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Een wereld in crisis
Nu
Dat de wereld op dit moment in crisis
verkeert – in economisch, politiek, en
moreel opzicht – is een open deur. Dagelijks
worden we door de media geïnformeerd
over de mate waarin de wereld in de
problemen zit. Dagelijks analyseren steeds
weer andere deskundigen de situatie,
maar niemand heeft een oplossing.
Concrete vragen die we kunnen stellen,
zijn bijvoorbeeld: hoe moet het verder met
Nederland, met Europa, met de euro? Als
u werk hebt, vraagt u zich misschien af:
heb ik volgend jaar mijn baan nog? Wie
naar school gaat of studeert, vraagt zich
mogelijk af: kom ik ooit aan de bak? Oudere
mensen worden zenuwachtig als ze horen
over pensioentekorten en problemen met
de financiering van de AOW. En maakt u zich
nooit zorgen over de veiligheid? Over de
vraag of er een reële kans is op een oorlog
waarbij ook Nederland betrokken is, mede
gelet op de uitputting van grondstoffen en
de klimaatverandering?
Straks
Wat moeten we met al die vragen? Ze
kunnen ons moedeloos maken. Het echte
probleem is immers dat wij niet verder
kunnen kijken dan de dag van vandaag. Wat
zouden we er veel voor over hebben als
we de nabije of de verre toekomst kenden!
Denkt u zich eens in hoe dat zou zijn: zou
u niet graag weten wat er volgende week,
volgend jaar, of over twintig jaar gaat
gebeuren?

Met Nederland, met Europa, met de
economie? Maar aan de andere kant: zou u
blij worden van die wetenschap? Is er hoop
voor de wereld? Voor de mensheid? En wie
heeft daarover de beste ideeën? Naar wie
moeten we luisteren?
En uzelf?
Om nog even verder te gaan met vragen:
hoe ziet uw eigen toekomst eruit? Bent u
bang voor de toekomst? Of leeft u als een
struisvogel en wilt u daar niet over nadenken?
Is er hoop voor uzelf? Willen we uiteindelijk
niet allemaal heel graag weten hoe ons leven
verdergaat? Hoe oud we zullen worden? En of
er leven is na de dood? En of het leven van nu
van invloed is op het leven straks?
Lees de Bijbel, het beste kompas naar de
toekomst!
De vooraanstaande Amerikaanse predikant
Billy Graham heeft eens gezegd: ‘Ik weet niet
wat de toekomst brengt, ik weet wel wie hem
brengt’. Dat is een bijzonder geluid! Is dit een
uitspraak van een mediamiek begaafde man,
een helderziende, of van een wetenschapper,
een futuroloog? Nee, dit zijn de woorden
van een man die zich heeft gebaseerd op het
Boek van God, de Bijbel, het beste kompas
naar de toekomst. In dat boek vertelt God wat
u moet weten over de toekomst die Hij zal
brengen. In de Bijbel onthult Hij de toekomst
van de wereld, van Israël, van de Gemeente
(lees: de Kerk), ja zelfs van uzelf!
Nieuwsgierig geworden? U bent van harte
welkom op de in deze folder aangekondigde
Kompasavonden. Aan de hand van de Bijbel
zullen we samen ontdekken wat God over de
toekomst te zeggen heeft. En dat is de moeite
waard!
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