
Winter, 

witter dan sneeuw!

Wil je meer hierover weten? Of heb je andere 
vragen over de Bijbel of het christelijk geloof? 

Wij komen graag met je in gesprek. 

ER LIGT EEN GRATIS BIJBEL 
VOOR JE KLAAR.



Donkere dagen en kou. De tijd van dikke jassen, 
autoruiten krabben, muts op en sjaal om. De één vindt 
het maar niets en is blij als de winter weer voorbij is. De 
ander geniet juist van de lange avonden met brandende 
kaarsjes in huis, onder het genot van een beker warme 
chocolademelk. De pret kan niet op als sloten en plassen 
bevriezen en een schaatstocht op natuurijs mogelijk is. 
Sneeuwval maakt het plaatje compleet. De witte vlokken 
maken het vuil op aarde onzichtbaar. De natuur op z’n 
mooist!

Waar komt sneeuw eigenlijk vandaan? Wie is de Ontwerper 
van deze prachtige kristallen? In de Bijbel, het boek van 
God, lezen we het antwoord. God, de Schepper van hemel 
en aarde is ook de Maker van de sneeuw. Hij heeft alles 
gemaakt, ook ons. Ken je deze God al?

Die smetteloze sneeuwdeken is helaas van korte duur. Daar 
waar mensen erdoorheen lopen of auto’s en fi etsen erover 
rijden, verandert de witte sneeuw langzaam in een bruine 

drab. Zo is het ook gegaan met de wereld. God heeft de 
aarde en de mensen mooi en helemaal goed geschapen. 
Het was perfect. Maar zo is het nu niet meer. Overal is de 
aarde vervuild en zijn er problemen en zorgen. Hoe vaak 
lijkt het kwaad te overheersen! En ook in ons eigen leven 
komen we vuiligheid tegen. De Bijbel noemt dat zonden: 
verkeerde gedachten, woorden, verlangens en daden.

Hoe komt dat toch? Wat is er gebeurd? Waar is het 
fout gegaan? In de Bijbel lezen we dat dit komt door 
de ongehoorzaamheid van de eerste mensen aan God. 
Hierdoor zijn de aarde -en ook de mensen- bevuild 
geworden. Net zoals de prachtige witte sneeuw door 
toedoen van mensen verandert in een vieze bruine drab.

Maar: de Bijbel vertelt ons nog meer! Want God is niet 
veranderd. Zijn goedheid is nog steeds even groot en Hij is 
vol bewogenheid met deze wereld. Hij heeft het liefste dat 
Hij heeft, Zijn Zoon, naar deze vuile aarde gestuurd. Jezus 
is Zijn Naam. Hij is gekomen om door Zijn lijden en sterven 
mensen die bevlekt zijn door hun zonden, weer schoon te 
maken. Vraag aan God of Hij dat ook in uw leven zal doen, 
net zoals de schrijver van Psalm (lied) 51:

‘WAS MIJ, EN IK ZAL WITTER ZIJN 
DAN SNEEUW.’

Winter, 

witter dan sneeuw!


