Deze folder wordt je aangeboden door:

HOE GOD INGRIJPEN ZAL
God zal de huidige situatie, waarin het
kwaad op aarde heerst, niet blijven toestaan.
Hij heeft beloofd dat Hij zijn koninkrijk op
aarde zal vestigen, een koninkrijk van vrede,
recht en blijdschap. Hier zal geen plaats zijn
voor het kwaad en zijn gevolgen. Dit betekent dat mensen zich door Jezus van het
kwaad moeten laten bevrijden om het koninkrijk van God te kunnen binnengaan. Het
is het verlangen van God, dat zoveel mogelijk mensen in zijn koninkrijk zullen wonen.

>>> EN JIJ?

WAAROM
Wil je meer weten over Jezus Christus en wat Hij jou
wil geven? Schrijf of mail dan naar:

GRIJPT

GOD NIET

voorbeeld

Herken je die verkeerde egoïstische gerichtheid bij jezelf? Jezus Christus kan ook
jou vernieuwen als je je aan Hem toevertrouwt! Je kunt je aan Jezus toevertrouwen
door Hem eenvoudigweg met je eigen
woorden om vergeving en vernieuwing
van binnen te vragen.
Die stap zal een grote uitwerking in je leven hebben. God gebruikt de mensen die
bij Jezus horen nu al om liefde en hoop aan
hun medemensen door te geven.

ETZ, afdeling Lezersreacties, Postbus 41
2950AA Alblasserdam.
reacties@traktaatzending.org
We sturen je graag een gratis boekje toe.

Naam:
Adres:

IN?

Postcode:

>>> Waar is God?
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>>> Doet God nog iets?
>>> Maakt het Hem iets uit?

WAAROM GRIJPT GOD NIET IN?
Een begrijpelijke vraag.
Kijk maar wat er in de wereld gebeurt:
>>> terrorisme
>>> oorlogen
>>> natuurrampen
>>> honger
>>> milieuproblemen
En dichterbij:
>>> ongeneeslijke ziektes
>>> mensen die elkaar pijn doen
>>> geliefden die overlijden
>>> criminaliteit

innerlijke pijn zou wegnemen, zouden we
elkaar toch weer nieuw verdriet aandoen.
Een gemakkelijke oplossing is er niet. Wij
mensen zelf staan die in de weg. Zelfs als
we bereid zijn te veranderen houden we
dat niet vol, omdat ons hart egoïstisch blijft.

HOE GOD INGEGREPEN HEEFT
God heeft zich niet bij de situatie neergelegd. Hij heeft uit liefde een oplossing gegeven voor de zonde (onze ik-gerichtheid).
Zijn Zoon Jezus Christus is gestorven en opgestaan uit de dood. Daarmee droeg Hij de
straf voor wat wij verkeerd hebben gedaan,
zodat wij vergeving kunnen ontvangen.
Ook is er door het sterven en de opstanding van Jezus een oplossing om te veranderen. Jezus geeft mensen die zichzelf aan
Hem toevertrouwen een vernieuwing van
binnen, vrijheid om het goede te doen en
het verkeerde te laten:

voorbeeld

ALS GOD BESTAAT...
ALS HIJ MACHTIG IS...
ALS HIJ VAN MENSEN HOUDT...
...WAAROM GRIJPT HIJ
DAN NIET IN?

Eerlijk gezegd betekent de vraag ook voor ons mensen een probleem. De oorzaak van veel kwaad is
namelijk helder, die moet aan de mensheid zelf toegeschreven worden. Oorlogen worden door mensen gevoerd. Milieuproblemen worden veroorzaakt
door verkeerd gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Oneerlijke verdeling van welvaart leidt tot armoede
en honger. Mensen doen elkaar pijn.
Niet alle problemen in de wereld komen rechtstreeks uit menselijk gedrag voort. De Bijbel 1 laat
wél zien dat het kwaad niet bij God vandaan komt.
“Toen overzag God alles wat Hij gemaakt had en het
was heel goed”. 2

Pas toen mensen afstand namen van God en hun
eigen verlangens centraal gingen stellen kreeg het
kwaad een plaats. De gevolgen van de vervreemding tussen mens en God zien we dagelijks om ons
heen.

WAT KAN GOD ERAAN DOEN?
Als Hij de oorlogen zou laten ophouden, zou er
morgen weer een nieuwe beginnen. Als Hij alle
1
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Het boek waardoor God tot mensen spreekt
Genesis 1 vers 31

“Beschouw uzelf daarom als dood voor de
zonde. Omdat u één bent met Christus Jezus,
leeft u nu voor God”.3
3

Romeinen 6 vers 11

