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                   HOE MOETEN WE ALS BIJBEL GELOVEN REAGEREN OP HET CORONAVIRUS? 

                                               Beschouwd volgens de bedelingen 

                                    Dit artikel is geschreven door: Shawn Brasseaux 

                             Alle teksten komen uit de Statenvertaling van de Bijbel 

          

Beste vrienden, sinds de ontdekking in Wuhan, China, eind vorig jaar, hebben we steeds meer gehoord 

over de infectieuze luchtwegaandoening die bekend staat als het 'coronavirus' (ook wel 'COVID-19' 

genoemd). Mensen zijn bang, niet zeker wat ze moeten geloven en hoe ze moeten reageren. Wat 

moeten we doen als Bijbelgelovige Christenen? Je zult zeker verrast zijn als je de antwoorden leert die 

Gods Woord geeft. In deze studie zul je waarheden tegenkomen die je nog nooit eerder hebt gehoord 

- en waarschijnlijk ook nooit meer zult horen. Het is de vurige hoop en het gebed van deze auteur dat 

u een ontvankelijk hart zult hebben. Laten we de Schrift onderzoeken om te zien wat onze Almachtige 

God te zeggen heeft!  

 

I. DE (DUIDELIJKE) FYSIEKE BEDREIGING 

Volgens de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): “De meest voorkomende 

symptomen van COVID-19 zijn koorts, vermoeidheid en droge hoest. Sommige patiënten hebben pijn 

, verstopte neus, loopneus, keelpijn of diarree. Deze symptomen zijn meestal mild en beginnen 

geleidelijk. Sommige mensen raken besmet, maar ontwikkelen geen symptomen en voelen zich niet 

ziek. De meeste mensen (ongeveer 80%) herstellen van de ziekte zonder dat ze een speciale 

behandeling nodig hebben. Ongeveer 1 op de 6 mensen die COVID-19 krijgen, wordt ernstig ziek en 

krijgt ademhalingsmoeilijkheden. Oudere mensen en mensen met onderliggende medische problemen 

zoals hoge bloeddruk, hartproblemen of diabetes, hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden. 

Mensen met koorts, hoest en ademhalingsproblemen moeten medische hulp zoeken”. 

In verschillende regio's ontstaan dagelijks nieuwe gevallen. Er is momenteel geen vaccin bekend om 

het coronavirus te voorkomen en er worden nog steeds effectieve behandelingen ontwikkeld. Het 

enige wat we kunnen doen is het vertragen door goede hygiëne te beoefenen. Voor meer informatie 

kunt u deze websites bezoeken: cdc.gov (Verenigde Staten) en who.int (wereld). 

De WHO (Wereld Gezondheid Organisatie) heeft het coronavirus onlangs bestempeld als een 

"pandemie", een wereldwijde bedreiging. President Trump heeft nu de "nationale noodtoestand" voor 

onbepaalde tijd uitgeroepen: het vrijmaken van middelen door de federale overheid en het delegeren 

van bevoegdheden om deze ziekte te bestrijden. Landen sluiten hun grenzen, isoleren hun volk door 

het sluiten van grenzen, ontmoedigen reizen en verbieden grote bijeenkomsten. Overal worden 

strengere reisbeperkingen ingevoerd en gehandhaafd. Consumenten haasten zich hectisch naar 

winkels en kopen veel artikelen in (hamsteren). Sommige eigenaren van winkels drijven zelfs de prijzen 

op en profiteren van wanhopige klanten. Scholen geven “online” lessen in plaats van in persoonlijke 

ontmoetingen. Sportevenementen worden geannuleerd of voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zelfs 

handdrukken worden ontweken! 

De wereldberoemde immunoloog en viroloog Dr. Anthony Fauci zegt dat het risico voor jonge en 

gezonde Amerikanen, die het coronavirus oplopen, "laag blijft". Personen met een hoog risico zijn 

ouderen en mensen met onderliggende of chronische gezondheidsproblemen. Zoek medische hulp als 

u ziek bent. De Amerikaanse chirurg-generaal Dr. Jerome Adams voegt eraan toe: "98 tot 99 procent 
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van de mensen zal herstellen". Hij geeft zijn 'recept' als volgt: 'Ken uw risico, begrijp uw risico, begrijp 

uw omstandigheden en verkrijg de feiten om uzelf te beschermen.' 

Het is duidelijk dat we allemaal onze handen zo vaak mogelijk moeten blijven wassen, met heet water 

en zeep gedurende minstens 20 seconden. Het is het beste om geen handen te schudden (in plaats 

daarvan bijvoorbeeld met de elle-boog contact maken). Vermijd onnodige reizen, vooral reizen naar 

het buitenland. Nies en hoest in je mouwen of wegwerpdoekjes; hoest of nies niet in je handen !! Blijf 

uit de buurt van grote menigten en zieke mensen - een praktijk die 'sociale afstand' wordt genoemd. 

Zieke mensen moeten in quarantaine worden geplaatst. Ondertussen moeten kerkleiders hun 

toevlucht nemen tot het houden van “online” diensten in plaats van fysiek vergaderen in gebouwen. 

Nogmaals, bezoek voor extra begeleiding deze websites: cdc.gov (Verenigde Staten) en who.int 

(wereld).  

De Heer verwacht van ons dat we deze gezonde, verstandige, praktijken gebruiken om ons risico verder 

te verminderen. 

In bepaalde regio's van de wereld zijn pandemonium en chaos ontstaan. Zeker, emoties overheersen 

en mensen overbelichten het probleem. Als presidentsverkiezingsjaar in de Verenigde Staten 

exploiteren individuen deze kwestie door het 'politiek te spelen'. Anderen de schuld geven en 

aanvallen, lost het probleem niet op! De meerderheid van de media hier in de Verenigde Staten is 

onbetwistbaar oneerlijk - en dat is een onbetwistbaar feit. Sinds enkele dagen heeft deze auteur 

persconferenties van het Witte Huis bekeken. Hoewel er enkele oprechte journalisten zijn, zijn het er 

weinig in aantal. Velen zijn vijandig en hebben opzettelijk geen idee van de steeds opnieuw gegeven 

antwoorden; het zijn vooringenomen activisten in plaats van neutrale onderzoekers. Deze auteur 

twijfelt er niet aan dat velen in de media opzettelijk werken om deze natie te ondermijnen en te 

vernietigen door desinformatie te bevorderen en angst en paniek bij haar burgers te zaaien. Bepaalde 

kabelnieuwsnetwerken zijn lachwekkend en daarom niet de moeite waard om zelfs maar vijf seconden 

te bekijken! Vrienden, u zou er goed aan doen om rechtstreeks naar gezondheidsfunctionarissen te 

luisteren, in plaats van naar politici, "verslaggevers" en kwaadsprekers van sociale media, die aandacht 

zoeken, en verdeeldheid zaaien door "nepnieuws" te verspreiden. 

Zelfs in de christenheid is er verwarring en zijn er misverstanden (zoals altijd!). Deze auteur heeft de 

afgelopen weken gelezen en gehoord over allerlei soorten onzinnig gedrag onder belijdende 

Christenen. Tele-evangelisten (charlatans!) gedragen zich dwaas in video's door vermeende 'kuren 

voor het coronavirus' te verkopen tegen buitensporige prijzen. Predikers bidden Psalm 91 voor hun 

publiek - vragen God om tussenkomst van engelen en fysieke bescherming. In de Verenigde Staten was 

er een recente "Nationale Gebedsdag" waar confessionelen in hun oprechtheid hun 

alomtegenwoordige schriftuurlijke eigenaardigheden uitten. Verteld worden de altijd aanwezige 

slogan: 'Dit is het teken van Jezus zijn terugkeer! Kijk naar de vervulling van bijbelprofetieën! Natuurlijk 

is er ook de verklaring: "God gebruikt het coronavirus om de zonde van de wereld te veroordelen!" 

Juist de mensen die het Woord van God hebben en licht en vrede zouden moeten genereren - 

Christenen - verergeren het probleem vaak met hun onwetendheid en ongeloof. 

Laten we overduidelijk zijn. In deze Bijbelstudie willen we zeker geen angst zaaien en sensatiezucht 

promoten (dat is er al genoeg). Maar wie we ook zijn of waar we ook wonen, we hebben, of zullen, 

belangrijke veranderingen in onze levens ervaren en zullen daar  betekenis aan moeten geven. Deze 

ongemakken zullen de komende weken of enkele maanden aanhouden - misschien wel veel langer, 

afhankelijk van onze locatie in de wereld. We moeten fysieke gezondheidsvoorzorgsmaatregelen 

nemen zoals reeds beschreven. We verminderen dit nooit. Bovendien moeten we als Bijbelgelovige 
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Christenen dit vanuit een geestelijk perspectief bekijken en oppassen voor bedreigingen voor onze 

geestelijke gezondheid. Dat is ons doel voor de rest van deze studie. 

 

II. DE (ARGLISTIGE) GEESTELIJKE BEDREIGING 

Vrienden, hoe jammer is het dat grote verwarring en verkeerde informatie vaak het gevolg is in tijden 

van rampspoed. Het is begrijpelijk dat mensen bang zijn - ja, zelfs tot op het punt van terreur en 

paranoia. De Bijbel kan een bron van grote troost en verlichting zijn. Christenen zijn echter meestal 

net zo verbijsterd en misleid als het grote publiek. Waarom? Ook zij hebben niet echt geluisterd naar 

en geloofd in de woorden van de Schrift. Religieuze traditie, speculatie, filosofie en sentiment waren 

hun gidsen. Dus als we ze horen en ze zien reageren op levenssituaties, is het duidelijk dat ze echt geen 

idee hebben wat God vandaag doet of wat Hij hen vandaag zou willen laten doen. Hier, beste lezers, 

moeten we grote voorzichtigheid betrachten. Hoe ernstig lichamelijke ziekten ook kunnen zijn, niets 

zal ooit kunnen worden vergeleken met geestelijke ziekten die door zonde en valse leer zijn 

veroorzaakt. 

Net zoals onze uiterlijke mens - het fysieke lichaam - werd gevormd om zich op een bepaalde manier 

te gedragen, zo werd onze innerlijke mens geschapen om op een specifieke manier te functioneren. 

Een vast, voedzaam dieet resulteert in een gezond fysiek lichaam. Evenzo moet "junkfood" in de 

geestelijke wereld tot een minimum worden beperkt. Niettemin is, wat vaak als "voedzaam" geestelijk 

voedsel wordt doorgegeven, niets anders dan afval! Het lijkt goed, het voelt goed en het smaakt goed 

- maar die valse leer brengt enorme schade toe aan onze ziel en geest. De vervuiling en vernietiging 

wordt niet meteen opgemerkt. Sterker nog, het wordt vaak pas ervaren na de fysieke dood! 

Gedurende deze tijd van de uitbraak van het coronavirus moeten we oppassen voor de plaag van valse 

leer. Zoals altijd herinneren we ons de instructie van de Heilige Geest in 2 Timotheüs 2:15:  

“Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die 

het Woord der waarheid recht snijdt. 

Opmerking van de vertaler: 

In de King James Bible staat 2 Tim. 2:15 als volgt geciteerd: 

“Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing 

the word of truth.  

De King James Bible zegt dat we moeten studeren! Er is een groot verschil tussen het, gedachteloos, 

lezen van de Bijbel of de Bijbel te bestuderen. 

                                                                                     Einde citaat 

Lichamelijke ziekte is tijdelijk, maar geestelijke vernietiging gaat de eeuwigheid in. Zolang we de Bijbel 

dispensationeel (volgens de bedelingen) behandelen (Efeziërs 3:2), en begrijpen dat Paulus onze apostel of 

Gods woordvoerder voor ons is (Romeinen 11:13), dan zullen we geestelijk veilig zijn. Als we niet 

omgaan met Gods Woord, Gods weg, zullen we onszelf en ons gehoor grote geestelijke schade 

toebrengen. 

Hier zijn zeven grote misvattingen die momenteel onder Christelijke groepen circuleren. Deze ideeën 

zijn eigenlijk veel gevaarlijker dan het coronavirus zelf en moeten ten koste van alles worden 

vermeden! 
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VRAAG # 1: GEBRUIKT GOD HET CORONAVIRUS OM DE WERELD TE OORDELEN VOOR DE ZONDEN? 

Een populaire slogan in tijden van moeilijkheden: "God oordeelt de wereld voor de zonde", is echt 

wettisch. Leviticus hoofdstuk 26 en Deuteronomium hoofdstuk 28 bevatten inderdaad Gods 

waarschuwingen aan Israël met betrekking tot vijf stadia van kastijdingen als ze Zijn Wetsverbond niet 

gehoorzamen. Mislukking van gewassen, lichamelijke ziekten, oorlogen, onderdrukkende vijanden, 

verbanning uit het land, enzovoort, zijn slechts enkele voorbeelden van deze vloeken. Mensen negeren 

hun dispensationele contexten, nemen deze verzen en voeren ze in in onze bedeling van genade. Hoe 

nalatig zijn ze! 

Jesaja 59:1-2 wordt aangehaald om het idee te ondersteunen dat lijdende mensen hun problemen 

ervaren omdat God hen niet hoort: 

“1 Ziet, de hand des Heeren is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar 

geworden, dat het niet zou kunnen horen. 2 Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen 

ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort. 

Nogmaals, de context is Israël, aangezien zij alle vijf de eerder genoemde stadia van kastijding 

doormaakten (Leviticus hoofdstuk 26; Deuteronomium hoofdstuk 28). Geen enkele natie vandaag 

wordt hier aangesproken, want we leven in de bedeling van genade (Efeziërs 3:2) en niet in de bedeling 

van wet! Wet en genade kunnen niet samengaan; de brief aan de Galaten kon niet duidelijker zijn. 

“Rom. 6:14: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de 

genade.  

Wij zijn onder een op genade gebaseerd acceptatiesysteem (Golgotha, Christus zijn voltooide 

kruiswerk, geeft ons genade bij God); we staan niet onder een op prestaties gebaseerd 

acceptatiesysteem (Zie met betrekking tot onze "goede" werken Efeziërs 2:8-10). 

Telkens wanneer iemand zegt: "God oordeelt deze persoon, deze natie of de wereld van vandaag 

wegens zonde", lijkt die persoon geestelijk inzicht te uiten, maar doet hij in feite niets anders dan 

Bijbelse onwetendheid promoten. De meest opvallende kenmerken van onze bedeling van genade zijn 

Gods 'lankmoedigheid', 'genade' en 'mededogen'. Hij is geduldig geweest in het omgaan met de 

zondige mens, dus heeft Hij de zondige mens nog niet geoordeeld. Door het voltooide kruiswerk van 

Jezus Christus heeft God de wereld met Zichzelf verzoend, zonder hun zonden tegen hen te houden:  

“ 2 Kor. 5:19: Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet 

toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 

God oordeelt de wereld vandaag zeker niet voor zonde. Door het kruis van Golgotha heeft elke natie 

gelijke en onbeperkte toegang tot de God van de Bijbel. Hij verbergt Zijn gezicht voor niemand 

(individu, natie of wereld). 

Genade (de Goddelijke gunst die de zondige mens niet verdient) en barmhartigheid (de Goddelijke 

toorn die de zondige mens verdient) worden belichaamd in de apostel aan wie deze bedeling is 

toevertrouwd. Het eerste hoofdstuk van Timotheüs  zegt over Paulus: 

“1 Tim. 1:13-16: 13  Die te voren een gods lasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij 

is barmhartigheid geschied, dewijl ik het ontwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. 14 Doch de 

genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. 15 

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om 

de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. 16 Maar daarom is mij barmhartigheid 
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geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot 

een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven. 

Paulus schreef de bovenstaande passage terwijl de Heilige Geest hem leidde. Ook bekend als Saulus 

van Tarsen, was hij de bitterste vijand van Christus in de natie Israël - eigenlijk in de hele wereld. Hij 

lasterde tegen de Heilige Geest (Mattheüs 12:31-32) en weigerde naar de Geest van God te luisteren 

terwijl Hij tijdens de vroege Handelingen periode door de 12 apostelen predikte. Saulus moedigde zijn 

volk aan om de Heer Jezus te blijven weerstaan. Toen de profeet Stefanus Israël toesprak en haar 

veroordeelde wegens haar aanhoudende ongeloof (Handelingen hoofdstuk 7), stenigden deze 

religieuze leiders hem ter dood. Saulus, de Joodse religieuze leider die hij was, behoorde tot die 

moorddadige menigte en zette dat geweld aan! 

Begin met lezen in Handelingen 7:51 en ga door naar vers 3 van hoofdstuk 8. Ga vervolgens terug 

Handelingen 9:4-5, Handelingen 22: 4, Handelingen 26: 9-11 en Galaten 1: 13-14. Ga ten slotte terug 

naar 1 Timotheüs 1:13. Als de grootste vervolger van de Messiaanse Kerk verdiende Saulus van Tarsen 

niets dan Goddelijke toorn. De volgende fase in de profetie, om Christus te volgen naar zijn hemelvaart, 

was Gods oordeel over Israël, die Christus afwees, en de wereld (Handelingen 2:24-36; Handelingen 3:  

22-23; Handelingen 7:55-56; vgl. Psalm 110: 1). Zelfs nu, 20 eeuwen later, is die toorn nog niet gevallen.  

In Handelingen hoofdstuk 9 ontving Saulus van Tarsen genade, barmhartigheid en vrede van de Heer 

in plaats van toorn. Saulus werd niet verteerd, en toch verdiende hij het het meest! Nogmaals 1  

Timotheüs 1:16:  

“Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al 

Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen 

leven. 

Hier is hoe onze bedeling van genade begon: Gods meest heftige vijand sloot zich aan bij zijn familie 

door geloof in tegenstelling tot het in ongeloof te blijven en dat vreselijke eeuwige oordeel te 

ontvangen! 

Ga nu naar 2 Petrus hoofdstuk 3 en lees het, waarbij u zich vooral moet concentreren op verzen 3-16. 

Spotters spotten en vragen zich af wanneer Christus zal terugkeren om hen te veroordelen vanwege 

hun ongeloof (zoals Paulus vroeger was!). Het geïnspireerde antwoord van de apostel Petrus is: "Paulus 

zijn bediening is onderweg, Gods lankmoedigheid is aan het werk, en het is nog geen tijd om de toorn 

uit te storten!" Iedereen die vandaag wordt gered door te vertrouwen op het voltooide kruiswerk van 

Jezus Christus als voldoende betaling voor zijn zonden (1 Korintiërs 15:3-4), wordt gered volgens Saulus 

"voorbeeld" van redding in Handelingen hoofdstuk 9 (vgl. 1 Timotheüs 1:16) ). Gods vijanden zouden 

op dit moment Zijn toorn moeten lijden, en toch wordt die toorn vertraagd totdat onze bedeling van 

genade ten einde komt. Zolang de kerk, het Lichaam van Christus, op planeet Aarde is, werkt de 

bedeling van genade, dus er zal absoluut geen Goddelijke toorn worden waargenomen. Nadat het 

Lichaam van Christus echter bij de Opname in de hemel is opgenomen zal de profetie worden hervat 

en zal de toorn absoluut volgen!  

 

VRAAG # 2: ZAL GOD ONS BESCHERMEN TEGEN HET CORONAVIRUS? 

Sommige Christenen hebben verklaard dat ze niet bang zijn omdat God hen zal beschermen en zal 

voorkomen dat ze met het coronavirus besmet worden. Dit klinkt misschien hard, maar het moet 

gezegd worden: dit zijn ronduit dwaze opmerkingen. Hoewel het Bijbels is om fysieke genezing te 

claimen (bijvoorbeeld Jakobus 5:14-16), staat er absoluut niets in Paulus zijn brieven om aan te geven 
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dat we fysieke genezing zouden moeten claimen of dat we geen gezondheidsproblemen zouden 

moeten verwachten. 

Timotheüs leed aan maagklachten en andere 'vaak' lichamelijke ziekten. Was er een handoplegging? 

(Nee!) Een zalving met olie? (Nee!) Paulus zijn geïnspireerde aanbeveling was om een beetje wijn als 

medicijn te gebruiken (1 Timotheüs 5:23). Paulus zelf merkte bij het schrijven van zijn laatste brief op 

dat hij Trofimus in Milete  'ziek' had achtergelaten (2 Timotheüs 4:20). Dit toont aan dat zelfs de apostel 

Paulus niet langer de geestelijke gave van genezing had. Zijn “Handelingen” bediening, die Israël 

provoceerde, was beëindigd (Romeinen 11:11-14). Paulus zelf leed in feite aan zijn eigen lichamelijke 

ziekten - bijna totale blindheid (Galaten 4:13-15; Galaten 6:11), naast andere gezondheidsproblemen 

(zie bijvoorbeeld 2 Korinthiërs 11:27 en 2 Korintiërs 12:7-10). 

In het licht van 1 Timotheüs 5:23 verwacht God dat wij de bovengenoemde 

gezondheidsvoorzorgsmaatregelen betreffende coronavirus zullen volgen. Hij heeft ons een 

immuunsysteem en medische kennis en technologie gegeven, dus die moeten we gebruiken! 

 

VRAAG # 3: MOETEN WE GOD VRAGEN OM DE CORONAVIRUS TE STOPPEN? 

Religieuze mensen zijn van heinde en verre bijeengekomen om de Almachtige God herhaaldelijk te 

vragen de verspreiding van het coronavirus te stoppen. Ze smeken Hem nog steeds om in te grijpen en 

de effecten ervan te verzachten en ons te helpen om te weten hoe we de zieken moeten behandelen. 

Nogmaals, dit is een totale mislukking en het volledig negeren van wat de Schrift zegt over de huidige 

omgang van de Heer met de mensen. Onthoud dat het niet de vraag is of God het coronavirus kan 

stoppen of niet. Hij kan het. De vraag is: wat doet God vandaag? Overweeg deze twee verzen.  

Ten eerste: 

“Ef. 1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid 

gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest 

der belofte.   

Ten tweede: 

“Ef. 4:30: En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der 

verlossing. 

Als leden van de kerk, het Lichaam van Christus, vertrouwende alleen op Jezus Christus als onze 

persoonlijke Verlosser,  heeft God ons “verzegeld” met en door Zijn Heilige Geest. Onze innerlijke 

mens is voor altijd veilig. We zullen nooit de hel en de tweede dood in de poel van vuur ervaren. Er is 

ons echter nooit fysieke (lichamelijke) bescherming beloofd. Bedenk nogmaals dat Paulus zelf 

persoonlijke bedreigingen heeft meegemaakt, waaronder lichamelijke ziekte, beperkingen en 

ontberingen (1 Korinthiërs 4:9-13; 2 Korinthiërs 6:4-10; 2 Korinthiërs 11:22-27). Timotheüs had 

verschillende chronische gezondheidsproblemen (1 Timotheüs 5:23). Deze Christenen waren niet 

immuun voor lichamelijk lijden, en wij ook niet (zie Romeinen 8: 18-25) !! 

“2 Kor. 12:7-10: 7 En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij 

gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan 

zou, opdat ik mij niet zou verheffen. 8 Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij 

zou wijken. 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid 

volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. 
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10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in 

benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.  

In Christus is ons genade gegeven, het vermogen om alles te verdragen wat het leven ons toewerpt - 

inclusief lichamelijke ziekte en vervolging! 

Ga nu naar:  

“Fil.4:11-13: 11 Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek; want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen 

ik ben. 12 En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik 

onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. 

13 Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. 

Of we nu veel bezitten of niets hebben, ziek of gezond, we kunnen 'alle dingen' verdragen! De Heer 

Jezus Christus belooft ons - geen fysieke hulp - maar geestelijke hulp. Hij werkt in onze innerlijke mens 

terwijl we wandelen door geloof in deze eenvoudige waarheden. Onze omstandigheden hoeven ons 

niet emotioneel, mentaal en geestelijk te vernietigen. 

Ef. 3:16-19: 15:  16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te 

worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; 17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, 

en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; 18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, 

welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, 19 En bekennen de liefde van Christus, die de 

kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.  

Hier is wat de apostel Paulus bad voor medechristenen omdat dit is wat God vandaag doet in de 

bedeling van genade (vgl. Efeziërs 1:15-23; Filippenzen 1:9-11; Kolossenzen 1:9-12). Zie ook Romeinen 

5:1-5. 

Nogmaals, voordat we Israëls verzen "benoemen en claimen", moeten we de dispensationele 

verandering begrijpen die plaatsvond met Paulus zijn redding. Lees Romeinen 8:18-25 en 2 Korintiërs 

4:16 tot en met 5:8. Deze verzen beschrijven ons fysieke lichaam dat kwetsbaar is voor ziekte, 

veroudering en de dood. We lezen niets over: "God zal ons voor ziekte behoeden", of "Laten we 

aanspraak maken op lichamelijke genezing in Jezus 'naam", enzovoort. In feite lezen we het 

tegenovergestelde. Bij de schepping heeft God het eerste menselijke lichaam een immuunsysteem 

gegeven en dat hebben we geërfd. Hij hoeft niet tussenbeide te komen om ons te 'genezen' of te 

voorkomen dat een ziekte ons bereikt. Als ons immuunsysteem nog steeds niet sterk genoeg is, en we 

ziek worden en sterven, is dat dan erg? Nee toch! We zullen hoe dan ook nieuwe verheerlijkte lichamen 

ontvangen bij onze opstanding! 

Op dit punt zou iemand vragen kunnen stellen over de wonderen van genezingen in de Schrift. We 

zullen dat nu beantwoorden. Het fysieke genezingsprogramma dat tijdens Christus zijn aardse 

bediening werkte, is momenteel onderbroken. Gods aardse koninkrijk - waarin geen lichamelijke ziekte 

is (Jesaja 33:24; Jesaja 35:4-6; Mattheüs 8:16-17; Mattheüs 9:35; Mattheüs 10:7-8; Markus 16:15-20; 

enzovoort) - is vertraagd. Waarom? Omdat de toorn die aan dat koninkrijk verbonden is, ook vertraagd 

is. Het koninkrijks-programma - inclusief de toorn - is uitgesteld, zodat God de hele wereld genade en 

barmhartigheid kan aanbieden. Onze ultieme genezing als leden van de Kerk, het Lichaam van Christus, 

zal komen bij de Opname, wanneer Christus terugkeert om ons uit deze huidige boze wereld te halen, 

dan ontvangen we verheerlijkte en opgestane lichamen die nooit zullen worden onderworpen aan 

zonde, verval of dood ( 1 Korinthiërs 15:51-58; 1 Thessalonicenzen 4:13-18; vgl. Romeinen 8:23-24; 

Efeziërs 4:30). 
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VRAAG # 4: MOETEN WE PSALM 91 “NOEMEN EN CLAIMEN?” 

Bepaalde mensen hebben aanmatigend Psalm 91 genomen en gebeden voor hun gemeenten, hun 

huizen en zelfs de planeet:  

“Psalm 91:1-12: 1 Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw 

des Almachtigen. 2 Ik zal tot den Heere zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik 

vertrouw! 3 Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. 

4 Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een 

rondas en beukelaar. 5 Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt; 

6 Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest. 7 

Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken. 

8 Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien. 9 Want 

Gij, Heere! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek; 10 U zal geen kwaad 

wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen. 11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u 

bewaren in al uw wegen. 12 Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. 

U kunt zien waarom "coronavirus-gebedsstrijders" houden van deze passage. Let op de verwijzingen 

naar "verderfelijke [ernstige] pestilentie" (vers 3), "pestilentie" (vers 6) en "plage" (vers 10). Het 

'beschermengel' volk noemt en claimt deze passage ook op basis van de verzen 11-12. Interessant is 

dat Psalm 91 precies de Schrift was die Satan tijdens zijn verzoekingen tegen de Heer Jezus gebruikte 

(vgl. Mattheüs 4:5-6; Lukas 4:9-11)! Bovendien is het veelbetekenend dat de Heer Psalm 91 niet volgde 

- ook al is het de Schrift. Satan had het verdraaid, het verkeerd geciteerd en het uit zijn dispensationele 

context gehaald. Psalm 91 wordt zelfs vandaag de dag nog zo vaak misbruikt, zoals we in religieuze 

kringen kunnen zien. Jezus wist dat het een wederkomstpassage was, geen passage voor de eerste 

komst. Het was niet van toepassing op Zijn aardse bediening en ook niet op ons. Hier is inderdaad het 

bewijs dat we de Bijbel kunnen citeren en nog steeds buiten Gods wil zijn! Psalm 91 hoort niet thuis in 

onze bedeling! 

 

VRAAG # 5: MOETEN WE "NOEMEN EN CLAIMEN" VOLGENS 2 Kronieken 7:14? 

Natuurlijk mogen we 2 Kronieken 7:14 niet vergeten, want het verschijnt altijd in religieuze contexten 

wanneer de tragedie toeslaat: 

“2 Kron. 20:9: Indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels, of pestilentie, of honger, wij 

zullen voor dit huis, en voor Uw aangezicht staan, dewijl Uw Naam in dit huis is; en wij zullen uit onze 

benauwdheid tot U roepen, en Gij zult verhoren en verlossen. 

Twee Kronieken 20:9 wordt ook geciteerd met betrekking tot het coronavirus: Er zijn vier problemen 

wanneer we deze passages citeren alsof er tot en over ons wordt gesproken. 

Ten eerste, wat je ook hebt gehoord, Amerika is niet Gods volk. Geen enkele natie, op aarde vandaag, 

is Gods volk - zelfs Israël niet (Romeinen 11:11-15, 25-32)! De kerk is het lichaam van Christus. Ten 

tweede hebben de verzen in 2 Kronieken betrekking op de tempel van Salomo ("dit huis") in Jeruzalem. 

De Babyloniërs hebben die tempel meer dan 2500 jaar geleden vernietigd. Ten derde: het "land" dat 

genezen wordt, is het land Kanaän, het land van Israël, niet Noord-Amerika! Ten vierde is dit Israël dat 

uit dat land wordt geworpen vanwege haar zonde (het breken van het oude verbond en haar heidense 

afgoderij). In de eeuwen na koning Salomo verspreidden de Babylonische en Assyrische gevangenen 

het Joodse volk over de hele wereld. Hoe onverantwoordelijk is men om dergelijke feiten te negeren, 

en deze verzen uit hun context te halen en ze tot Gods woorden voor ons te maken. 
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VRAAG # 6: IS HET CORONAVIRUS EEN ANDER "TEKEN VAN DE TIJD?" 

"Het coronavirus is één van de tekenen van de tijd en vertelt ons dat Jezus zijn terugkeer nabij is ..." In 

de loop der jaren is deze immer populaire en onzinnige “Heidenen die tekens zoeken” - mentaliteit 

banaal geworden. Bijbelse sceptici hebben ten volle geprofiteerd van deze dwaze Christenen die deze 

verklaring tot walgens toe gebruiken. Dus we wachten nog steeds op Jezus, nietwaar ?! Hoeveel 

tekenen duurt het voordat Hij terugkomt ?! ” Hier wordt nogmaals duidelijk hoe onze weigering om 

dispensationeel (volgens de bedelingen) met de Bijbel om te gaan ons ertoe heeft gebracht er idioot uit te 

zien en zo mensen aan te moedigen de Heilige Schrift te verachten. 

Ten eerste zouden Heidenen niet naar tekenen moeten zoeken; 'De Joden hebben een teken nodig' (1 

Korintiërs 1:22). Ten tweede beschrijft Mattheüs, in hoofdstuk 24, op geen enkele manier wat God 

vandaag doet. Mensen pakken vers 7 en passen het toe op vandaag, en dit is gevaarlijk:  

“Matth. 24:7: Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het 

andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene 

plaatsen. 

Dit betreft het profetische programma van Israël, de gebeurtenissen ("tekenen", aanduidingen) die 

spreken over de wederkomst van Christus op aarde. 

Als Christenen kijken we niet uit naar de wederkomst - dat is Zijn komst in toorn! We zouden moeten 

uitkijken naar Zijn komst om de Kerk, het Lichaam van Christus, uit deze tegenwoordige boze wereld 

weg te nemen (Titus 2:13). Toen onze apostel, Paulus, schreef over gebeurtenissen in de 'laatste 

dagen', noemde hij specifieke zonden in plaats van specifieke tekenen (zie 2 Timotheüs 3:1-5). Waar 

Jezus ook over sprak in Mattheüs hoofdstuk 24, het heeft niets te maken met waar Paulus over schreef 

in 2 Timotheüs; anders zou Paulus hier Jezus zijn aardse bediening hebben aangehaald. Er zijn hier 

twee komsten van Christus in zicht, en we moeten er rekening mee houden dat we die twee nooit 

moeten verwarren! 

 

VRAAG # 7: MOETEN WE BIDDEN TOT GOD OM ONZE LEIDERS WIJSHEID TE GEVEN? 

Beste vrienden, de enige manier waarop God wijsheid aan mensen geeft, is wanneer ze de Bijbel 

openen en lezen (1 Korinthiërs hoofdstuk 2)! Mensen vragen God vaak om wijsheid, maar ze lezen Zijn 

Woord nooit. Dit is stom, en dat is dan ook alles. Als we niet bereid zijn de tijd te nemen om door de 

pagina's van de Schrift te bladeren en die verzen te lezen, dan hebben we er echt geen belang bij om 

Gods wijsheid te verwerven. God verwacht dat artsen hun formele opleiding gebruiken om levens te 

redden (gingen ze niet om deze een reden naar de medische school?). Hij verwacht ook dat politici 

Bijbelverzen nemen en deze toepassen door hun juridische opleiding te gebruiken. Wanneer we God 

gaan vragen om ongelovige regeringsleiders en artsen wijsheid te geven om uitdagingen aan te gaan, 

maken we twee fouten. Ten eerste doen we echt een goedkoop gebed voor degenen met autoriteit. 

Ten tweede zeggen we dat God buiten de Bijbel spreekt (en hier voegen de sekten de 'geïnspireerde' 

literatuur van hun leiders toe - het Boek van de Mormonen, de geschriften van Mary Baker Eddy, 

enzovoort). 

“1 Tim. 2:1-6: 1 Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, 

voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; 2 Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat 

wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. 3 Want dat is goed en 

aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der 
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waarheid komen. 5 Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus 

Jezus; 6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;  

Wat wil God dat we bidden voor onze leiders? Dat ze Zijn wijsheid zouden verwerven? Nee. De context 

is het voltooide kruiswerk van Jezus Christus! Het is Gods grootste zorg niet dat regeringsleiders slechte 

beslissingen nemen; Zijn grootste zorg is dat ze verloren zijn en als burgers naar de hel gaan! Christenen 

moeten stoppen met het bidden van onzin voor leiders en beginnen te bidden als intelligente en Bijbels 

geïnformeerde mensen. Regeringsleiders zijn het meest nuttig voor God als ze eenmaal lid zijn van de 

kerk, het Lichaam van Christus. God vervult verloren mensen niet met Zijn Heilige Geest. Nadat ze het 

evangelie van genade hebben geloofd, kan en zal Hij in en door hen werken om verstandige 

beslissingen te nemen. God verwacht van Christelijke artsen dat ze profiteren van hun opleiding die ze 

al hebben gekregen; anders zouden we allemaal kunnen bidden voor 'medische wijsheid' en geen 

colleges volgen! 

Hier is de onomwonden realiteit. Wat we moeten bidden is:  dat regeringsleiders Jezus Christus zouden 

vertrouwen als hun persoonlijke Redder. Wat we moeten bidden is:  dat artsen Jezus Christus zouden 

vertrouwen als hun persoonlijke Redder. Wat we moeten bidden is:  dat zieke mensen op Jezus 

Christus zouden vertrouwen als hun persoonlijke Redder. Bidden met het oog op de lange termijn - in 

tegenstelling tot de korte termijn - is een volwassen Christelijk gebed. 

 

CONCLUSIE 

Zoals we kunnen zien, beste vrienden, is de geestelijke dreiging veel grimmiger dan de fysieke dreiging. 

Leugens circuleren in naam van de 'Christelijke' leer. Het hebben van de juiste leer - gezonde bijbelleer, 

dispensationele (volgens de bedelingen) Bijbelstudie in de ziel - zal ons geestelijke kracht geven.  

“Jes. 33:6: En het zal geschieden, dat de vastigheid uwer tijden, de sterkte van uw behoudenissen zal 

zijn wijsheid en kennis; de vreze des Heeren zal zijn schat zijn.  

We moeten er zeker van zijn dat we gewapend zijn met feiten en niet met bijgeloof en speculaties! 

 

We vatten nu samen en concluderen: 

Gebruikt God het coronavirus om de wereld te beoordelen op zonde? NEE. Denominationalisten 

hebben ongelijk (geen verrassing!). God gebruikt het coronavirus niet om de wereld of enig ander land, 

inclusief Amerika, te veroordelen. De aard van de bedeling van genade is 'genade en vrede', in 

tegenstelling tot 'toorn en oorlog'. God sprak de naties op deze manier toe aan het begin van elke brief 

van Paulus, Romeinen tot en met Filémon. Zijn toorn zal op een dag over de zondige mens komen, 

maar pas nadat onze bedeling is afgesloten. In onze bedeling is Zijn houding ten opzichte van de wereld 

'genade en vrede'. De bekering van de apostel Paulus in Handelingen 9 is een bewijs van dat feit. 

Zal God ons beschermen tegen het coronavirus? NEE. God heeft ons geen immuniteit voor fysieke 

bedreigingen beloofd of ons zelfs fysieke genezing gegarandeerd. Veel heiligen door de eeuwen heen 

hebben verschillende lichamelijke ziekten doorstaan en zijn zelfs bezweken aan dodelijke ziekten. 

Daarom moeten we de gezondheidsrichtlijnen volgen die aan het begin van deze studie zijn gegeven. 

God verwacht van ons dat we gezond verstand gebruiken en goede hygiëne toepassen. We moeten 

luisteren naar onze lokale en nationale gezondheidswerkers. Als we toevallig het coronavirus oplopen, 

sterven en naar de hemel gaan, is dat toch niet erg, want: We zijn “veel beter” af met Christus, 

Filippenzen 1:23: 
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“………………om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste. 

Moeten we God vragen het coronavirus te stoppen? NEE. God zal het coronavirus niet stoppen omdat 

Hij vandaag niet fysiek tussenbeide komt. Hij werkt in de inwendige mens en rust ons geestelijk toe 

zodat we sterker worden in Hem en in Zijn Woord voor ons, Paulus zijn brieven (Romeinen tot en met 

Filémon). Hij kwam niet tussenbeide om Paulus van zijn lichamelijke aandoeningen te verlossen, 

Timotheüs zijn chronische ziekten te genezen of Trofimus te genezen. De Heilige Geest gaf Timotheüs 

opdracht een weinig wijn als medicijn te gebruiken (1 Timotheüs 5:23). Evenzo verwacht God van ons 

dat we onze medische kennis gebruiken om een vaccin te ontwikkelen om de impact van het 

coronavirus te minimaliseren, hoe het risico, om het op te lopen, te verminderen en hoe we degenen 

die er al mee besmet zijn het beste kunnen behandelen. Dit is volwassen genade-denken - en een schril 

contrast met de Bijbelse onwetendheid die de belijdende kerk zo doordringt! Hoe eerder we afstand 

doen van onrealistische verwachtingen, hoe sneller we mensen van geloof en hoop kunnen worden in 

plaats van mensen van twijfel en teleurstelling! 

Moeten we Psalm 91 een “noemen en claimen”? NEE. God zal geen engelen sturen om ons te 

beschermen volgens Psalm 91. Hij zal ons huis niet behoeden voor het bezwijken aan ziekte, 

coronavirus of welke andere ziekte dan ook. Deze zwaar misbruikte passage is wat Satan probeerde te 

gebruiken om Jezus Christus af te leiden van de wil van zijn hemelse Vader voor Hem. We zouden er 

goed aan doen Psalm 91 in zijn dispensationele context te houden en niet op onze bedeling toe te 

passen. Niets in Paulus zijn brieven geeft aan dat engelen ons beschermen. Nogmaals, we zijn niet 

gegarandeerd van lichamelijke gezondheid tot de Opname, wanneer deze verouderende en verzwakte 

lichamen van de zonde worden verlost. God zorgt voor ons, maar geestelijke gezondheid is vandaag 

Zijn prioriteit! 

Moeten we 2 Kronieken 7:14  “noemen en claimen” ? NEE. Deze passage heeft een context. Het betreft 

de Mozaïsche wet, waarvan wij geen deel uitmaken (Romeinen 6:14). Het gaat om de tempel van 

Salomo in Jeruzalem, die meer dan 2500 jaar geleden werd verwoest. Dit is vandaag de dag geen 

Amerika of enig ander land. Het is eerder het oude Israël dat wegens haar aanhoudende afgoderij met 

tuchtiging werd geoordeeld. Het land is het land Palestina, het land Kanaän en geen ander onroerend 

goed. 

Is het coronavirus een ander 'teken van de tijd'? NEE. Ondanks wat je ten onrechte hebt gehoord, is 

het coronavirus geen 'teken van de tijd'. Als niet-Joden mogen we sowieso niet op zoek gaan naar 

tekenen. Er zijn geen 'tekenen' die leiden tot het einde van onze bedeling van genade. Mattheüs 

hoofdstuk 24 verwijst naar de wederkomst van Christus enkele jaren nadat onze bedeling van genade 

is geëindigd. In plaats van naar tekenen te zoeken, moeten we de zonden van 2 Timotheüs 3:1-5 

beschouwen. 

Moeten we bidden dat God onze leiders wijsheid geeft? NEE. Afgezien van de reeds geopenbaarde wil 

en geest van God zoals die in de Heilige Bijbel wordt gevonden, zullen we niet meer van God horen 

totdat Hij komt om het Lichaam van Christus op te nemen. De Bijbel is compleet. Als we Gods wijsheid 

willen, moeten we de Bijbel lezen, vooral Paulus zijn  brieven van Romeinen tot en met Filémon (zie 

Efeziërs 3:4). Laten we de tijd nemen om te begrijpen hoe kwetsbaar dit leven is:  

“Jakobus 4:14: Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is 

een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt. 

Laten we tot slot de gelegenheid gebruiken om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het evangelie 

van de genade van God.  
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“1 Kor. 15:3-4: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat 

Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is 

opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;  

Omdat de mensen niet zeker weten wat ze kunnen verwachten, staan ze op dit moment het meest 

open voor geestelijke zaken. Zorg ervoor dat u hen de juiste informatie geeft - een gezonde Bijbelse 

leer - en niet de nutteloze denominationele leer die we zojuist in diskrediet hebben gebracht. Blijf veilig 

en deze auteur wenst u het beste van God! 

 

 

 


