
NOT ALONEQ&A

Waarom zeggen veel mensen dat de eindtijd iets moois is. 
Ik word er alleen bang van.

QUESTION

ANSWER
Beste tiener,

Heel goed dat je dit soort vragen stelt en nadenkt over 
de Bijbel; vooral blijven doen, en doorvragen als je een te 
gemakkelijk antwoord krijgt.

Ik kan me voorstellen dat je  er soms bang van wordt; 
wanneer we over de eindtijd lezen komen we een aantal 
angstaanjagende gedachten tegen. Die hebben dan vaak te 
maken met oordeel, vernietiging, afrekening, einde van de 
wereld, niet meer kunnen kopen en verkopen. Dat klinkt 
allemaal best wel heftig en daar kun je best bang van worden. 
Aan de andere kant spreekt de bijbel ook over de eindtijd 
als een mooie belofte; ‘Ik zal alles nieuw maken’, ‘een leeuw 
zal samenleven met een lam’, ‘ik zal alle tranen van de ogen 
afwissen’, ‘een nieuwe hemel en nieuwe aarde’. Een periode 
waarin Gods liefde, vrede en recht overwint.

Maar wat moet je daar nu mee; is het nu een angstige of een 
blije periode? Is het iets om bang voor te zijn of om naar uit 
te zien?

 

Waarom niet? Omdat de ‘bange’ beelden vooral gaan over 
het kwaad en de gevolgen van het kwaad die ‘gelouterd’ 
moeten worden. God haat het kwaad en wat dat met mensen 
doet. Het oordeel is gericht op het afrekenen met het kwaad, 
en voor iedereen die het Goede zoekt, zijn vertrouwen op 
God stelt, is het absoluut veilig en goed. 

Als je het moeilijk vind om de Bijbel te begrijpen en toe te 
passen in je leven, is het goed om even door je oogharen heen, 
van een afstand naar de bijbel te kijken en jezelf de vraag te 
stellen: “Ik begrijp deze tekst niet goed, maar als God een 
liefdevolle Vader is en Jezus een goede herder (zoals in de 
bijbel staat), hoe zou ik deze tekst dan uitleggen?”

De kern van Jezus’ boodschap is een boodschap van liefde, 
genade, vergeving en bevrijding van het kwaad. Dat betekent 
dat hoewel ik soms een tekst niet begrijp, ik er dus heel erg 
veel geloof en vertrouwen in heb dat het goed komt. Dat 
betekent dat ik mijn grote vragen en angsten dus ook bij 
Jezus neer mag leggen: “Here Jezus, ik begrijp er niets van. 
Maar u kunt alles zoveel beter overzien dan ik; ik vertrouw 
erop en zie er naar uit dat het goed komt. Omdat Uw wil zal 
gebeuren.”

En de mensen die niet bij Jezus horen?
Soms hebben wij mensen daar een gemakkelijk antwoord 
op; ‘Die gaan naar de hel’ of ‘Daar komt het wel goed mee’. 
Feit is dat er in de bijbel staat dat het niet aan ons is om te 
oordelen maar aan God. Feit is dat God niet wil dat er iemand 
verloren gaat. Wanneer in een gelijkenis in de Bijbel Jezus 
het voorbeeld gebruikt dat een Goede herder 99 van zijn 
brave schapen alleen laat om 1 verdwaald schaap te zoeken, 
zegt me dat heel veel over Gods liefde, en verlangen om 
iedereen te redden. Hoe dat dan precies werkt? We weten 
het niet. Maar God is zoveel groter dan wij denken en ons 
kunnen voorstellen; wij zouden nog wel eens positief verrast 
kunnen worden. Immers; Wanneer God het verlangen heeft 
om iedereen te redden, en wanneer Jezus overwinnaar is; zou 
hij dan wel écht een grote overwinning hebben wanneer een 
groot gedeelte van de mensheid in de hel zou zitten? Zou 
Satan dan niet toch niet bijna gelijk gespeeld hebben?

Maar zou het dan niet uitmaken of je gelooft of niet? Jazeker 
wel; geloven gaat niet alleen over ‘wel of niet naar de hemel 
gaan’. Iedereen die tijdens zijn leven voor Jezus kiest en het 
toelaat zijn of haar hart te laten veranderen door Gods Geest, 
zal ervan getuigen nooit meer te willen terugkeren naar een 
leven zonder Hem. Ik ben er dan ook van overtuigd dat je 
jezelf (en God overigens ook) enorm tekort doet wanneer 
je je leven zonder Hem leeft. Lees de Bijbel maar eens na 
op hoeveel manieren Jezus jouw leven kan veranderen; 
veranderen om juist in dit leven al een verschil te maken en 
Gods koninkrijk zichtbaar te maken. En moet je daar iets 
moeilijks voor doen? Nee. Je hoeft alleen maar te geloven 
en naar Jezus uit te spreken dat je dankbaar bent dat hij jouw 
zonden heeft vergeven, dat hij je daarmee gered heeft en 
dat je Hem wilt volgen. En dan zal de Heilige Geest je hart 
vervullen en je leven beginnen te veranderen. 

Ik hoop dat je iets kan met mijn preek ;-)
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Voor de mensen die bij Jezus horen, is het in elk geval 
een periode waar je niet bang voor hoeft te zijn.[                        ]


