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In nummer 4 van 2016 is kort aangeduid dat het laatste oordeel wordt
ingeluid door een oorlog waarbij de gehele wereld betrokken is. Een oor-
log zoals de wereld niet eerder heeft meegemaakt; waarin de mensheid
zichzelf zou vernietigen indien God dat niet zou verhinderen. Wat er in
deze eeuw gebeurt toont dat dit niet overdreven of onnodige bangmake-
rij is. De mens heeft de mogelijkheid hele steden en zelfs landen in één
keer van de kaart te vegen. Kernwapens, geavanceerde nieuwe wapens,
en moderne ‘conventionele’ wapens kunnen enorme verwoestingen aan-
richten. Dat werd voor het eerst duidelijk in de Spaanse Burgeroorlog (het
bombardement van Guernica was het eerste gericht op burgers), en op
enorme schaal in de Tweede Wereldoorlog (de Duitse steden werden vrij-
wel alle verwoest). De afgelopen decennia hebben naties die nooit meer
oorlog wilden juist vele oorlogen gevoerd die enorme verwoestingen, met
alle gevolgen voor mensen, teweegbrachten. Het is net als met twee jon-
gens die ruzie hebben: eerst waarschuwingen en dreigementen, dan trei-
teren en beledigen, tot één in zijn woede een klap uitdeelt. Geen waar-
schuwende tik, maar meteen zo hard dat de ander wordt ‘uitgeschakeld’.
In de huidige oorlogen wordt meteen extreem geweld toegepast om de
ander direct op de knieën te krijgen. Daarbij komt dat de betrokkenen
geen interesse meer lijken te hebben voor de mensen die eronder lijden
en op zich niets te maken hebben met politieke ruzies van hun leiders. De
machteloosheid van de Verenigde Naties (die verklaarden dat de zwaar-
den moesten worden omgesmolten voor vreedzame doelen — zoals een
belofte in Jesaja luidt aangaande het Koninkrijk van God) en de politieke
onwil van de meeste landen (om de eigen belangen niet te schaden) spe-
len dit in de kaart. Een bekend principe is echter dat geweld nieuw ge-
weld uitlokt: als de één slaat, slaat de ander terug. Dus als er hard gesla-
gen wordt, zal er nog harder worden teruggeslagen (vgl Gen 4:23,24 — ja,
toen al!). God heeft een einde gemaakt aan de wereld in de tijd van
Noach, juist vanwege het gebruikte geweld (Gen 6:11). Zo deed Hij ook
met het koninkrijk Juda vanwege het geweld in Jeruzalem (2 Kon 3,4); de
profeten Ezechiël en Nahum moesten haar daarom ‘bloedstad’ noemen
(Ezech 22:1 e.v.). Opmerkelijk is de overeenkomst tussen wat over Jeru-
zalem wordt gezegd en in Openbaring over de ondergang van ‘babylon’:
“In u neemt men geschenken aan om bloed te vergieten; rente en woe-
kerwinst neemt u en met geweld zet u uw naaste af ... Zie nu, Ik sla Mij
in de hand om de onrechtmatige winst die u gemaakt hebt, en om het
bloed dat in u vergoten is” (Ezech 22:12,13).

Licht op de dag van de Here



3

Dus Israël heeft niets geleerd van wat bekend was over de zondvloed, en
de wereld niets van wat Israël overkwam. Dit geldt vooral voor het
‘christelijke’ deel van de wereld, want de geschiedenis leert dat juist dit
altijd het meeste geweld heeft gebruikt: a. om de ‘ongelovigen’ in eigen
kring te straffen (en een ketter was je al snel); b. om de ongelovigen bui-
ten te dwingen over te gaan tot het christendom. Hierbij werden onvoor-
stelbare gruwelijkheden begaan, waarbij het IS geweld bijna verbleekt.
Daarbij komt dat enkele grootmachten menen een ‘messiaanse’ opdracht
te hebben om de wereld te laten zijn wat zij vinden dat zij moet zijn, en
geweld daarbij niet schuwen.
Tegenwoordig maken ‘populisten’ handig gebruik van het onbehagen en
de angst die er bij veel mensen leeft. Dat werkt nationalisme in de hand
waarin het eigen gelijk de boventoon voert. De zelfzuchtige aard van de
meeste mensen, zichtbaar in wantrouwen, jaloersheid, ergernis, veront-
waardiging, minachting van anderen, etc., laat zien dat het hier in wezen
gaat om de angst iets te verliezen. Opvallend is dat zij in ‘christelijke
kring’ populair zijn, terwijl Christus Jezus zijn volgelingen leerde ‘uit de
wereld’ te gaan en bereid te zijn alles te verliezen.
Het ongenoegen van veel mensen/volken/landen neemt toe. Vaak niet
eens onterecht: de ongelijkheid tussen rijke en arme landen is enorm, er
vindt op grote schaal uitbuiting en roof van grondstoffen plaats, essenti-
ële levensbehoeften als water ontbreken, de een is speelbal in de
machtspolitiek van de ander, velen hebben geen of nauwelijks toegang
tot medische zorg, etc. In het verleden vonden hele volksverhuizingen
plaats om ruimte te zoeken waar men ‘vrij’ kon leven en voorzien in de
levensbehoeften. In onze tijd zien we deze weer opkomen. Mensen die
lijden onder geweld, geen economisch perspectief hebben, niet kunnen
voorzien in hun basisbehoeften, bedreigd worden door het stijgende zee-
water, etc. zoeken hun heil elders — vooral in het ‘christelijke’ Europa!
Economische strafmaatregelen treffen hele volken in hun dagelijks leven,
met de hiervoor genoemde gevolgen. Een vicieuze cirkel. De wereld is
een kruitvat, dat op een dag wel ontploffen moet, gezien de onwilligheid
en onmacht echt iets te doen aan de problemen waarmee de mensheid te
kampen heeft. Het vat, het kruit en de lont zijn er al. De mensheid speelt
met vuur, zodat het een keer volledig mis zal gaan. En God laat dit ge-
beuren, tot Hij het geweld stopt door Zijn Zoon te zenden.
In het volgende artikel zullen we bekijken wat de Bijbel te zeggen heeft
over de grote oorlog die aan zijn komst vooraf gaat. J.K.D.
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