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Corona is een Latijns leenwoord uit het Grieks dat zege-
krans of kroon betekent. Ook duidt men met Corona 
onder andere de oppervlaktestructuur van planeten aan. 
Het allerbuitenste en meest ijle deel van de atmosfeer 
rondom de aarde wordt geocorona genoemd. Het is dus 
iets wat de aarde omvat. Daarom alleen al is de naam 
corona voor de pandemie heel toepasselijk. 

Talloze berichten, commentaren, discussies, talk-
shows, interviews met deskundigen en politici cirkelen 
rond het coronavirus. Terecht worden er veel voorzorgs-
maatregelen genomen. Maar wat praktisch niet gehoord 
wordt, is een verwijzing naar God en Zijn Woord.
Dit herinnert mij aan een uitspraak van Jezus in het laat-

ste boek van de Bijbel, uitgerekend in de zogenaamde 
Apocalyps:

 ‘Zo doe Ik met allen die Ik liefheb: Ik breng aan het 
licht, wat verkeerd bij u is, en wijs u terecht. Stop daar-
om met uw onverschilligheid en keer om! Bemerkt u 
niet dat Ik voor de deur sta en aanklop? Wie Mijn stem 
hoort en voor Mij opendoet, bij hem zal ik binnengaan’  

(Openbaring 3:19-20 uit het Duits vertaald).
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Over het geheel genomen zijn we er in onze wereld op 
grote schaal mee bezig om de Heer van het Leven en 
Zijn gezonde Woord buiten de deur te zetten, uit het 
openbare leven te verwijderen, uit onze scholen, uit de 
politiek, uit onze gezinnen en zelfs uit onze kerken. Wij 
zijn ons er nauwelijks van bewust dat wij daarmee de 
troost, oriëntering, zekerheid en perspectieven voor de 
toekomst verliezen.

Is dat wat er nu gebeurt niet een ‘kloppen’ van de 
Heere Jezus Christus aan de deur van deze wereld of zelfs 
aan de deur van ons hart? Zijn deze gebeurtenissen niet 
bedoeld als herinnering aan God en Zijn Woord?

Alle mogelijke oorzaken worden overwogen, alleen deze 
niet. Waarom niet? Omdat zij waar is? Iemand merkte op: 
‘Catastrofes zijn de megafoon van God om de wereld die 
wat Hem betreft in slaap is gevallen, wakker te maken.’

De Bijbel heeft ons veel te zeggen. Zij bestrijkt elk 
aspect van ons leven en de wereld. Zij stelt ons de waar-
heid voor ogen. Daarom wil ik wat de ‘coronakoorts’ 
betreft, die onze wereld in zijn greep heeft, drie gedach-
ten vanuit de Bijbel doorgeven.
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11De hulpeloosheid
van de mensheid

‘Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn en blijft 
bedenken dat wij stof zijn. De sterveling – zijn 
dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, 
zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is 
hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer’ 

(Ps. 103:14-16).

Wereldwijde ontreddering, angst en hulpeloosheid. De 
mens, die denkt alles onder controle te hebben, is nu zelf 
in de greep van de gebeurtenissen gekomen en wordt 
daardoor heen en weer geslingerd.

Landen sluiten de grenzen, supermarkten worden 
leeggekocht en er is nauwelijks nog desinfectiegel te 
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krijgen. Tegelijkertijd wordt weer eens duidelijk zicht-
baar dat de mens gewetenloos en egoïstisch is. In veel 
gebieden worden de desinfectiemiddelen tegen woe-
kerprijzen verkocht en mondkapjes uit ziekenhuizen 
gestolen. Menigeen wil een slaatje slaan uit de nood. 
Onlangs las ik de treffende zin: ‘Pas als de hebzucht van 
de mensen overwonnen is, zullen ook andere problemen 
overwonnen zijn.’

De angst is te begrijpen, evenzo de maatregelen die 
de autoriteiten nemen om de bevolking te beschermen. 
De verantwoordelijken gaan voorbeeldig met de situatie 
om. Zij getroosten zich grote moeite en wij moeten ons 
best doen om het hen zo gemakkelijk mogelijk te maken, 

tot welzijn van allen en om erger te voorkomen. Christe-
nen moeten bidden voor degenen die regeren en voor het 
medisch personeel.

Maar de hysterie die hier en daar de kop op steekt, 
is ook een teken van de hulpeloosheid van de mensen 
en hun gebrek aan houvast. Hoe snel is toch de bodem 
onder onze voeten weggeslagen. Hoe snel verliezen wij 
houvast en zekerheid. Wij staan hulpeloos, verkeren 
in een shock en zien hoe machteloos we zijn. Opeens 
zien wij onze beperkingen en erkennen wij dat heel 
ons bestaan aan een zijden draad hangt – ook zonder 
coronavirus. Wij merken weer, hoe kwetsbaar en afhan-
kelijk wij zijn. En opnieuw staat ons de gruwelijke reali-
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teit voor ogen wat het gevolg van de zondeval is.
Jezus vestigt er in een gelijkenis de aandacht op, waar-

in Hij het leven dat niet op Hem en Zijn Woord gebouwd 
is met een huis vergelijkt dat op zand gebouwd is. 
Wanneer dan slagregens, waterstromen en winden 
komen houdt het geen stand en stort het in (Mt. 7:24-25).

Degene die zich aan God vastklemt en Zijn Woord als 
fundament voor zijn leven heeft, wordt eveneens door het 
ongeluk getroffen, maar die vergelijkt Jezus met een huis 
dat op de rots gebouwd is en dat bij slagregens, water-
stromen en stormen niet instort, omdat het op Christus 
gefundeerd is (Mt. 7:26-27).

Omdat we bezig zijn ons van God los te maken, zijn 

wij ‘goddeloos’, en daarom hulpeloos en machteloos. 
Dat heeft tot gevolg dat wij ten prooi vallen aan angst en 
hysterie. Daarom raadt de Bijbel ons aan: ‘Vraag naar de 
HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend’ 
(Ps. 105:4).

In een bekend (Duits) christelijk lied staat: ‘Zonder 
God gaan wij in de duisternis, maar met Hem gaan wij 
in het licht. Zonder God wordt de angst verspreid, maar 
met Hem vrezen wij niet.’ 

Het Woord van God zegt: ‘Jezus Christus is gisteren en 
heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’ (Hebr. 13:8). Op 
een andere plaats staat: ‘Ik ben de Alfa en de Omega, 
het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was 
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De wereld is 

niet aan zichzelf 

overgelaten, maar 

aan Degene Die er 

altijd al was.

en Die komt, de Almachtige’ (Op. 1:8).
Jezus was en is te allen tijde de hoop en het hou-

vast voor degenen die in Hem geloven. Hij was gisteren 
hun hoop, Hij is het vandaag en zal het in de toekomst 
zijn. De wereld is niet aan zichzelf overgelaten, maar 
aan Degene Die er altijd al was, Die er ook nu is, en Die 
(weder)komen zal. Tot die tijd is de wereld in geen geval 
aan het noodlot overgelaten.

Wat God toelaat, heeft een doel, namelijk het doel 
ons tot bezinning te brengen. Wij moeten ons weer van 
Hem bewust worden.
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22De betrouwbaarheid 
van het Woord van God

Wij zien te midden van de onzekerheden die over ons 
komen hoe betrouwbaar en actueel het Woord van God 
is. Het is in geen geval achterhaald. De Bijbel zegt ons 
bijvoorbeeld met het oog op de toekomstige gebeurte-
nissen vóór de terugkeer van Jezus (waarvan wij vandaag 
de voorbodes waar kunnen nemen):

‘En er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende 
plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zul-
len ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit 
de hemel plaatsvinden. […] En het hart van de mensen 
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zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen 
die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de 
hemelen zullen heftig bewogen worden’ (Lk. 21:11 en 26).

En over de komende dag van het oordeel is te lezen: 

‘Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment 
bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door 
zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet 
onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen 
over allen die op het hele aardoppervlak wonen’ (Lk. 
21:34-35).

Wat legt de Heere ons uit in deze verzen?
Jezus noemt onder andere wereldwijde, apocalypti-

sche gebeurtenissen, waaronder ook besmettelijke ziek-
ten (pandemieën). De mensen zullen bevreesd worden 
voor dat wat er nog komen zal. Zij voelen dat er ergere 
dingen in aantocht zijn. Hoe zal zich alles ontwikkelen? 
Wat zijn de economische gevolgen? Zijn er voldoende 
levensmiddelen? Wat staat ons nog allemaal te wachten? 

Jezus legt uit dat deze dingen komen ‘over allen die 
op het hele aardoppervlak wonen’ – als een corona, als 
een krans, die de hele wereld omvat. En het zal plot-
seling gebeuren, onverwacht, zoals men ongemerkt in 
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een val trapt. Niall Ferguson, historicus en professor aan 
verschillende universiteiten, schrijft  in NZZ: 

‘Het kwam uit het niets en zal niet zo snel weer ver-
dwijnen, en er is geen geneesmiddel voor: het corona-
virus maakt een al onzekere wereld nog veel onzeker-
der. De gevolgen worden pas langzaam zichtbaar.’1

Momenteel gebeurt precies waarvoor Jezus waarschuwt: 
‘Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment 
bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door 
zorgen over de alledaagse dingen’. De mensen maken 

1 https://www.nzz.ch/feuilleton/niall-ferguson-das-coronavirus-bedroht-trumps-
praesidentscha� -ld.1543701, gedownload op 12.3.20.

zich zorgen om hun bestaan en dat spoort hen aan tot 
hamsteren.

Daardoor brengt de Heere onze geestelijke toestand 
aan het licht. De mens laat de God des hemels buiten 
staan en neemt abusievelijk aan dat deze aarde álles is.

Worden wij wakker geschud door de huidige gebeur-
tenissen? Hebben de apocalyptische ruiters ons geraakt? 
Zien wij de voorbodes?
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De reeds genoemde Niall Ferguson schrijft  in hetzelfde 
NZZ-artikel: 

‘Vandaag heeft  de wereld met alle vier apocalyptische 
ruiters te maken: ziekte, oorlog, honger en dood. 
Daar hebben wij allereerst natuurlijk de intussen als 
Covid-19 bekende ziekte, het nieuwe coronavirus.
In Syrië heerst oorlog en in de straten van India is 
het begin van een burgeroorlog zichtbaar. Er zal ook 
hongersnood komen als de sprinkhanenplagen niet 
ophouden om de oogsten in Oost-Afrika en Zuid-Azië 
te vernietigen. In 2020 zullen er met zekerheid meer 
doden zijn dan in een gemiddeld jaar van de 21e eeuw.’
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De Bijbel vergelijkt de tekenen van de tijd met de weeën van 
een zwangere vrouw. Weeën zijn pijnlijk maar noodzakelijk 
en brengen nieuw leven (Mt. 24:8, 1 Thess. 5:3, Op. 12:2). 
Bij de tekenen van de tijd gaat het niet om de ondergang 
van de wereld, maar om geboorteweeën naar een nieuw 
leven. De boodschap luidt daarom: Jezus komt terug!

‘Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spre-
ken, niet onderworpen aan de engelen […] maar wij zien 
Jezus’ (Hebr. 2:5 en 9).

Jezus zal komen om een nieuwe schepping te brengen. 
Het Woord van God is een vast, betrouwbaar profetisch 

Deze aarde is 

niet alles.
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Woord dat ons de toekomst voorzegt (2 Petr. 1:19-21). 
Het gaat om nog veel meer! Deze aarde is niet alles. Wij 
hoeven niet zonder God de eeuwigheid door te brengen, 
we moeten de aangeboden genadetijd niet voorbij laten 
gaan. Daarom klopt Hij aan, wekt ons, schudt aan ons. 
Hij openbaart Zichzelf.

Jezus wil ons laten zien dat het zonder Hem niet gaat. 
Elke bacil en elk virus wijst op de gevolgen van de zon-
deval. ‘Maak ons ervan bewust, hoe kort het leven is, 
opdat wij onze dagen wijs gebruiken!’ (Ps. 90:12 uit het 
Duits vertaald).

Waar ligt de oplossing? Waar de redding? Waar het 
antwoord?

Antwoord?

Redding?

Oplossing?
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33De kroon
van het kruis

Onze wereld is ziek, zij kan genezen worden, maar 
alleen door Hem die als Heere en God van Gerechtig-
heid terugkomt.

Jezus is gekomen om de zondeval teniet te doen. Hij 
is de Redder. Zijn vergoten bloed het antiserum. Jezus 
is er voor de hele wereld, voor de hele aardbol.

Toen Jezus aan het kruis hing droeg Hij een door-
nenkroon, een ‘corona’. Boven Zijn hoofd stond in de 
toenmalige wereldtalen: ‘JEZUS DE NAZARENER, DE 
KONING VAN DE JODEN’ (zie Lk. 23:39, Joh. 19:19). De 
doornenkroon werd tot triomf en Jezus tot Triomfator 
over hel, dood en duivel. Nu, voor iedereen die gelooft  
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en bij Zijn wederkomst voor de hele schepping. Over 
Hem lezen wij:

‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en 
Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waar-
achtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtig-
heid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd 
waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, 
die niemand weet dan Hijzelf ’ (Op. 19:11-12 NBG-vert.).

Meer dan ooit hebben wij het krachtige woord van het 
kruis nodig. Het is voor velen een dwaasheid, maar 
voor degenen die er in geloven is het een kracht Gods 

die nieuw leven schept (vgl. 1 Kor. 1:18).
Jezus is uit de doden opgestaan en zal weerkomen. 

De tekenen van de tijd leiden ons naar Hem en Zijn 
nieuwe wereld, waarin geen leed meer is. Alleen Hij 
is de Rots voor ons levenshuis, hulp bij alle ‘corona’s’ 
die ons leven treffen.

Er is niet alleen het coronavirus, er is ook de ‘coro-
na-eenzaamheid’, de ‘corona-schuld’ die het geweten 
belast, de ‘corona-vertwijfeling’, de ‘corona-versla-
ving’, de ‘corona-pijn’, het ‘corona-lijden’. Onze wereld 
is ook ziek zonder dit virus.
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der zekerheden aan een angstwekkende steile berg-
wand hang met levensgevaarlijke steenslag en in de 
bodemloze diepte dreig te storten of dat iemand mij 
volkomen veiligheid biedt en ik erop kan vertrouwen dat 
deze mij vasthoudt en zelfs als ik val, mij behouden naar  
het doel brengt.

Christenen mogen vol vertrouwen uitroepen: ‘Wij 
horen bij Christus, en Christus houdt van ons. Niets kan 
dat veranderen. Ook al moeten we lijden, ook al worden 
we vervolgd of bedreigd. Ook al hebben we honger, ook 
al zijn we arm, ook al is ons leven in gevaar’ (Rom. 8:35 
BGT-vert.).

De wereld zoekt naar een vaccin tegen het corona-

Jezus wordt in de Bijbel Redder genoemd, Verlosser, 
Bevrijder, Heiland. Wie in Hem gelooft, vindt het leven, 
het ware leven. Bij Jezus wordt de ziel gezond. Wie in 
Hem gelooft, krijgt moed te midden van angst. 
Jezus Christus zegt: 

‘In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb 
goede moed; Ik heb de wereld overwonnen’ (Joh. 16:33).

Ja, Christenen hebben ook angst, ook zij worden ziek. 
Ook hen overkomen ongelukken. Ook zij moeten sterven. 
Maar zij mogen weten dat Jezus de wereld met al zijn 
ellende en pijn overwonnen heeft en een eeuwig uitzicht 
geeft. Als dit leven eindigt, is niet alles voorbij.

Er is toch een verschil of ik alleen, hulpeloos en zon-
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virus. Jezus is het geneesmiddel tegen zonde en verlo-
renheid. In Hem hebben wij vergeving en heil. Over de 
‘corona’ van God staat: ‘U sluit mij in van achter en van 
voren, U legt Uw hand op mij’ (Ps. 139:5).

Jezus geeft ons het beste advies voor alle omstandig-
heden in het leven: ‘Laat uw hart niet in beroering raken; 
u gelooft in God, geloof ook in Mij’ (Joh. 14:1).

God weet wat Hij doet en Zijn bedoelingen Zijn ons tot 
zegen, zelfs wanneer het door pijn heen gaat.

Of wij het kunnen begrijpen of niet, de Heere laat ons 
door de gebeurtenissen in onze dagen zien dat Hij ons 
niet verlaat. Hij heeft ons lief en laat zien wat verkeerd 
gaat en adviseert ons dringend niet langer onverschillig 

Wie in Hem 

gelooft, vindt het 

leven, het ware 

leven.
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‘Zo doe Ik met allen die Ik liefheb: Ik breng aan het 
licht, wat verkeerd bij u is, en wijs u terecht. Stop daar-
om met uw onverschilligheid en keer om! Bemerkt u 
niet dat Ik voor de deur sta en aanklop? Wie Mijn stem 
hoort en voor Mij opendoet, bij hem zal ik binnengaan’ 

(Openbaring 3:19-20 uit het Duits vertaald).

te zijn tegenover Hem. Wie voor Hem de deur opent, daar 
gaat Hij naar binnen en brengt Zijn vrede.

Doe dat! Bid tot Jezus en belijd Hem alles wat verkeerd 
gegaan is in uw leven, wat u bedrukt en als last op u ligt. 
Vertel Hem uw wensen en belijd dat u gelooft  in Hem. 
Lees Zijn Woord, vooral het Nieuwe Testament. In de Bij-
bel vindt u een onbeschrijfelijke kracht: u leert de gena-
de van God kennen. Ja, u zult onbeschrijfelijke troost en 
onbeschrijfelijke veiligheid en zekerheid vinden.
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