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Vraag: 

Hoe regeert God nu over de aarde: 
• Wordt bijv. natuurgeweld door God bestuurd? 
• Kan de mens doen wat hij wil, zonder dat God 

dit oordeelt? (oorlogen?!) 
• Hoe zit het met de hongersnoden? 

Is er dus wel of geen toeval (bijv. gewoon pech dat je 
net in Florida woont of met vakantie bent (orkaan 
Katrina) of de Tsunami of de Twin Towers. 

Antwoord: 

God regeert niet op een directe manier, maar op een 
indirecte manier. Ik zal dat toelichten. Een directe 
manier van regeren zou betekenen dat God direct het 
kwaad zou straffen en het goede belonen. Deze manier 
van regeren zal in het 1000-jarig vrederijk 
plaatshebben als de Heer Jezus zijn heerschappij over 
hemel en aarde op een zichtbare manier zal uitoefenen. 
Zover is het echter nog niet. De wereld wordt nog 
geregeerd door de duivel, de satan. De Heer Jezus 
noemt hem ‘de overste van deze wereld’ (Joh. 12:31) 
en ‘de god van deze eeuw’ (2 Kor. 4:4). 

Wil dat zeggen dat de duivel de vrije teugel krijgt om 
te doen wat hij wil? Nee, gelukkig niet. Zoals je in de 
geschiedenis van Job kunt zien, mag je weten dat God 
aan de satan beperkingen oplegt (Job 1:12; 2:6). Dat 
geldt zeker voor zijn kinderen, maar ook in het grote 
wereldgebeuren. Het loopt God niet uit de hand. Alles 
werkt mee tot vervulling van zijn plannen. Daarvoor 
gebruikt Hij ook de satan die meester is van alle 
mensen (2 Petr. 2:19), behalve van hen die door 
bekering tot God en geloof in de Heer Jezus uit zijn 
machtsgebied zijn verlost en nu de Heer Jezus 
toebehoren. Satan beschikt daarnaast over een groot 
aantal demonen die hem gehoorzaam dienen. In de hof 
van Eden heeft de mens gekozen voor Satan en is hij 
een zondaar geworden. Die keus heeft ook gevolgen 
gehad voor de schepping (Rom. 8:20). Ook daarin gaat 
het niet meer zoals God oorspronkelijk heeft bedoeld. 

Gelukkig blijft er in de schepping altijd zichtbaar dat 
God de Schepper ervan is en Hij daardoor gekend kan 
worden (Rom. 1:19, 20). Maar dat terzijde. De mens en 

de schepping zijn dus het machtsgebied van Satan. 
Satan zal niet anders doen dan trachten zoveel mogelijk 
leed te veroorzaken. Daarvoor gebruikt hij allerlei 
rampen en veroorzaakt hij allerlei oorlogen. 

Soms lijkt het alsof God werkeloos toeziet. Dat verwijt 
krijg je ook wel eens als je met mensen over het 
evangelie spreekt. Dan krijg je opmerkingen als: als er 
dan een God is, waarom laat Hij dit en dat dan toe? 
Maar dat verwijt is niet terecht. Het is de schuld van de 
mens dat hij in onmin met zijn naaste leeft. En wat 
denk je van rampen? Heel vaak hoor je, juist van 
mensen die het kunnen weten, dat een bepaalde ramp er 
niet of in elk geval geringer in omvang zou zijn 
geweest als de mens een beter beheerder van de 
schepping was geweest of bepaalde afspraken beter 
was nagekomen of beter op signalen had gelet. Aan 
veel rampen gaat menselijk falen vooraf. Aanslagen 
zijn nog duidelijker het gevolg van de macht van Satan 
die zich van mensen bedient die in zijn macht zijn en 
die zich door hem laten gebruiken om levens van 
anderen en dat van zichzelf te verwoesten en in de hel 
te sleuren. 

Als jij en ik daar tot nu toe nog aan ontkomen zijn, is 
dat niet omdat wij beter zijn. Je moet maar eens lezen 
wat de Heer Jezus in Lukas 13:1–5 zegt. Dat kun je 
hierop heel goed toepassen. Elke ramp die aan mensen 
voorbij gaat, is een oproep tot bekering. Iemand heeft 
eens gezegd: Rampen zijn Gods megafoon waardoor 
Hij tot de wereld spreekt. Het is Gods genade dat Hij, 
als we niet luisteren naar zijn fluisterende stem, Hij ons 
met een bulderende stem wil waarschuwen, opdat we 
niet omkomen. In die zin kan God het kwaad in zijn 
dienst gebruiken om zijn doel te bereiken. Hij deed dat 
in andere zin bijvoorbeeld ook in de tijd van Israël. 
Toen gebruikte Hij vijanden van Israël en stuurde hen 
op zijn volk af om het te tuchtigen. Maar die vijanden 
handelden niet om God daarmee te dienen. Zij wilden 
zich aan Israël verrijken, er beter van worden. Zij 
jaagden dus eigen doelen na die niet Gods doelen 
waren. Daarom strafte God die vijanden weer. Zo lees 
je van Assur dat het een roede was in de hand van God 
om zijn volk mee te tuchtigen (Jes. 10:5, 6). Maar in 
het volgende vers lees je wat Assur daarbij dacht (vs. 
7–12). En de daarop volgende verzen vermelden Gods 
reactie daarop. Heel belangwekkend om dat te lezen.  
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Tenslotte nog je opmerking over toevallig ergens zijn 
of niet zijn. Het feit dat jij en ik in dit deel van de 
wereld wonen, is door God bepaald. Dat is dus geen 
toeval. Maar ik kan niet verklaren, waarom ik niet in de 
achterbuurt van Manilla of Rio de Janeiro ben geboren. 
Als ik daarover nadenk, kan ik toch alleen maar 
ootmoedig God voor die genade danken? Tegelijk bid 
ik dat Hij de mensen daar met zijn evangelie in 
aanraking zal brengen, zodat het Licht ook in hun 

duistere leven zal doorbreken. God verhoede dat ik me 
erop verhef dat ik niet ben als de mensen die daar 
moeten zien te overleven. Dat zou betekenen dat ik de 
genade van God die mij is bewezen, veracht en dat ik 
er geen deel aan heb. 
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