Maar Gods liefde voor mij

Mail ons gerust op:
vdbeek012@hetnet.nl

De uitgever verzoekt verspreiders deze folder correct en respectvol te gebruiken.

God zegt: iedere mens is zonder Jezus Christus verloren. Iedereen die dat erkent en persoonlijk in geloof
Christus’ verzoeningswerk aanneemt, wordt voor eeuwig gered. Doe het! Dan vindt u eeuwige rust en
vrede; u wordt een kind van God. U zult zich niet alleen over Gods scheppingswijsheid verbazen, maar
vooral over Zijn liefde en genade die u heeft willen
redden van het eeuwig verderf! Dat is pas écht verbazingwekkend!

Verbazingwekkend

De goudplevier is een écht wonder!
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Dat overtuigt mij: in de schepping zien we Gods wijsheid. Maar om Zijn liefde te zien, moeten we naar het
kruis van Golgotha kijken. Daar gaf Hij Zijn Zoon,
de Heere Jezus, als verzoening voor onze zonden
(1 Johannes 4 vers 10). Jezus Christus stierf in onze plaats.

is een nóg groter wonder!
Verbazingwekkend!

Hebt u / Heb jij vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Neem gerust contact met ons op!
Deze folder wordt u aangeboden door: (ruimte voor stempel)

Wanneer we nadenken over alles wat de Schepper
heeft gemaakt, blijven we ons verbazen. Ik persoonlijk
vind een bepaalde vogel bijzonder fascinerend; het is
de kleine goudplevier. De kleine goudplevier leeft in
Alaska. In Alaska leeft hij van wormen en bessen en alle
mogelijke andere eetbare dingen. Hij eet zoveel dat
hij uiteindelijk ongeveer 70 gram vet aan overgewicht
heeft. Hij weegt 200 gram als hij op reis gaat.
Om te overwinteren vliegt hij namelijk naar Hawaï. Vind
je dat niet interessant? Deze vogel maakt elk jaar de trip
van Alaska naar Hawaï. Maar er is één probleem. De vogel kan niet zwemmen, terwijl er wél 4.500 kilometer
boven zee te overbruggen zijn voor hem, en dat nog
wel in een non-stop vlucht. Hij vliegt 88 uur op maximale snelheid.
Ik heb wel eens gedacht: je zou eens moeten narekenen
hoe zijn energiecalculatie in elkaar steekt. Per uur gebruikt hij 0,6% van zijn eigen gewicht aan energie. Dat
neemt hij uit zijn vetreserve. Ik heb uitgerekend wat hij
verbruikt. Het eerste uur verbruikt hij 0,6% van 200
gram; welnu, dat is 1,2 gram. Dan weegt hij dus na één
uur geen 200 gram, maar 198,8 gram.

Als hij nu nog een uur vliegt (= 0,6%), dan moeten we
rekenen 198,8 x 0,6 %. Dat is dan 1,19 gram; dat moeten
we nu aftrekken van z’n gewicht. En zo gaat dat maar
door. Maar wanneer je dat uitrekent over 80 vlieguren
stel ik vast dat de vogel zijn einddoel helemaal niet bereikt. Ongeveer 800 kilometer vóór het doel (dus vóór
Hawaï) is zijn brandstof op, de tank is leeg. Ja, wat nu?
Er is maar één oplossing: zzzzzzt … splasshh .. !!! …
neerstorten in de wijde oceaan! Zwemmen kan hij niet,
dus verdrinkt hij. De consequenties daarvan zouden zijn
dat er binnen de kortste tijd geen kleine goudplevieren
meer zouden zijn.
Heb ik me dan verrekend? Heeft de Schepper dan niet
goed gerekend? O nee, de Schepper heeft juist heel
goed gerekend, natuurlijk veel sneller dan ik. Hij heeft
alles perfect berekend en Hij gaf de vogel belangrijke
informatie mee. Hij zei als het ware: beste kleine goudplevier, vlieg niet alléén, maar vlieg met anderen, gemeenschappelijk, in een V-vorm. Wanneer je dat doet,
bespaar je 23% energie. Ik heb nog een keer nagerekend met 23% energiebesparing. Dán … komt de vogel
wél veilig op Hawaï aan, en heeft nog 6,8 gram vet over
ook! Zo precies is dat gecalculeerd.

Wanneer hij op Hawaï aankomt, dan wandelt hij over
het strand en groet de badgasten: ‘Hallo, ik ben óók
hier’. Hij hoeft niet meteen wormen te zoeken; nee, hij
maakt eerst maar eens even een mooie strandwandeling. Zó precies heeft de Schepper dat geschapen. Dat
is Scheppers-activiteit van God. Denk je dat de kleine
goudplevier door toeval is ontstaan en het zover geschopt heeft? De vogel zelf heeft maling aan ‘toeval’.
Hij bestaat om zijn Schepper te loven!

