
Nieuwsbrief april 2020 

Online Heart Cry Eindtijd-conferentie (livestream) 

 

Wie had een paar weken geleden kunnen denken dat we in zo’n korte tijd in zo’n grote 

crisis terecht zouden komen? Wat voor ons allemaal de normaalste zaak van de wereld 

was, om tijdens de conferentie met elkaar de Heere groot te maken, Zijn Woord te horen 

en elkaar te ontmoeten en te bemoedigen, blijkt opeens niet meer vanzelfsprekend te zijn. 

 

Als stichting nemen we de genomen overheidsmaatregelen in acht. Dat heeft tot gevolg dat 

we de voorjaarsconferentie (24-26 april) moeten cancelen, maar online willen aanbieden. 

Dit is in al de jaren dat we de conferenties mogen organiseren niet eerder voorgekomen. 

Nu we elkaar niet of minder zien, beseffen we dat we rijk gezegend zijn met de vrijheid die 

we normaal gesproken wel hebben om samen te komen. Ontberen doet waarderen! 

 

We hebben besloten de Heart Cry conferentie online aan te bieden door middel van een 

livestream vanuit Studio Hebron (Amerongen).  

Klik op deze link voor livestream: https://www.youtube.com/user/peterbaan/live 

 

https://mandrillapp.com/track/click/30748768/www.youtube.com?p=eyJzIjoiYzllR0NWSVNqeTFmRVE3TkZzX0tsVWNKNm9zIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc0ODc2OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbVxcXC91c2VyXFxcL3BldGVyYmFhblxcXC9saXZlXCIsXCJpZFwiOlwiMWI4NzlhMjdlY2NiNDRhZjk4OGJhYjcyYzg2NWI2ZTdcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJkYjgwZjMxZTY5MWE5NjhhMGQ3OTY0NTMwZmM0NzdiYjIzMjgyZjNlXCJdfSJ9


Programma online-conferentie 24-26 april 

 

20-23 april – Iedere avond van 20:00-21:00 uur 

Samen bidden voor conferentie via Zoom o.l.v. Arjan Baan 

 

24 april Vrijdagavond 

20:00-21:30 – Eddie Bakker over “De toekomst: beangstigend of inspirerend?” (1) 

 

25 april Zaterdagochtend 

07.00-08.00 – Samen bidden via Zoom 

10:00-12:00 – Eddie Bakker over “De toekomst: beangstigend of inspirerend?” (2) 

12.15-13.00 – Verwerking via Zoom 

 

25 april Zaterdagmiddag 

15:15-16:15 – Job van Beek over “Bouw je ook mee aan een ark!” (Hebr. 11:7) 

16:30-17:15 – Gespreksgroep via Zoom 

 

25 april Zaterdagavond 

20:30-22:00 – Arjan Baan over “Geen opwekking zonder verootmoediging” 

22:00-23:00 – Samen bidden via Zoom 

 

26 april Zondagmorgen 

7:00-8.00 – Samen bidden via Zoom 

10:00-11:30 – Jacques Brunt over “In de Geest en de kracht van Elia”. 

 

26 april Zondagmiddag 

15:15-16:15 – Leander Janse over “Hoe ziet de kerk van de toekomst eruit?” 

16:15-17.00 – Panelgesprek Livestream 

 

26 april Zondagavond 

20:30-22:00 – Martin Penning over “De toekomst is zeker, ja eindeloos goed”. 

22:00-23:00 – Samen bidden en danken via Zoom 

 

Alle lezingen kunnen beluisterd worden via het YouTube kanaal van Stichting Heart Cry. 

Alle andere activiteiten zijn digitaal bereikbaar via Zoom. Dit zijn de benodigde gegevens 

om er aan deel te nemen: www.zoom.us – Join a meeting: ID 7740385025 – Password: 

654321 

 

Jongeren speciaal 

Donderdagavond 23 april LIVE Sing-Out Zeist - www.jijdaar.nl 

 

Kidsprogram via You-Tube 

Thema: ‘Wandelen met God – zoals Elia’  

Zaterdagmorgen – Schuilen bij God 

https://mandrillapp.com/track/click/30748768/www.zoom.us?p=eyJzIjoicVlGN2hoc0ppMkw3Yl9BS3d2M2s3ZFpTb3hjIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc0ODc2OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lnpvb20udXNcIixcImlkXCI6XCIxYjg3OWEyN2VjY2I0NGFmOTg4YmFiNzJjODY1YjZlN1wiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjViNDBmNTg3YjBiYWFhMTIzMzdlMmY5ZjIyOTE4MGNjMTJlODBmYThcIl19In0
http://www.jijdaar.nl/


Zaterdagmiddag – creatieve verwerking bij lezing 

Zondagmorgen – Hij is de enige ware God! Geloof in Hem en bid tot Hem! 

 

Informatie hierover vanaf donderdag 24 april op website onder ‘kinderwerk’: 

https://www.heartcry.nl/conferenties/online-voorjaarsconferentie-april-2020/ 

 

Luisterend oor 

Bij persoonlijke vragen of behoefte aan een luisterend oor kunt u mailen naar Job van Beek 

en Annemarie van den Dool - conferentiesheartcry@gmail.com 

U / jij wordt dan in contact gebracht met iemand van het luisterend oor. 
 

  
 

 

Een bemoedigend woord in onzekere tijden 

 

We kunnen geen krant openslaan, geen website aanklikken of we zien de gevolgen van het 

coronavirus voor onze ogen getekend. Schrijnende situaties en schokkende beelden. Niet 

alleen vanuit ziekenhuizen in Italië en Spanje, maar inmiddels ook vanuit de Nederlandse 

ziekenhuizen. Het komt steeds dichterbij. De situatie wordt ook in Nederland nijpender. De 

overheid treft maatregelen, en terecht. De gevolgen van het coronavirus zijn voelbaar en 

tastbaar voor nagenoeg alle lagen van de bevolking. Niemand lijkt er aan te ontkomen… 

Het is nog niet zo eenvoudig om het coronavirus geestelijk te duiden. 

Treffend is wel dat de Heere Jezus in Zijn eindtijdrede (Matth. 24:7) heel concreet 

besmettelijke ziekten (epidemieën) noemt als teken van Zijn spoedige wederkomst. Hij 

haast Zich om hier aan toe te voegen dat het slechts een begin van de weeën betreft 

(Matth. 24:8). Annette en ik hebben vier zonen van de Heere ontvangen. Vier keer was ik 

getuige dat door pijnlijke barensweeën heen nieuw leven werd geboren. Het waren zeer 

pijnlijke en risicovolle momenten. Soms een strijd op leven en dood, maar wel met een 

geweldig perspectief! 

 

Paulus schrijft dat heel de schepping zucht en als in barensnood is tot nu toe (Rom. 8:22). 

De schepping zucht en verlangt naar een nieuw tijdperk. We spreken ook wel over het 

Messiaans of Duizendjarig Vrederijk. Een periode waarin de Heere Jezus als de Vredevorst 

 

https://mandrillapp.com/track/click/30748768/www.heartcry.nl?p=eyJzIjoiUXR5YjRKdEY0bl85RkFzVlJ1aFFCdGtJY2NJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc0ODc2OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5oZWFydGNyeS5ubFxcXC9jb25mZXJlbnRpZXNcXFwvb25saW5lLXZvb3JqYWFyc2NvbmZlcmVudGllLWFwcmlsLTIwMjBcXFwvXCIsXCJpZFwiOlwiMWI4NzlhMjdlY2NiNDRhZjk4OGJhYjcyYzg2NWI2ZTdcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0YTgzNzEwYjEyNjBkMDFkMGQ4MTQ0NGJhMmZjZDcyNWNjNmMzOWY4XCJdfSJ9
mailto:conferentiesheartcry@gmail.com


zal regeren vanuit Jeruzalem (Zach. 14:9). Hij zal verschijnen als Koning der Koningen en 

Heere der Heeren. Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de 

HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt (Habakuk 2:14). Vrede, rust en 

gerechtigheid zullen de aarde gaan stempelen. Het waren de profeten die reeds over dit 

nieuwe tijdperk profeteerden. Het is niet afwachten of maar verwachten dat het vrederijk 

spoedig zal worden gevestigd. 

 

Tot aan die dag geldt wat we lezen in Hebreeën 2:8b-9a; “Nu zien wij echter nog niet dat 

Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond”. 

Deze woorden spreken over tweeërlei ‘zien’. Het gaat over een zien met ‘natuurlijke’ ogen 

en over een zien met ‘geestelijke’ ogen. We leven met onze gezinnen buiten het paradijs in 

een gebroken wereld. De gevolgen daarvan zijn zichtbaar met onze ‘natuurlijke’ ogen. We 

hebben te maken met oorlogen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er is sprake van 

lijden, onrecht en verdeeldheid. Ook de volgelingen van Jezus worden hier niet voor 

bewaard. En dat doet pijn en geeft verdriet… 

 

Tegelijk mogen we door Gods genade getuigen van een zien met ‘geestelijke’ ogen; ‘Maar 

wij zien Jezus’. Dit heeft niet te maken met mijn dapperheid, achtergrond of intellect, maar 

veel meer met de gave van God; ‘verlichte ogen van ons verstand / hart’ (Efeze 1:18). We 

zijn niet blind voor de werkelijkheid, integendeel. Maar te midden van strijd, beproeving en 

aanvechting vestigen wij ons geloofsoog op Jezus. Hij zit op de troon aan de rechterhand 

van de Vader op de allerhoogste positie. Jezus is met eer en heerlijkheid gekroond en ook 

vandaag - te midden van de crisis - volledig in controle. Het loopt Hem absoluut niet uit de 

hand. Wat een geweldige, heerlijke en bemoedigende waarheid! Deze hemelse 

werkelijkheid zal in de nabije toekomst - dwars door de barensweeën heen - neerdalen hier 

op aarde. De belofte van Gods koninkrijk wordt dán ten volle vervuld. Met welk doel? 

‘Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op 

de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere 

is, tot heerlijkheid van God de Vader’ (Filipp. 2:10-11). 

 

Het is ons gebed en verlangen dat we in deze onzekere tijden naar elkaar zullen omzien. 

Maar bovenal dat we - te midden van angst en vertwijfeling - elkaar zullen helpen en 

stimuleren om op Jezus te zien. Dat betekent heel concreet dat we leren leven uit de 

beloften van God die in Christus Jezus ‘ja en amen‘ zijn (2 Kor. 1:20). Dat dit geloof wordt 

beproefd, mag duidelijk zijn. Maar de Heere doet wat Hij heeft beloofd. God is geen man 

dat Hij liegen zou (Num. 23:19). Laat dit onze vreugde en onze zekerheid zijn, juist 

vandaag! 

 

Namens stichting HeartCry, 

Jacques Brunt 

 
 
 
 

 Gratis boek: Heere, leer ons bidden (op=op)  



 

 

Elke conferentie bieden wij een gratis boek aan (voor elk gezin één). 

Ook de onlineconferentie willen wij dit doen. Op deze pagina kunt het u/jij dit boek 

aanvragen. 

We hebben maximaal 1000 boeken weg te geven, dus wees er op tijd bij! 

 
 
 
 

 

Vlog-serie Corona-virus 

 

Korte bemoedigende video's met getuigenissen over hoe verschillende 

broeders/zusters omgaan met deze crisis.  

 

 
 
 

 

Webshop - veel tijd om te lezen 
Gebruik de quarantine-tijd nuttig en lees een goed boek. 

Vele prachtige boeken verkrijgbaar via onze webshop. 

 

 

https://mandrillapp.com/track/click/30748768/www.heartcry.nl?p=eyJzIjoiTFBPZ3BOV21zTjJ6UmVJajlubzd6YXRndUJFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc0ODc2OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5oZWFydGNyeS5ubFxcXC9jb25mZXJlbnRpZXNcXFwvb25saW5lLXZvb3JqYWFyc2NvbmZlcmVudGllLWFwcmlsLTIwMjBcXFwvZ3JhdGlzLWJvZWtcXFwvXCIsXCJpZFwiOlwiMWI4NzlhMjdlY2NiNDRhZjk4OGJhYjcyYzg2NWI2ZTdcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI3M2VhMzc2M2VmMzBiYWNiNDIwYmZlY2FiNzVkNWZlYjg4N2RjZmU0XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30748768/www.heartcry.nl?p=eyJzIjoiRGJiazZ5cXVJM2VlU0IxWksxOGphckk0TUxNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc0ODc2OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5oZWFydGNyeS5ubFxcXC93ZWJ3aW5rZWxcXFwvYm9la2VuXFxcL1wiLFwiaWRcIjpcIjFiODc5YTI3ZWNjYjQ0YWY5ODhiYWI3MmM4NjViNmU3XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMmQ0ZTI4NWYxMWEzZWQxNTFhOGZkNDMyOTdlZWEzYTQ0ZmMyZjk3OFwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/30748768/www.youtube.com?p=eyJzIjoidElUWlIxV2pTeWRXeEhsamlRTFFtaFMwckFzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc0ODc2OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbVxcXC93YXRjaD92PUFmdUEybVhzQTM0Jmxpc3Q9UExNSXI1N1YzWGVzTVAxUlYyNGQySGhzcjNsWFlhQUFhMFwiLFwiaWRcIjpcIjFiODc5YTI3ZWNjYjQ0YWY5ODhiYWI3MmM4NjViNmU3XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNzc0Zjc0MTJkMWEzNjlkMWMwNGFiMGJiOTY0NjE0Y2Q1NWU3ZTI5NFwiXX0ifQ


 
 
 
 
 

 

Het coronavirus-experiment - In de voetsporen van 

James Fraser 
Christelijke leiders over de hele wereld worden geconfronteerd met twee ongekende 

problemen terwijl ik dit artikel schrijf. Maar de bekende zendeling James Fraser werd al 

eerder geconfronteerd met deze twee problemen, en we kunnen veel leren van de manier 

waarop hij heeft gereageerd. Misschien zullen we achteraf zelfs terugkijken op deze dagen 

en God danken voor het grote coronavirus-experiment van de westerse kerk. 

Ten eerste kunnen de meeste kerkleiders, als gevolg van overheidsbeperkingen gericht op 

het vertragen van de verspreiding van het coronavirus, de komende zondagen geen 

kerkdiensten houden met hun gemeente. Ten tweede kijken de meeste kerkleiders om 

dezelfde reden naar agenda's die vol staan met afgezegde bijeenkomsten. Decennialang - 

zelfs eeuwenlang - is het voorspelbare antwoord van elke christelijke leider op de vraag 

"Hoe gaat het met u?" altijd al geweest: "Ik heb het druk". Nu hebben christelijke leiders 

voor het eerst daadwerkelijk tijd. Gestrest? Natuurlijk zijn ze dat, want dit zijn zeker 

verontrustende tijden. Maar druk? Niet zozeer, waarop ik zeg: wauw. Gewoon wauw! Neem 

even de tijd om achterover te leunen en te genieten van deze uiterst zeldzame geur in de 

kerkgeschiedenis. Een kerk waarvan de leiders tijd hebben. Genoeg tijd inderdaad, om 

samen met de Heer een klein experiment uit te voeren. 

 

Niet geheel ongekend 

De uitdagingen waar de kerkleiders de komende weken voor staan, zijn misschien 

ongekend voor de westerse kerk, maar het is niet ongekend in de kerkgeschiedenis. De 

bekende zendeling James Fraser bevond zich in een vergelijkbare positie toen hij in de 

eerste helft van de twintigste eeuw het evangelie begon te verkondigen aan de heidense 

Chinese dorpsbewoners van Lisuland. Lisuland ligt enkele honderden kilometers ten westen 

van Wuhan, in de uitlopers van de Himalaya, zodat James Fraser vaak niet in staat was om 

zijn bekeerlingen in de meest bergachtige gebieden te bereiken. De winterse sneeuwval 

maakte het te gevaarlijk voor hem om met hen samen te komen in kerkdiensten. In het 

 

https://mandrillapp.com/track/click/30748768/www.heartcry.nl?p=eyJzIjoiRGJiazZ5cXVJM2VlU0IxWksxOGphckk0TUxNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc0ODc2OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5oZWFydGNyeS5ubFxcXC93ZWJ3aW5rZWxcXFwvYm9la2VuXFxcL1wiLFwiaWRcIjpcIjFiODc5YTI3ZWNjYjQ0YWY5ODhiYWI3MmM4NjViNmU3XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMmQ0ZTI4NWYxMWEzZWQxNTFhOGZkNDMyOTdlZWEzYTQ0ZmMyZjk3OFwiXX0ifQ


begin was hij gefrustreerd en zelfs boos op God, die de sneeuwval gemakkelijk had kunnen 

tegenhouden om zijn kerkdiensten door te laten gaan. Maar terwijl hij bad, raakte James 

Fraser ervan overtuigd dat God zich in het probleem bevond - het was een uitdaging van de 

Heer zelf. De Heer wilde dat hij een experiment zou uitvoeren namens het Lichaam van 

Christus. Ik geloof dat God ons nu terug wil sturen naar het experiment van James Fraser. 

James Fraser bedacht dat het hem drie tot vijf dagen zou kosten om kerkdiensten te 

houden in de hooggelegen dorpen van Lisuland - een of twee dagen om de bergen in te 

gaan, een dag om samen te komen, en dan een of twee dagen om weer naar beneden te 

gaan. Hij besloot om te ontdekken: Wat zou er gebeuren als ik besluit om de tijd die ik met 

deze Lisu's zou doorbrengen, in plaats daarvan gebruik om te bidden voor deze mensen? 

 

Voor James Fraser was dit meer dan een vluchtige tweet op sociale media. Het was geen o-

zo-radicaal stuk van een kerkleider die graag wilde laten zien hoezeer hij deugt. Niemand 

wist, of gaf er iets om, hoe een zendeling zijn tijd in de uitlopers van de Himalaya 

doorbracht. Het was tussen James Fraser en God alleen, maar hij gaf zich volledig over aan 

zijn experiment. Hij bad drie tot vijf dagen voor elk van de hooggelegen dorpen in plaats 

van ze te bezoeken. Toen de lentezon de sneeuw had gesmolten, beklom hij de bergen om 

te ontdekken wat er was gebeurd. Geen enkele wetenschapper was ooit zo enthousiast om 

de petrischalen in zijn laboratorium te onderzoeken. 

 

Geen zorgen meer 

James Fraser ontdekte dat zijn bekeerlingen in de bergdorpen het goed hadden gedaan 

tijdens de wintermaanden waarin hij niet in staat was geweest een samenkomst te houden. 

Toen hij hen ontmoette, vroeg hij hoe het Bijbel lezen en hun gebedstijd was gegaan. Hij 

kwam tot de opmerkelijke conclusie dat zijn bekeerlingen in de hooglanden van 

Lisuland in de winter veel meer waren gegroeid dan zijn bekeerlingen in de 

laaglanden - de bekeerlingen die hij de hele winter had bezocht en 

bijeengebracht. Hij schreef zijn conclusie op: "Als twee dingen duidelijk in mijn gedachten 



opvallen, zijn ze ten eerste hoe 'dwaas' en 'zwak' onze nieuwe bekeerlingen zijn, en ten 

tweede dat God hen echt heeft uitgekozen". Daarna was hij vastbesloten om zich nooit 

meer zorgen te maken als hij geen samenkomst met mensen kon houden, maar het altijd 

zou aangrijpen als een door God gegeven uitnodiging om in plaats daarvan voor mensen te 

bidden. "Als ik zou denken aan de menselijke manier, zou ik me zorgen maken over mijn 

bekeerlingen uit Lisu - bang voor hun terugval naar de aanbidding van demonen. Maar God 

laat me al mijn zorgen op Hem werpen. Ik ben niet bezorgd, niet nerveus. Als ik mijn 

zorgen voor mezelf had gehouden in plaats van ze aan Hem te geven, had ik nooit zo lang 

kunnen volharden in het werk – dan zou ik misschien zelfs nooit zijn begonnen. Maar als 

het in Hem is begonnen, moet het in Hem worden voortgezet." 

James Fraser heeft nooit de volledige resultaten van zijn gebedsexperiment gekend. Veel 

missiologen voeren de enorme opwekking die in de afgelopen vijftig jaar door China is 

gegaan, terug naar de opwekking die onder de bewoners van de hooglanden begon in de 

winters toen James Fraser thuisbleef en bad. 

 

Mijn uitdaging 

Als christelijke leider voel ik me nu een beetje gestrest dat ik de komende zondagen niet 

persoonlijk bij elkaar kan komen met de mensen die ik leid. Ik ben bezig met het bedienen 

van veel van hen via e-mail en sociale media. Ik ben bezig met de voorbereiding van online 

kerkdiensten, zodat ik ze de komende zondagen goed kan bedienen. Maar ik ben 

uitgedaagd dat ik veel meer kan doen om hen te dienen dan mijn pastorale drukte online te 

brengen. God moedigt niet alleen mij aan om mijn persoonlijke ontmoetingen de komende 

tijd over te brengen naar Skype- en Zoomgesprekken. Hij nodigt nu christelijke leiders over 

de hele westerse wereld uit om hun hele bediening te heroverwegen en hem te vertrouwen 

dat hun onvermogen om de komende tijd samen te komen, juist een kans is voor hen om, 

namens de mensen, tot God te komen. 

Charles Spurgeon predikte dat "Gebed de slanke zenuw is die de spier van de almacht 

beweegt". Laten we daarom, door Gods genade, de komende weken omarmen als een 

gelegenheid om samen te experimenteren en te ontdekken hoezeer dit waar is. Laten we 

deze kostbare dagen van pastoraal isolement niet verspillen. Laten we deze tijd op zo'n 

manier gebruiken, dat we later kunnen terugblikken op de lessen van de westerse kerk uit 

het grote coronavirus-experiment in gebed. 

Bron: Think Theology 

Dit artikel werd geschreven door voorganger Phil Moore uit Londen op thinktheology.co.uk. 

Citaten in dit artikel zijn afkomstig uit Eileen Crossman's biografie van James Fraser, 

getiteld 'Mountain Rain' (1982) - pagina's 133 en 198. In Nederland is het 

boek verkrijgbaar bij OMF Nederland, onder de titel 'Als het regent in de bergen'. Een 

klassieker over gebed. 

 
 
 
 

 
Persoonlijk getuigenis: Arjan Baan - ''Wie is Jezus voor 

jou?''  
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https://mandrillapp.com/track/click/30748768/omf.org?p=eyJzIjoiUk5URmJaQXp4VjB2U2ZsTTdOMkN0WjFWdXE4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc0ODc2OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL29tZi5vcmdcXFwvYmVcXFwvYWxzLWhldC1yZWdlbnQtaW4tZGUtYmVyZ2VuXFxcL1wiLFwiaWRcIjpcIjFiODc5YTI3ZWNjYjQ0YWY5ODhiYWI3MmM4NjViNmU3XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiYWMyODA1M2IyMjM0MjJjMGY1MmZkNzQ1NmEwMThiMWI4OTBiODdiM1wiXX0ifQ


 
 
 
 
 

 

Oorlog tegen het coronavirus (Philip Nunn) 
Bijbelse inzichten geïnspireerd door de huidige crisis 

Het coronavirus is een familie van virussen die ziekte veroorzaakt bij zoogdieren en vogels. 

Ze veroorzaken nu al een aantal decennia problemen. De nieuwe versie waar we 

momenteel tegen vechten werd voor het eerst op mensen overgedragen in Wuhan, China, 

aan het einde van 2019. Sindsdien vinden we het voortdurend terug in de koppen van onze 

kranten en nieuwsberichten. Afgelopen maand gaf de World Health Organization de ziekte 

die het virus veroorzaakt de nieuwe naam COVID-19 en verklaarde het vijf weken later tot 

een pandemie. Wereldleiders, minister-presidenten en andere mensen met autoriteit sluiten 

nu de nationale grenzen, gelasten evenementen af en sluiten winkels en scholen. Ze 

beperken onze bewegingsvrijheid op een manier waarop dat nog nooit is gebeurd in 

vredestijd. Je kunt denken dat dit allemaal nepnieuws is, je kunt denken dat de 

beperkingen te streng zijn of veel te langzaam of veel te weinig. Maar of je het leuk vindt of 

niet, de wereld is op dit moment in oorlog met dit coronavirus! Hoe reageer jij? Ben je bang 

of gefrustreerd? Geeft jouw geloof in God je kracht in deze tijd van wereldwijde crisis? 

 

Nu je wat meer tijd hebt, is het misschien de moeite waard om eens na te denken over wat 

de Bijbel te zeggen heeft over de verspreiding van slechte dingen. 

 

God schiep een wereld waarin alles met elkaar samenhangt. Het weer kan invloed hebben 

op onze voedselvoorziening. De ongezonde gewoonten van een moeder kunnen de 

gezondheid van haar kind beïnvloeden. Sociale structuren beïnvloeden ons vermogen om 

van het leven te genieten. Jij en ik kunnen zowel een zegen als een last zijn voor de 

mensen om ons heen. Ziekten en hun vermogen om overgedragen te worden van mens op 

mens zijn geen nieuw verschijnsel. 3,5 duizend jaar geleden gaf God Mozes instructies over 

hoe hij het volk Israël moest beschermen tegen besmettelijke ziekten. De Heere Jezus en 

de apostel Paulus en Johannes trekken onze aandacht ook naar verschillende soorten 

‘virussen’ en moedigen ons aan deze serieus te nemen. 

Ik nodig je uit om met mij mee te kijken naar 7 praktische inzichten. 

Klk hier om verder te lezen.  
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