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Thema | Corona en Geloof - vaccinactie, kerk, Bijbelstudie en eenheid 

Les 2| Zorgen over coronavaccinatie 
 

Kerntekst | Matteüs 11:28-30 

‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik 
jullie rust geven. Neemmijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig 
en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is 
zacht en mijn last is licht’. 
 

Kerngedachte |  
In deze les kijken we naar een aantal zorgen die door gelovigen, zowel 
gevaccineerd als niet-gevaccineerd, zijn geuit.  Deze zorgen bespreken we 
vanuit een Bijbelse en theologische benadering met respect voor elkaar.  
Hierbij bouwen we verder op de principes die zijn besproken in de eerste les.  
 

Onderwerpen |  
1. Introductie: ‘schoenmaker blijf bij je leest’ 
2. Gelovigen door de kerk onderdruk gezet? 
3. Is corona de misleiding van Satan? 
4. Is het coronavaccin ongezond? 
5. Verschillende vragen . . . 
6. Omgaan met twijfel 
7. Toepassing: werp uw zorgen op Hem 

 

Overzicht | Onderzoek alles goed en ga in liefde met elkaar om 

Wanneer we kijken naar de zorgen die gelovigen hebben over corona en de 
coronavaccinatie, is het goed om te luisteren naar de experts die ervoor 
geleerd hebben en dat te toetsen aan de hand van Gods woord.  De Bijbel 
waarschuwt ons voor dwaalleraren, maar leert ons om ze te herkennen.  Hun 
theorieën geven ons vaak angst, zorgen en twijfel, terwijl God ons vertrouwen, 
geloof en liefde geeft.  Gebruik Gods leiding en die van de leiders in de kerk. 
Bestudeer goed en gedegen de Bijbel. Hierdoor groei je en sta je stevig in je 
geloof en wordt het moeilijker je te misleiden.  Juist in deze tijd van het einde is 
kennis van Gods Woord belangrijk. Zo kunnen we de principes toepassen op 
allerlei beproevingen die op ons pad komen.  Belangrijk hierbij is dat het geloof 
in God zich zal uiten in de liefde voor elkaar en anderen.   
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Corona en geloof les 2| Zorgen over coronavaccinatie 

Stap 1 | Introductie:‘Schoenmaker, blijf bij je leest’ 

 

Introductie | zorg dat je weet waar je over praat | 2 Timoteüs 2:14 

 

‘Dit zegt men tot iemand, die een oordeel velt over iets, waarvan hij geen verstand heeft.  De 

zegswijze is ontleend aan het verhaal van Apelles (de beroemde Griekse schilder, tijdens de 
regering van Alexander de Grote), die een van zijn schilderijen in het openbaar tentoonstelde. 
Een schoenmaker had iets aan te merken op een sandaal; Apelles veranderde die. Toen de 
schoenmaker evenwel daarna ook op andere dingen iets aan te merken had, zei Apelles: 

schoenmaker blijf bij je leest, d.w.z. oordeel alleen over dingen, waar je verstand van hebt.’1 
 

In deze les bekijken we een aantal zorgen die door gelovigen zijn geuit over 
corona en de coronavaccinatie.  Zorgen zowel van mensen die zich niet of nog 
niet hebben laten vaccineren. Alsook van mensen die zich zorgen maken over 
anderen die zich niet laten vaccineren. 
 
In deze Bijbelstudie benaderen we het onderwerp niet vanuit een medisch- of 
overheidsstandpunt.  We behandelen het onderwerp hier vanuit een Bijbelse 
en theologische benadering. Met deze benadering ben ik, Duco Kerssen, 
opgeleid en heb daarmee ervaring. 
 
Dit onderwerp en de zorgen van gelovigen brengen emoties met zich mee: 
misschien wel verwarring, angst, onzekerheid of boosheid. We gaan deze 
zorgen serieus nemen. Daarbij zullen we elkaar, onafhankelijk van ons 
standpunt, respecteren. 
 
Hoewel we elkaar soms niet goed begrijpen, mogen we weten dat Jezus ons 
wel begrijpt: ‘Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze 
zwakheden kan meevoelen’ (Hebreeën 4:15a).  
 
Jezus wil graag onze zorgen en lasten dragen: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid 
zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neemmijn juk op je 
en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie 
werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht’.  (Matteüs 
11:28-30) 
 
 
 
 

                                                           
1
  https://www.ensie.nl/nederlandse-spreekwoorden/schoenmaker-blijf-bij-je-leest 

 

https://www.ensie.nl/nederlandse-spreekwoorden/schoenmaker-blijf-bij-je-leest
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Corona en geloof les 2| Zorgen over coronavaccinatie  

Stap 2 | Gelovigen door de kerk onder druk gezet? 

 

Nee, iedereen heeft zijn eigen vrije keuze | Galaten 6:1 

 

Worden gelovigen in de Adventkerk onder druk gezet om zich te laten 
vaccineren?   

In de eerste les hebben we gezien dat de Adventkerk verantwoorde vaccinatie-
programma’s ondersteunt.  Tegelijkertijd maakt de Adventkerk met nadruk 
duidelijk dat het nemen van een vaccinatie een persoonlijke en vrije keuze is 
die de kerk niet voor je kan maken.  Dit is een evenwichtig standpunt van de 
kerk en wordt op haar website met hoofdletters geschreven.  Als het goed 
wordt uitgedragen door alle gelovigen in de kerk en goed begrepen door 
iedereen, hoeft niemand zich onder druk gezet te voelen. 

Het kan natuurlijk zo zijn dat iemand die zich niet wil laten vaccineren, redenen 
heeft die de kerk afwijst als geldige Bijbelse, theologische, medische of 
wetenschappelijke argumenten.  Als iemand dat niet fijn vindt of het daar niet 
mee eens is, dan kan zo iemand zich wel onder druk gezet voelen. 

Hoe gaat de kerk om met verschillende standpunten?  De geschiedenis van de 
Adventkerk laat een duidelijk patroon zien van gedegen onderzoek naar alle 
argumenten en een Bijbelse toetsing daarvan.  Hierbij is de Bijbel, Gods heilige 
Geest en de inbreng van de onder Gods leiding gekozen leiders van groot 
belang (zie les 1 – stap 4). 

Mocht iemand zich onder druk gezet voelen, dan is dat niet de bedoeling van 
de Adventkerk. Het kan zijn dat iemand deze persoon verkeerd benaderd heeft.  
Het is ook mogelijk dat de persoon zelf niet voldoende openstaat voor de 
getoetste standpunten van de kerk.  In dat geval is het goed als een van de 
leiders van de lokale kerk, samen met deze persoon goed kijkt naar het 
standpunt van de kerk en de redenen waarom de kerk andere redenen afwijst. 

Dit moet gebeuren met de vrucht van de Geest: liefde, vreugde en vrede, 
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ 
(Galaten 5:22,23).  Als de leiders in de kerk ervan overtuigd zijn dat iemand 
redenen heeft die hem van het rechte pad afleiden, dan moeten ze 
hem/haar‘zachtmoedig weer op het rechte pad brengen’ (Galaten 6:1).  Op 
deze manier kan iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen.  Dit is 
wat de liefde van God doet. 
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Corona en geloof les 2| Zorgen over coronavaccinatie  

Stap 3 | Is corona de misleiding van Satan? 

 

Corona en de eindtijd | 2 Timoteüs 2:14-16 

 

Vanaf het begin van de coronapandemie leeft er onder gelovigen de vraag of 
Satan de pandemie niet gebruikt om gelovigen te misleiden.  Sluiten we onszelf 
niet uit van het eeuwige leven als we het coronavaccin nemen?  Is er sprake 
van het merkteken van het beest uit Openbaring 13?  Is dit het begin van de 
verdrukking? 

Vanuit een adventistisch, Bijbels en theologisch standpunt zegt Jiří Moskala, 
professor Oude Testament op Andrews University, heel helder en duidelijk dat 
corona en vaccinatie niets te maken hebben met het merkteken van het beest 
en de valse leer uit Babylon (zie Openbaring 13, 14, 17 en 18).   

Het denkbeeld dat iedereen het merkteken van het beest ontvangt bij 
vaccinatie, komt bij valse leraren vandaan.  Zij misbruiken Bijbelse teksten om 
valse leer door te geven.  Deze leer brengt angst en creëert een ongezonde 
afhankelijkheid van deze ‘leraren’.  Er is hiervoor geen Bijbelse grondslag. 

1. Het merkteken van het beest is een vals religieus systeem dat zich verzet tegen God, zijn 
volk en zijn wet. 2. Het merkteken van het beest gaat om de verdraaiing van Gods karakter 
van liefde, door het accepteren van niet-Bijbelse leer zoals zondagsaanbidding, de 
onsterfelijkheid van de ziel en de eeuwig brandende hel. 3. Het merkteken van het beest 
gaat over valse aanbidding die doordrenkt is met giftige Babylonische leer.  

Paulus’ waarschuwing voor dwaalleraren is duidelijk: ‘Luister niet naar zinloos 
en leeg gezwets, want het voert steeds verder van God weg. Wat dwaalleraren 
vertellen, woekert voort als een gezwel’ (2 Timotëus 2:16,17a) 

Een geneesmiddel tegen het verkeerd interpreteren van de Bijbel en in het 
bijzonder Openbaring, is goede gedegen studie van dit bijzondere Bijbelboek 
voor deze tijd (half februari start er een online Bijbelstudie). 

Jezus waarschuwt ons voor valse profeten (Matteüs 7:15,16; 24:11), maar ook 
Petrus (2 Petrus 2:1) en Johannes (1 Johannes 4:1-3). Angst en zorgen zijn geen 
vruchten van God, maar van de tegenstander.  Goede studie van de Bijbel en in 
het bijzonder van Openbaring geeft vertrouwen, geruststelling, blijdschap en 
vreugde. Het doel van Gods Woord en de profetie is om ons juist dat te geven. 
Wanneer je de verkeerde vruchten zoals angst en onzekerheid ervaart, is het 
tijd om je ‘leraren’ onder de loep te nemen en hulp te vragen van ware leiders 
en leraren om je te helpen Gods Woord beter te begrijpen.   Jezus’ juk is zacht 
en zijn last is licht (Matteüs 11:28-30).  
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Corona en geloof les 2| Zorgen over coronavaccinatie  

Stap 4 | Is het coronavaccin ongezond? 

 

Gaat het vaccin in tegen de gezondheidsleer? | Handelingen 17:11 

 

Een hele goede vraag: Hoe gezond is een vaccin en in het bijzonder dit 
coronavaccin? 

De Adventkerk heeft een bijzondere gezondheidsleer.  Gelovigen eten geen onrein 
voedsel.  Zevendedagsadventisten beschouwen hun lichaam als tempel van de 
heilige Geest, waar ze goed voor moeten zorgen.  Dankzij Ellen White 
(medeoprichter van de Adventkerk) kende de kerk al goede gezondheidsprincipes 
voordat de wetenschap ze goed doorkreeg. 

Het is interessant om te zien hoe Ellen White omging met vaccinaties2.  Zij heeft zeer 
veel geschreven over gezond leven, maar niets rechtstreeks over vaccinaties.  
Kennelijk zag ze dit, ook volgens haar familie en naaste medewerkers, als een 
toepassing van de principes. Er is wel een aantal verhalen van direct betrokkenen 
die laten zien dat Ellen White vaccinatie zag als een van de methoden waarmee God 
de mensen leidt en helpt ziekten te overkomen. 

Deze verhalen vertellen niet alleen pro-vaccinatiestandpunten.  Willie, de zoon van 
Ellen White, was ziek en zwak geworden na een vaccinatie. Zoiets als de 
bijwerkingen van het coronavaccin – maar in die tijd was de techniek nog pril en was 
er bacteriële vervuiling.  Toen er polio uitbrak, liet Ellen White zich goed informeren 
door de dokters (mensen die ervoor geleerd hebben – experts).  Willie vertelt dat 
zijn moeder daarna geen bezwaar had en hem liet vaccineren. Niet alleen voor 
Willies veiligheid, maar ook voor de veiligheid van anderen.  Zo zijn er meerdere 
verhalen uit die tijd die resoneren met de zorgen en bezwaren die sommige van ons 
hebben over de coronavaccinatie. 

Toch blijkt na goed onderzoek en toepassing van de gezondheidsprincipes van de 
kerk, dat het weigeren van een vaccinatieveel pijn, verdriet en ellende veroorzaakte.  
Arthur, de kleinzoon van Ellen White, slaat uiteindelijk de spijker op zijn kop: ‘Als ik 
denk aan de evangelisten die zich uit principe niet lieten vaccineren.  Zij zijn geveld 
door de ziekte en hun voortijdige graven voegen niets toe aan de missie. Zou het 
God niet welgevalliger zijn geweest als ze stappen hadden genomen die hen 
beschermd hadden tegen de ziekte? ‘ 
Ellen White maakt duidelijk dat bij gebrek aan een duidelijke tekst in de Bijbel of via 
zijn profeten, we ons gezonde verstand en medische adviezen moeten gebruiken.   

                                                           
2 Zie de bijlage: ‘Een aantal opmerkingen voor adventisten over Ellen White en vaccinaties (Engelstalig)  
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Corona en geloof les 2| Zorgen over coronavaccinatie  

Stap 5 | Verschillende vragen . . . 

 

Materiaal van onreine dieren |zondig ik als ik me laat vaccineren? 

Het valt niet binnen het kennisgebied van deze studie om in te gaan op de 
samenstelling van het coronavaccin.  Maar stel dat er materiaal van een onrein 
dier inzit.  Er is een bijzonder verhaal van Ellen White over onrein vlees.  Nadat 
ze geschreven had dat adventisten geen varkensvlees moeten eten, at ze in een 
trein in Australië zelf varkensvlees.  Geen onrein vlees eten is een goed 
principe, maar we verspelen niet onze eeuwigheid als we uit nood van dit 
principe moeten afwijken.  Wat als je op de fiets een insect inslikt? 

Tempel van de heilige Geest |zondig ik als ik me laat vaccineren? 

Het lichaam is een tempel van de heilige Geest (1 Korintiërs 6:19,20). Verspeel 
ik het eeuwige leven als ik me laat vaccineren?  Paulus zegt in diezelfde tekst 
dat we door God gekocht en betaald zijn en daarom Hem moeten eren met ons 
lichaam.  In het verlengde van de verhalen van mensen rondom Ellen White: 
kunnen we God nog eren wanneer we geveld zijn door corona en vroegtijdig 
ons leven hier beëindigen? 

Luisteren we niet teveel naar de wereld? | in de eindtijd 

Lopen we niet een groot gevaar als we teveel ons oor te luisteren leggen bij de 
wereld?  We weten toch dat de verdrukking door deze wereld gaat komen? 
Zoals we eerder al zagen moeten we oppassen voor dwaalleraren die niet-
Bijbelse theorieën verkondigen die ons angst en onrust geven. Daar is Gods 
Woord niet voor bedoeld.  Wanneer we trouw zijn aan God en zijn principes 
(zijn wet) dan zijn we geborgen in zijn hand (Johannes 10:28).  We mogen zeker 
zijn van zijn verlossing en onze eeuwigheid.  
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Corona en geloof les 2| Zorgen over coronavaccinatie  

Stap 6 | Omgaan met twijfel of angst 

 

Mis ik Gods leiding in mijn leven?| wel of niet vaccineren 

 
In de voorbereiding op deze studie vertelde iemand een verhaal over een man 
op zijn dak (ik zal mijn versie vertellen, de boodschap is hetzelfde). 

Tijdens een watersnood zat een man op het dak van zijn huis.  Hij bad tot God 
om hulp en redding.  Er kwam een buurman in zijn roeiboot voorbij.  Nee, de 
man wilde niet meegaan, hij wachtte op Gods redding.  Even later kwam de 
sloep van de brandweer voorbij. Nee, hij zou blijven wachten op Gods redding.  
Even later kwam . . .  

Het beeld is duidelijk.  Je kunt net als de man op het dak in nood zijn.  Hoe zal 
God je redden?  Is de coronavaccinatie Gods redding voor jou tijdens de 
coronapandemie?  Hoe weet ik zeker of het Gods wil is als ik me wel of juist 
niet laat vaccineren? 

Het antwoord op deze vraag vinden we in Jakobus 1:5: ‘Komt een van u 
wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder 
voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, 
zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en 
weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij 
doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen.’ 

God geeft ons wijsheid.  Soms met een stem in onze gedachten.  Soms door 
een Bijbeltekst.  Maar heel vaak gebruikt Hij een medegelovige die volwassen is 
geworden in het geloof of Bijbelstudie om zijn wijsheid door te geven.   

God verwacht (zoals we dat zagen in les 1) dat we goed onderzoek doen.  De 
juiste bronnen gebruiken.  De bronnen testen of ze overeenkomen met Gods 
Woord.  Of de leraar goede vruchten laat zien, of een dwaalleraar is. God heeft 
dit toch al uitgelegd in zijn Woord. 

Daarom hoeven we niet te twijfelen: ‘Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren 
kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, 
en God blijft in hem. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor 
kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog 
in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst; 
volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die 
angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.’ (1 Johannes 4:15-18) 

 



pagina 16   | Antwoorden in de Bijbel|   C O R O N A   E N   G E L O O F 
 

               

               

Corona en geloof les 2| Zorgen over coronavaccinatie  

Stap 7 | Toepassing: Werp uw zorgen op Hem 

 

U ligt Hem na aan het hart| 1 Petrus 5:7 

‘U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart’ (1 Petrus 5:7) 

En met deze woorden sluiten we deze studie over corona en vaccinatie af.  God 
houdt van u en mij.   

Amos 3:7 zegt dat God niets doet zonder dat Hij het vooraf bekend maakt aan 
ons.  De tijd van het einde hoeft ons geen angst, zorgen of twijfel te geven.   

We weten ons verzekerd in de verlossing van Jezus Christus, geborgen in zijn 
hand, waar niemand ons kan uitroven (Johannes 10:28). 

Geeft de Bijbel een antwoord op al uw vragen?  Nee, God verlangt dat u zijn 
principes leert kennen, groeit in geloof en dat toepast op alle beproevingen die 
u tegenkomt.  Deze beproevingen helpen ons te groeien ‘Houd vol, het betreft 
hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen’ (Hebreeën 12:7) 

Maar God geeft zijn kinderen de juiste hulplijnen om wijsheid te krijgen bij het 
maken van de juiste keuzes.  Hier hebben we het genoeg over gehad in deze 
twee lessen. 
Laten we al onze bronnen goed checken of het klopt wat er wordt gezegd.  Dit 
betreft zowel de adviezen vanuit de overheid, de kerk, van vrienden en familie 
als de adviezen via de sociale media.   

We hebben een taak om als kinderen van God de juiste keuzes te maken in het 
leven.  Daarom moeten we onze informatie testen of die overeenkomt met 
Gods Woord.  Daarbij hebben we de wijsheid van leiders in de kerk nodig om 
ons toe te rusten. Dan dobberen we niet stuurloos rond en waaien niet mee 
met elke wind. We worden dan niet op een dwaalspoor gebracht.  Laten we 
ons richten op de waarheid, Gods waarheid. (Efeziërs 4:11-16) 

En in dat alles: Heb elkaar lief zoals Jezus ons heeft liefgehad. Respecteer 
elkaar, waardeer elkaar. (Johannes 13:35).  Wees eensgezind, in uw denken en 
uw overtuiging volkomen één (1 Korintiërs 1:10). Draag elkaars lasten, zo leeft 
u de wet van Christus na (Galaten 6:2).  Geloven doen we niet in ons eentje, 
maar met elkaar.  We zijn allen kinderen van God, dat maakt ons elkaars broers 
en zussen.  Laten zo ook voor elkaar zorgen en elkaar liefhebben. 

 


