Gen.50:20 – “Jullie hebben mij heel slecht behandeld maar God heeft het goed gemaakt.
Hij heeft ervoor gezorgd dat een heel volk kon blijven leven”
Rom. 8:28 – God zorgt ervoor dat ons lijden uiteindelijk het goede brengt: onze eeuwige
redding. Dat is zeker, want God houdt van ons.
Gans COVID 19 is het beste geweest dat ooit is gebeurd. We moeten begrijpen dat God het kwade
toelaat om het goede te bewerkstelligen. In Daniel 19 kunnen we lezen hoe het kwaad veroorzaakt
door de antichrist Israël uiteindelijk tot Christus brengt. Dit is het doel van de grote verdrukking. Het
is voor de redding van het Joodse volk. Je zou kunnen zeggen dat het kwaad dat God toelaat dient als
een soort katalysator om Zijn perfecte profetisch plan te vervullen, op het perfecte moment in de tijd
van het einde. De duivel is Gods duivel. Waar satan succesvol in is geweest, is mensen te doen
geloven dat hij Gods tegenpool is.
Waarom duldt God zijn tegenstand? Waarom heeft God er geen einde aan gemaakt toen Hij merkte
dat Zijn plan is mislukt, en opnieuw begonnen? Omdat zowel in de hemel als op aarde duizenden dat
hebben gezien of gehoord, waardoor ze God dienen uit liefde en niet uit vrees.
Waarom plantte God de boom van kennis van goed en kwaad in het hof van eden? Omdat God wil
dat de mens vrij kan kiezen en niet gedwongen wordt om Hem te volgen, maar om Hem te dienen en
van Hem te houden. Er zijn goede en slechte dingen in de wereld omdat de mens vrij kan kiezen.
Daarom grijpt God niet in als de mens een (verkeerde) keuze maakt, maar bewerkstelligd de
omstandigheden waardoor het uiteindelijk toch een zegen kan zijn. God zal het kwaad beheersen,
door het kwaad toe te laten in zoverre het Zijn volmaakte wil volbrengt. Zo moest God het kwaad van
de kruisiging en de dood van de Heiland toestaan, zodat Hij het goede van Zijn opstanding en
verlossing kan brengen. En zo is het ook voor ons in de laatste dagen als het gaat over God die het
onuitsprekelijk kwaad in deze wereld toelaat om uiteindelijk het goede te bewerkstelligen. Vandaag
zijn er ongetwijfeld duizenden nieuw wedergeboren christenen in de wereld vanwege het kwaad in
de wereld.
Met vriendelijke groeten,
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