging heeft naar schatting enkele tientallen 

miljoenen mensen het leven gekost. En de Spaanse griep van iets meer dan 100 jaar geleden 

kostte het leven van tussen de 20 en 100 miljoen mensen. Daarbij vergeleken is covid-19 tot 

op heden een relatief onschuldige pandemie. Nu moet je leed niet met leed vergelijken – en 

je zult maar getroffen zijn door het virus – maar grond van deze pandemie hoeven we niet 

meteen te denken dat deze wereld met een paar jaar voleindigd wordt.) 

 

Als het gaat over dit soort ‘eindtijdtekenen’, dan leert de Here Jezus ons om élke dag te leven in de 

verwachting van Zijn wederkomst; alsof Hij elk moment kan komen. Wees maar voorbereid. 

 

Maar goed, de Heere zou dus kunnen ingrijpen door meteen maar een einde te maken aan álle 

ellende en de hemel en aarde te herscheppen. Dat betekent dan wel meteen dat er geen tijd meer is 

voor mensen om Hem te leren kennen en zich tot Hem te bekeren. Jezus vergelijkt Zijn wederkomst 

namelijk met de oogst: als Hij terugkomt, zullen alle mensen ter verantwoording worden geroepen 

en worden geoordeeld. Zowel zij die vertrouwen op Hem, als zij die dat niet doen. (Zie o.a. Mt. 13). 

En Petrus mag doorgeven waarom de Heer nog wacht met die dag: 

2 Petrus 3:8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 

duizend jaar en duizend jaar als één dag. 

9. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar 

Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering 

komen. 

10. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met 

gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop 

zullen verbranden. 

 

Wellicht is dit een antwoord op onze vraag waarom het erop lijkt dat de Heere God vooralsnog niet 

ingrijpt. 

 

Direct wonder 

Nu waren er nog twee andere mogelijkheden. De Heere God kan toch ook een groot wonder laten 

plaatsvinden? Dat kan Hij zeker. Van het zendingsveld horen we van genezingswonderen zonder 

tussenkomst van medische zorg. Maar ook in ons land gebeuren genezingswonderen, ook in de 

ziekenhuizen. Zowel mét inzet van artsen als zonder. We mogen daar voluit om vragen in ons gebed. 

 

Toch zullen we ook eerlijk moeten zijn over wonderen. Hoe geweldig het ook is als je lichamelijk 

gezond wordt - laat daarover geen misverstand bestaan -, toch spreekt de Bijbel van iets dat nog veel 

belangrijker is. En dat is dat je geestelijk gezond bent. Met andere woorden: dat je je Schepper kent 

en leeft van Zijn genade. Dat is dat grote verlangen van de Heere God waarover Petrus schrijft: God 

wil niet dat er ook maar íemand verloren gaat… 

 



Er zijn christenen die verwachten dat God Zijn grootheid nu gaat laten zien door in deze pandemie 

een wonder te doen. Dit is Zijn kans!  

Ik bederf de pret misschien, maar ik geloof er niet in… 

Kijk naar het volk Israël. Wonderlijk bevrijd uit Egypte, waar ze als slaven werkten tot ze erbij 

neervielen. Ze hebben het machtige leger van de vijand zien verdrinken in de zee, nadat God hen een 

halve nacht had tegengehouden. En na 6 weken (!) (Ex. 16:1) zijn ze alle vertrouwen in Gods 

goedheid alweer kwijt… 

 

Wonderen van genezing en bevrijding kunnen er zeker wel toe leiden dat je onder de indruk komt 

van God, maar ze helpen je niet echt om je aan Hem toe te vertrouwen. Hooguit als je het zelf 

meemaakt of er met je neus bovenop staat. Maar ik ben bang dat als God een groot 

genezingswonder van covid-19 doet, dat verreweg de meeste mensen na enkele weken weer 

overgaan tot de orde van de dag. Dat is wat de geschiedenis ons leert.  

 

Dus ja, we mogen bidden om Gods wonderlijk ingrijpen, maar als we ons realiseren dat Hij er boven 

alles naar verlangt dat mensen zich tot Hem keren, dan is zo’n genezingswonder waarschijnlijk niet 

de beste optie die Hij tot Zijn beschikking heeft. 

 

Discipelen inschakelen 

Dan blijft er nog één mogelijkheid van ingrijpen over. Dat de Heere God Zijn discipelen, zijn 

volgelingen inschakelt. Bedenk dat we leven in de tijd van de Heilige Geest. De Heilige Geest die het 

mogelijk maakt dat de macht en kracht van Jezus op miljoenen plekken tegelijk aanwezig is, dóór 

mensen heen.  

 

Als we één ding wel zien gebeuren in deze verwarrende tijden, dan is het dat duizenden mensen 

opstaan en hun plek innemen aan het bed van ernstig zieke mensen. Over de hele wereld lopen 

artsen en verpleegkundigen het vuur uit hun sloffen om goed te doen waar ze kunnen. In 

ziekenhuizen, verzorgingshuizen en bij mensen thuis. En dat tegen de klippen op: in veel gevallen kan 

hun inzet niet voorkomen dat mensen komen te overlijden. Maar ze doen wat mogelijk is. Elke dag 

opnieuw. Met risico voor hun eigen gezondheid.  

En bedenk wat een inzet hun werk weer vraagt van de ondersteunende diensten. En bedenk hoeveel 

mensen actief een of meer buurtgenoten in de gaten houden en helpen. Het is soms maar even een 

praatje in de tuin of een boodschapje halen.  

Ik denk ook aan hoe belangrijk het is dat onze overheid behoorlijk functioneert; dat er leiders zijn die 

met liefde voor de mensen hun verantwoordelijkheid proberen vorm te geven, terwijl ze juist nu 

risico lopen om cruciale fouten te maken. Het zal je taak maar zijn. Elke dag worden we ook 

geconfronteerd met de voorbeelden van leiders die te werk gaan zonder liefde voor de mensen. 

Helaas is het in deze wereld verre van vanzelfsprekend dat je eigen overheid goed voor je zorgt.  

 

Wat drijft al die mensen?  

Is dat niet de liefde? Het is toch de liefde voor medemensen?! Vaak gecombineerd met liefde voor 

het vak. En nogal eens komt dat alles voort uit een liefde tot God.  

Maar laten we niet denken dat het alleen christenen zijn die in deze dagen opstaan. De Heilige Geest 

werkt gelukkig veel breder! Hij drijft velen voort met Zijn liefde om verschil te maken in deze wereld. 

 



Als je zo bekijkt, kun je dan nog wel de vraag stellen of God ingrijpt?  

Hij doet misschien niet wat je het liefste zou willen. Maar ingrijpen doet Hij wel degelijk. Hij brengt 

mensen in beweging. En zo verlangt God er ook naar om jou en mij in beweging te kunnen brengen 

om te doen wat goed is in Zijn ogen. Dat is élke dag Zijn wens voor jou en mij: dat je de goede 

werken zal gaan doen, die Hij al lang voor jou heeft klaargelegd (Ef. 2). Want Hij werkt nog steeds in 

deze wereld. Namelijk door mensen die in Zijn kracht willen gaan.  

Laten wij ons dan buigen voor Hem en ons leven in Zijn handen leggen, opdat Hij dóór ons heen kan 

ingrijpen. Lof zij de Heer! 

 

Amen 

 

Drs. F.J.M. van Elk, mei 2020 

 


