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Welkom & Mentimeter

God in de pandemie
- Aloude vraag naar het waarom van het Kwaad en Lijden
Straffende goden als oorzaak
3 alternatieven in de Griekse filosofie:
1) De Stoïcijnen (volgers van de Stoa)
Alles is voorbestemd. Laat je er niet door afleiden.
2) De Epicuristen (volgers van Epicurius)
Alles gebeurt volstrekt toevallig. Maak je leven maar zo
aangenaam mogelijk.
3) De Platonisten (volgers van Plato)
Dit leven is een schaduw van de werkelijkheid. De wereld
hierachter is beter.

God in de pandemie
Het Griekse denken zie je terug in de omgang met Covid
1) We moeten deze fase uitzitten. Wachten op wat komt en alles
lijdzaam ondergaan.
2) Corona overkomt ons, maar we maken er het beste van. Netflix aan
en genieten van alles wat nog wel kan (en de grenzen iets oprekken)
3) Corona is ernstig maar de dood is niet het laatste woord. Natuurlijk
moeten we verstandig zijn, maar sluit de kerken alsjeblieft niet.

God in de pandemie
Ook allerlei ‘christelijke’ antwoorden voor Corona:
1) Dit was te verwachten, dit is het begin van de eindtijd.
2) Deze tijd biedt kansen. Consuminderen, bewuste omgang, misschien ook
een massale bekering tot God.
3) Dit komt uit Gods hand. Als er nare dingen gebeuren, moet God dat hebben
gedaan – Hij is immers voor alles verantwoordelijk – en dus moet het wel
betekenen dat Hij om een of andere reden boos op ons is.
4) Het is allemaal de schuld van die (andere) mensen met hun
afkeurenswaardige levensstijl.

Straf van God?
Gedachte van een straffende God komt in de Bijbel voor
- Beeld van God, die als een zorgende vader zijn kinderen door straf
(tuchtiging) de juiste weg leert.
- Directe oorzaak-gevolgrelatie bestaat tussen verkeerd gedrag en
tegenspoed. Wat zeggen we daarmee dan? Probeer het eens aan
iemand die sterft aan het coronavirus in een overvol
vluchtelingenkamp uit te leggen dat dit aan de zonde is te wijten.
Tegengeluiden:
- 1 Koningen 17: weduwe van Sarfat verliest haar zoon à Elia geneest.
- Psalm 73: kwade mensen overkomt ‘ook’ goede dingen
- Psalm 89: mooie beloften van God, maar lijden is er ook.

Verhaal van Job
- Job verliest alles, maar leefde goed en onberispelijk voor God.
- 3 vrienden komen langs. Na 7 dagen en nachten zwijgen, duiden ze
zijn ellende.
- Job verlangt naar iemand die tussen hem en God in gaat staan, voor
hem pleit, klaagt en rechtvaardiging van zijn leven vraagt.
- In het Nieuwe Testament neemt Jezus die plek in.

Verhaal van Jezus
- Jezus neemt ook afstand van oorzaak-gevolg denken (Johannes 9)
- 'Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft
hij zelf gezondigd of zijn ouders?’
- Jezus’ antwoord rekent af met gemakzuchtige verkoopautomaattheologie (een zonde erin, een straf eruit).
- God had hier een zonde moeten straffen. Jezus kijkt vooruit om te
zien wat God eraan gaat doen. Dat vertaalt zich direct in wat Hij,
Jezus, eraan gaat doen. Want Hij is het licht van de wereld. Daarom
geneest Hij die man. Dit is de nu-tijd. Niet de tijd om te speculeren
over voorgaande zonden, maar heil brengen.'

Souvereiniteit van God
- God zou conform een bepaalde manier van denken ook nu moeten
handelen. Jezus openbaarde echter een andere betekenis van
goddelijke soevereiniteit
- Tegendraadse beweging: grenzen doorbreken, mensen opzoeken die
er buiten vallen, leiderschap door te dienen, kruis en opstanding.
- Als God ons wil wijzen op zaken die we verkeerd doen in de manier
waarop we de wereld draaiende houden – en dat lijkt me zeer
waarschijnlijk – doet Hij dat Jezus-vormig. Jezus’ aankondiging van
Gods koninkrijk vormt de gulden regel daarvoor.
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Rampspoed in Nieuwe Testament
Hand 11: 25-30
Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, en toen hij
hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang
kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan
tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst
christenen werden genoemd. In diezelfde tijd kwamen er vanuit
Jeruzalem profeten naar Antiochië. Een van hen, die Agabus heette,
voorspelde door de Geest dat de wereld door een grote hongersnood
zou worden getroffen, iets dat tijdens de regering van Claudius
inderdaad gebeurd is. De leerlingen besloten dat de broeders en zusters
in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen
bij en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen.

Rampspoed in Nieuwe Testament
Wat valt op?
1) Geen verklaring van de ramp, geen schuldige
Wel drie vragen/reacties erop:
a) Wie zal er een bijzonder risico lopen als dit gebeurt?
b) Wat kunnen we doen om te helpen?
c) Wie kunnen we er daarvoor op uitsturen?’
God heeft altijd in zijn wereld willen werken door middel van mensen
die Hem trouw zijn. Dat hoort nu juist bij het gemaakt zijn ‘als Gods
evenbeeld’.

Hoe wel te reageren?
Als kerk geen commentaar van de zijlijn: het komt door anderen die
zondigen. Het komt doordat einde nabij is.
1) bidden, zuchten, klagen
Romeinen 8:26 De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers
niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf
pleit voor ons met woordloze zuchten.
2) Handelen vanuit deze zwakheid: hoe kunnen we Gods liefde
uitdragen nu onze gebouwen gesloten blijven?
Jezus heeft het lijden nooit verklaard, maar hij heeft het wel altijd
bestreden.
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