Vermijd infectie en besmetting
Bedenkingen naar aanleiding van COVID-19
Bron : http://www.middletownbiblechurch.org/bulletin%20inserts/virsep.pdf
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en appendix door M.V.

Nu onze maatschappij tegen de onzichtbare vijand COVID-19 strijdt, hebben we strikte richtlijnen
gekregen om te vermijden dat we de ziekte krijgen. Dit omvat het volgende: 1. Blijf weg uit groepen van mensen, 2. Beoefen het houden van sociale afstand (afstand houden van andere mensen), 3.
Blijf rein door het gebruik van ontsmettingsgel en regelmatig de handen te wassen, 4. Scheid u af
van ieder die het virus heeft, etc. Het doel van dit alles is dat we ons beschermen tegen besmetting
door het snel verspreidende virus.
In het geestelijke rijk moeten wij eveneens op onze hoede zijn om ons te beschermen en ons onbesmet te houden van het wereldlijke systeem. Onze persoonlijke reinheid kan gemakkelijk in gevaar
gebracht worden als we niet voorzichtig zijn.
- Jakobus herinnert ons eraan ons “onbesmet van de wereld te bewaren” (Jakobus 1:27).
- “Zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan” (2 Korinthiërs 6:17).
- “Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid” (Romeinen 12:2). Met andere woorden: laat de wereld u niet in haar mal persen.
- “Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. … weet u dan niet dat de vriendschap met
de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand
van God aangemerkt” (1 Johannes 2:15; Jakobus 4:4).
- Dit omvat een goede afstand te houden tot de ongeredden: “Welzalig de man die niet wandelt in
de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de
spotters” (Psalm 1:1).
Horen wij ons dan niet bij verloren mensen te bevinden? De Heer Jezus toonde het volmaakte
evenwicht. Aan de ene kant at Hij samen met tollenaars en zondaars (Markus 2:16), maar Hij werd
nooit besmet door hun zonden. Hij was “afgescheiden van de zondaars” (Hebreeën 7:26). Hij deed
niet mee met hun zondige gedragingen. Hij was bij hen met de bedoeling hen te helpen en te winnen, maar Hij compromitteerde nooit Zijn persoonlijke zuiverheid. Hij bleef altijd “heilig, onschuldig, onbesmet” (Hebreeën 7:26). Laten we Hem hierin als voorbeeld zien door het beoefenen van
bijbelse afscheiding – niet kloosterachtige isolatie!
Lees over Bijbelse afscheiding meer hier : http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm .
________________
1

Afscheiding tot God, afscheiding van de wereld, is het
eerste principe van de christelijke levenswijze
Deze wereld is niet uw thuis!
Johannes 15:19 “omdat u niet van de wereld bent … daarom haat de wereld u”.
Johannes 17:14, 16 “de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn”.
1 Korinthiërs 15:33 “Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden”.
2 Korinthiërs 6:14-18 “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen … welke
overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een
ongelovige? … Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere …”
( Jesaja 52:11; Openbaring 18:4).
Jakobus 1:27 “De zuivere en onbevlekte godsdienst … zichzelf onbevlekt bewaren
van de wereld”.
Jakobus 4:4 “Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een
vijand van God”.
1 Johannes 2:15 “Heb de wereld niet lief … Als iemand de wereld liefheeft, is de
liefde van de Vader niet in hem”.
1 Petrus 1:17 “Wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw
vreemdelingschap”.
1 Petrus 2:11 “Geliefden, ik wek u op als bijwoners en vreemdelingen u te
onthouden van de vleselijke begeerten ...”. Lees Hebreeën 11:9, 13 en Psalm 39:13.

o Over bijbelse afscheiding : http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm .
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

2

