
WAAROM LAAT 
GOD HET 
LIJDEN TOE?
V ierduizend jaar geleden 

sprak een man die 
persoonlijk, in zijn gezin en 

op financieel gebied, tegenslag te 
verduren kreeg, tot de zwijgende 
hemel en smeekte: ‘Laat me weten 
waarom U mij bestrijdt. Doet 
het U goed mij te verdrukken, te 
verachten wat Uw handen hebben 
voortgebracht?’ (Job 10:2-3) Deze 
vragen worden nog steeds gesteld. 
‘Heeft God een hekel aan mij? Laat 
Hij me daarom zo lijden? Waarom 
ik wel en anderen niet?’

Daarover valt wel iets te zeggen. 
Geen uitputtende antwoorden, maar 
voldoende om ons leed in het juiste 
perspectief te blijven zien. Voldoende 
om ons te leren hoe we voordeel uit 
het lijden kunnen behalen. In dit 
boekje laat Kurt de Haan, uitgever 
van de bijbelstudiereeks Our Daily 
Bread (‘ons dagelijks brood’), ons 
zien dat de hemel weliswaar niet al 
onze vragen beantwoordt, maar ons 
wel alle antwoorden geeft die we 
nodig hebben om te vertrouwen op 
en te houden van Hem die ons, in 
ons leed, tot Zich roept.

Martin R. De Haan II
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ONGRIJPBARE 
ANTWOORDEN

Het leven is soms  
 onbegrijpelijk.  
 Wanneer we 

worstelen met de kille realiteit 
van ons bestaan, raken we 
gemakkelijk gefrustreerd. We 
snakken naar een antwoord op 
het immense probleem van het 
lijden. We kunnen ons zelfs 
afvragen of we ooit helemaal 
zullen begrijpen waarom 
goede mensen slechte dingen 
meemaken en slechte mensen 
goede dingen. De antwoorden 
lijken vaak ongrijpbaar, 
verborgen, buiten ons bereik.

Ja, het is logisch dat een 
terrorist door zijn eigen bom 
om het leven komt. Het is 
logisch dat een roekeloze 
chauffeur een ernstig 
auto-ongeluk krijgt. Het is 
logisch dat iemand die met 
vuur speelt, zich brandt. 
Het is zelfs logisch dat een 
kettingroker longkanker krijgt.

Maar hoe zit het met 
de onschuldige mannen, 

vrouwen en kinderen die 
door de bom van de terrorist 
gedood worden? Hoe zit het 
met de jonge automobilist 
die ernstig hersenletsel 
oploopt, omdat een dronken 
bestuurder op de verkeerde 
weghelft terechtkomt? Hoe 
zit het met degene wiens 
huis afbrandt, buiten zijn 
schuld? En hoe zit het met het 
tweejarige kind met leukemie?

Het is gevaarlijk en zelfs 
dom om te doen alsof we een 
volledig antwoord hebben 
op de vraag, waarom God 
het lijden toelaat. Hij heeft er 
vele, gecompliceerde redenen 
voor. Het is evengoed 
verkeerd om te eisen dat 
we het begrijpen. Toen het 
oudtestamentische slachtoffer 
Job besefte dat hij het recht 
niet had om van God een 
verklaring te eisen, zei hij: 
‘Werkelijk, ik sprak zonder 
enig begrip, over wonderen, 
te groot voor mij om te 
bevatten.’ (Job 42:3)

Maar God heeft ons 
wel een paar antwoorden 
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gegeven. Hoewel we wellicht 
nooit zullen weten waarom 
een ziekte de één treft en de 
ander niet, kunnen we ten 
dele wel weten waarom er 
ziekten bestaan. En hoewel 
we misschien niet zullen 
begrijpen waarom we met 
een bepaald probleem 
geconfronteerd worden, 
mogen we wel weten hoe 
we ermee kunnen omgaan, 
zodanig dat het de Heer een 
genoegen doet.

‘De realiteit  
van het lijden 
is ongetwijfeld 
de allergrootste 

uitdaging in  
het christelijk  

geloof.’ 
John Stott

Nog één opmerking vooraf. 
Ik doe niet alsof ik het lijden 
dat u persoonlijk wellicht 
doormaakt, helemaal begrijp. 

Hoewel sommige aspecten van 
menselijk leed algemeen zijn, 
kunnen de details verschillen. 
En misschien hebt u op dit 
moment niet direct behoefte 
aan een behandeling in vier 
punten van de vraag waarom 
u lijdt of zelfs wat u eraan 
moet doen. Misschien hebt 
u nu vooral een omhelzing 
nodig, een luisterend oor, 
of iemand die gewoon even 
zwijgend bij u komt zitten. 
Maar op enig moment zult u 
verlangen naar de waarheden 
uit Gods woord; u zult ze 
nodig hebben om u te troosten 
en u te helpen uw benarde 
situatie te bezien vanuit het 
perspectief van God.

U en ik hebben meer nodig 
dan niet beproefde theorieën. 
Daarom heb ik geprobeerd op 
de hiernavolgende bladzijden 
de inzichten op te nemen 
van mensen die allerlei 
lichamelijk en psychisch leed 
hebben doorgemaakt. Ik bid 
voor u dat uw geloof in God 
zal standhouden, zelfs als uw 
wereld lijkt in te storten.
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WAAROM LAAT 
GOD HET  
LIJDEN TOE?

Waar is God in onze 
wereld vol leed? 
Als Hij goed en 

barmhartig is, waarom is het 
leven dan vaak zo tragisch? 
Is Hij de regie kwijt? Of, als 
Hij de touwtjes wel in handen 
heeft, wat probeert Hij mij en 
anderen dan aan te doen?

Sommige mensen kiezen 
ervoor het bestaan van God 
te ontkennen, omdat ze zich 
geen God kunnen voorstellen 
die zulke ellende zou toelaten. 
Sommigen geloven dat God 
bestaat, maar zij willen niets 
met Hem te maken hebben, 
omdat ze denken dat Hij niet 
goed kan zijn. Anderen nemen 
genoegen met het geloof in een 
vriendelijke God die van ons 
houdt, maar die de controle 
over een opstandige planeet 
verloren is. Weer anderen 
houden hardnekkig vast aan 
het geloof in een alwetende, 
almachtige, liefhebbende God 

die op de een of andere manier 
het kwaad ten goede gebruikt.

Wanneer we de bijbel 
bestuderen, zien we dat daarin 
een beeld wordt geschetst van 
een God die kan doen wat 
Hij maar wil. Soms heeft Hij 
genadig gehandeld en wonderen 
gedaan voor Zijn volk. Op 
andere momenten echter heeft 
Hij ervoor gekozen niets te doen 
om een ramp af te wenden. 
Hij zou nauw bij ons leven 
betrokken moeten zijn, maar 
soms lijkt Hij doof voor onze 
kreten om hulp. In de bijbel 
verzekert Hij ons dat Hij alles 
wat er gebeurt in de hand heeft, 
maar soms laat Hij ons het 
doelwit zijn van slechte mensen, 
slechte genen, gevaarlijke 
virussen of natuurrampen.

Als u op mij lijkt, dan snakt 
u naar een manier om dit 
verwarrende probleem van 
het lijden uit te puzzelen. Ik 
geloof dat God ons genoeg 
puzzelstukjes heeft gegeven 
om ons te helpen Hem te 
vertrouwen, ook al hebben 
we niet alle informatie die 
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we zouden willen hebben. In 
deze korte studie zullen we de 
belangrijkste antwoorden zien 
die de bijbel geeft: namelijk dat 
onze goede God leed en pijn 
in onze wereld toelaat om ons 
te attenderen op het probleem 
van de zonde, om ons te leren 
ons in geloof en hoop op Hem 
te richten, om ons te vormen 
zodat we meer op Christus 
gaan lijken, en om ons één te 
maken zodat we elkaar helpen.

WAAROM LIJDEN?

OM ONS TE  
WAARSCHUWEN
Stelt u zich een wereld zonder 
pijn voor. Hoe zou dat zijn? 
In eerste instantie klinkt het 
aanlokkelijk. Geen hoofdpijn 
meer. Geen rugpijn meer. 

Geen maagklachten. Geen 
pijnscheut meer wanneer de 
hamer zijn doel mist en op uw 
duim belandt. Geen zere keel 
meer. Maar er zou ook geen 
gevoel meer zijn dat u zou 
attenderen op een gebroken 
bot of gescheurde pees. Geen 
alarm om u te laten weten dat 
een maagzweer een gat in uw 
maag maakt. Geen ongemak 
om te waarschuwen voor 
een kwaadaardige tumor die 
zijn krachten bundelt om uw 
lichaam over te nemen. Geen 
angina die u erop wijst dat 
de bloedvaten naar uw hart 
dichtslibben. Geen pijn die een 
gescheurde blindedarm meldt.

Hoezeer we pijn ook 
verafschuwen, we moeten 
toegeven dat zij vaak heel 
nuttig is. Het waarschuwt 
ons als er iets misgaat. 
Niet de pijn zelf, maar de 
achterliggende oorzaak is het 
echte probleem. Pijn is slechts 
een symptoom, een sirene of 
bel die alarm slaat als een 
lichaamsdeel in gevaar is of 
aangevallen wordt.

OM ONS TE 
WAARSCHUWEN
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In dit hoofdstuk zullen 
we zien dat God het leed 
kan gebruiken om te 
waarschuwen dat:

er iets mis is met de wereld;1. 
er iets mis is met Gods 2. 
schepselen;
er iets mis is met mij.3. 
Elk van deze drie problemen 

kan de reden zijn voor het 
verdriet in ons leven. Laten we 
deze mogelijke diagnoses eens 
afzonderlijk bekijken.

1. Er is iets mis met 
de wereld. De erbarmelijke 
staat van onze planeet maakt 
duidelijk dat er iets vreselijk 
mis is gegaan. Het leed dat 
ons treft en de nood die we 
bij anderen opmerken, wijzen 
erop dat het lijden geen 
onderscheid maakt op basis 
van ras, maatschappelijke 
status, godsdienst, of zelfs 
deugdzaamheid. Het kan wreed, 
willekeurig, doelloos, grillig, en 
volledig onbeheersbaar lijken. 
Het kwaad overkomt mensen die 
proberen goed te leven, en goede 
dingen overkomen mensen die 
ervan genieten slecht te zijn.

Ieder van ons heeft deze 
schijnbare oneerlijkheid van 
nabij meegemaakt. Ik herinner 
me dat mijn grootmoeder 
aan kanker overleed. Oma 
en opa Blohm waren bij ons 
ingetrokken. Mijn moeder, een 
verpleegkundige, zorgde de 
laatste maanden voor haar.
Mama diende haar de pijnstillers 
toe. Opa wilde wanhopig 
graag dat ze zou genezen. 
Toen brak de dag aan dat de 
lijkwagen voorreed en haar 
broze, uitgemergelde lichaam 
meenam. Ik wist dat ze naar 
de hemel was gegaan, maar 
toch deed het pijn. Ik haatte 
kanker—dat doe ik nog steeds.

Als ik nadenk over al het 
lijden dat mijn vrienden, 
collega’s, familie, buren en 
medegemeenteleden hebben 
meegemaakt, kan ik nauwelijks 
geloven hoe lang de lijst is—en 
mijn lijst is onvolledig. Maar al 
te vaak hebben deze mensen 
geleden zonder daaraan zelf 
aanwijsbaar schuldig te zijn 
geweest. Een ongeluk, een 
aangeboren afwijking, een 
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genetische aandoening, een 
miskraam, ouders die hen 
mishandelden, chronische 
pijn, een opstandig kind, 
een ernstige ziekte, een 
toevallige kwaal, de dood 
van een partner of een kind, 
een verbroken relatie, een 
natuurramp. Het lijkt gewoon 
niet eerlijk. Af en toe kom ik 
in de verleiding om aan de 
frustratie toe te geven.

‘Volgens de bijbel is de 
komst van het lijden 
en het kwaad in de 

wereld terug te voeren 
op een geweldig, maar 
verschrikkelijk kenmerk 
van de mens: vrijheid.’ 

Philip Yancey

Hoe komen we hier uit? 
Hoe kunnen we leven met de 
kille feiten van ons bestaan, 
zonder de realiteit te ontkennen 
of door wanhoop overmand te 
worden? Had God geen wereld 

kunnen scheppen waarin nooit 
iets mis zou gaan? Had Hij 
geen wereld kunnen maken 
waarin mensen nooit in staat 
zouden zijn een verkeerde keus 
te maken of een ander pijn te 
doen? Had Hij geen wereld 
kunnen maken waarin muggen, 
onkruid en kanker nooit 
zouden voorkomen? Dat had 
Hij gekund—maar Hij heeft het 
niet gedaan.

Het grote geschenk van 
menselijke vrijheid dat Hij ons 
gegeven heeft, het vermogen 
om te kiezen, brengt het risico 
met zich mee dat er verkeerde 
keuzes worden gemaakt.

Als u zou mogen kiezen, 
wat zou u dan liever zijn: een 
schepsel met vrije wil in een 
wereld waar verkeerde keuzes 
resulteren in lijden, of een robot 
in een wereld zonder pijn? 
Welk wezen zou God meer eer 
bewijzen? Welk schepsel zou 
Hem meer liefhebben?

We hadden net zo 
geschapen kunnen zijn als 
de schattige, op batterijen 
werkende poppen die ‘ik 
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hou van jou’ zeggen als ze 
geknuffeld worden. Maar God 
had een ander plan. Hij nam 
een ‘risico’ en schiep wezens 
die het ondenkbare konden 
doen: in opstand komen tegen 
hun Schepper.

Wat is er in het paradijs 
gebeurd? Verleiding, 
verkeerde keuzes, en tragische 
consequenties verstoorden 
voorgoed de rust van het 
bestaan van Adam en Eva. 
Genesis 2 en 3 vertellen 
uitgebreid hoe Satan hun 
liefde voor de Heer op de proef 
stelde—en hoe zij het lieten 
afweten. In de bijbel wordt 
dat falen ‘zonde’ genoemd. 
En net zoals het aids-virus 
een lichaam besmet, het 
afweersysteem afbreekt en tot 
de dood leidt, zo verspreidt 
ook de zonde zich als een 
dodelijke infectie die van de 
ene generatie op de volgende 
wordt doorgegeven. Iedere 
nieuwe generatie erft de 
gevolgen van de zonde en 
het verlangen om te zondigen 
(Romeinen 1:18-32; 5:12, 15, 18).

‘God fluistert tot ons  
in onze vreugden, 

spreekt in ons 
geweten, maar roept 
in ons lijden; dat is de 
megafoon waarmee 
Hij een dove wereld 

wakker schudt.’ 
C.S. Lewis

De komst van de zonde in 
de wereld had niet alleen een 
verwoestend effect op de aard 
van de mens, maar de zonde 
had ook een onmiddellijk en 
voortdurend oordeel van God 
tot gevolg. Genesis 3 vertelt hoe 
de lichamelijke en geestelijke 
dood deel ging uitmaken van 
het menselijk bestaan (vs. 3, 
19), het baren van kinderen 
pijnlijk werd (vs. 16), de grond 
geteisterd werd door onkruid 
dat het werk van de mens zou 
bemoeilijken (vs. 17-19), en 
Adam en Eva uit de bijzondere 
Tuin werden gezet, waar ze 
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een innige omgang met God 
hadden gehad (vs. 23-24).

In het Nieuwe Testament 
beschrijft de apostel Paulus 
Gods hele schepping als 
zuchtend en reikhalzend 
uitkijkend naar het moment 
waarop zij zal worden 
bevrijd van de vloek 
van vergankelijkheid en 
herschapen zal worden, vrij 
van de gevolgen van de zonde 
(Romeinen 8:19-22).

Ziekte, onheil en verval 
zijn symptomen van een 
onderliggend probleem: het 
menselijk geslacht is in opstand 
gekomen tegen de Schepper. 
Elk verdriet, elk leed en elke 
pijn herinnert ons duidelijk aan 
de hachelijke situatie waarin 
wij mensen ons bevinden. Als 
een enorme lichtreclame roept 
de realiteit van het lijden ons 
toe dat de wereld niet is zoals 
God haar in de schepping 
bedoeld heeft.

Het eerste en meest 
fundamentele antwoord op de 
vraag naar het bestaan van 
het lijden is dus, dat het het 

rechtstreekse gevolg is van 
de komst van de zonde in de 
wereld. Leed waarschuwt ons 
dat een geestelijke ziekte onze 
planeet te gronde richt. Vaak 
zijn onze problemen enkel en 
alleen een neveneffect van het 
leven in een gevallen wereld, en 
zijn ze niet direct aan onszelf 
te wijten.

2. Er is iets mis met 
Gods schepselen. 
Wij kunnen het slachtoffer 
zijn van wrede daden van 
andere mensen of van Satans 
rebellenleger. Gevallen 
menselijke wezens en gevallen 
geestelijke wezens (engelen die 
in opstand zijn gekomen) zijn 
beide in staat keuzes te maken 
die aan henzelf en anderen 
schade berokkenen.

Lijden kan door mensen 
worden veroorzaakt. Als vrije 
(en door zonde geïnfecteerde) 
schepselen hebben mensen 
veel verkeerde keuzes in hun 
leven gemaakt, en dat zullen 
ze ook blijven doen. Deze 
verkeerde keuzes treffen vaak 
andere mensen.
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Zo besloot een van Adams 
zonen, Kaïn, zijn broer 
Abel te doden (Gen. 4:7-8). 
Lamech schepte op over 
zijn gewelddadigheid (vs. 
23-24). Sarai behandelde 
Hagar slecht (Gen. 16:1-6). 
Laban lichtte zijn neef Jakob 
op (Gen. 29:15-30). Jozef 
werd door zijn broers als 
slaaf verkocht (Gen. 37:12-
36) en vervolgens door 
de vrouw van Potifar vals 
beschuldigd van een poging 
tot verkrachting; zij liet hem 
in de gevangenis gooien (Gen. 
39). De farao mishandelde de 
Israëlitische slaven in Egypte 
op een wrede manier (Ex. 
1). Koning Herodes liet alle 
baby’s in en rond Betlehem 
afslachten in een poging  
Jezus te vermoorden  
(Mat. 2:16-18).

Het leed dat anderen ons 
aandoen, kan te wijten zijn 
aan hun egoïsme. We kunnen 
ook het doelwit worden van 
vervolging om ons geloof in 
Christus. Door de eeuwen heen 
hebben mensen die zich aan 

de Heer verbonden, lijden te 
verduren gehad door hen die 
tegen God in opstand kwamen.

Voor zijn bekering 
was Saulus een fanatiek 
tegenstander van de christenen; 
hij deed wat hij maar kon om 
hen het leven zuur te maken—
hij hielp zelfs mee hen ter dood 
te brengen (Hand. 7:54-8:3). 
Maar na zijn ingrijpende 
ommekeer naar de Here 
Jezus, verdroeg hij moedig alle 
soorten vervolging, terwijl hij de 
boodschap van het evangelie 
met kracht verkondigde (2 Kor. 
4:7-12, 6:1-10). Hij kon zelfs 
stellen dat het lijden dat hij 
verdroeg hem hielp om meer 
op Christus te lijken (Fil. 3:10).

Lijden kan ook door de 
duivel en zijn demonen worden 
veroorzaakt. Het levensverhaal 
van Job is er een sprekend 
voorbeeld van, hoe een goed 
mens vreselijke rampen kunnen 
overkomen vanwege een aanval 
van de duivel. God stond toe 
dat Satan Job beroofde van 
zijn bezit, zijn gezin en zijn 
gezondheid (Job 1-2).
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Ik had moeite om de vorige 
zin op te schrijven. Op de een 
of andere manier, en omdat Hij 
er Zijn redenen voor had, stond 
God toe dat Satan Jobs leven 
verwoestte. We zijn geneigd 
dit te vergelijken met een vader 
die toelaat dat de schrik van 
de buurt zijn kinderen in elkaar 
slaat, alleen om te zien of zij 
daarna nog steeds van papa 
houden. Maar dat is, zoals 
Job gaandeweg besefte, geen 
eerlijke beoordeling van onze 
wijze en liefhebbende God.

Wij weten—hoewel 
Job dat niet wist—dat zijn 
leven een testcase was, een 
levend getuigenis van de 
betrouwbaarheid van God. Job 
liet zien dat een mens op God 
kan vertrouwen en integer kan 
blijven, zelfs als zijn wereld 
(om wat voor reden dan ook) 
instort, omdat God zijn
vertrouwen waard is. 
Uiteindelijk leerde Job dat, 
hoewel hij niet begreep wat 
Gods plan was, hij meer 
dan genoeg reden had om 
te geloven dat God niet 

onrechtvaardig, wreed, 
sadistisch of oneerlijk was 
omdat Hij toeliet dat er van 
Jobs bestaan geen spaan heel 
bleef (Job 42).

De apostel Paulus had een 
lichamelijke kwaal die hij aan 
Satan toeschreef. Hij noemde 
het ‘een doorn in het vlees 
(…): ik word gekweld door 
een engel van Satan’ (2 Kor. 
12:7). Paulus bad om van het 
probleem verlost te worden, 
maar God gaf hem niet waar 
hij om vroeg. In plaats daarvan 
hielp de Heer hem begrijpen 
hoe deze last een hoger doel 
kon dienen: de kwaal maakte 
Paulus nederig en afhankelijk 
van de Heer, en bood hem 
de gelegenheid Zijn genade te 
ervaren (vs. 8-10).

Hoewel er bij de meeste 
ziekten geen direct verband 
te leggen is met het werk van 
Satan, zijn er in de evangeliën 
wel een paar voorbeelden 
opgetekend van lijden dat aan 
Satan wordt toegeschreven, 
waaronder een man die blind 
en stom was (Mat. 12:22) en 
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een jongen die aan maanziekte 
leed (Mat. 17:14-18).

3. Er is iets mis met 
mij. Maar al te vaak als er 
in ons leven iets misgaat, 
trekken we onmiddellijk de 
overhaaste conclusie dat 
God ons ervanlangs geeft 
vanwege een zonde die we 
begaan hebben. Dat is niet 
noodzakelijkerwijs waar. Zoals 
ik bij de voorgaande punten 
heb aangegeven, is veel van 
het lijden dat ons leven treft 
een gevolg van het feit dat we 
in een gebroken wereld leven, 
bevolkt door zondige mensen 
en opstandige geesten.

De vrienden van Job dachten 
ten onrechte dat hij leed 
vanwege zonde in zijn leven 
(Job 4:7-8, 8:1-6, 22:4-5, 36:17). 
Jezus’ eigen discipelen trokken 
direct de verkeerde conclusie 
toen ze een blinde man zagen. 
Ze vroegen zich af of zijn 
oogproblemen veroorzaakt 
waren door zijn eigen zonde of 
door iets wat zijn ouders hadden 
gedaan (Joh. 9:1-2). Jezus 
vertelde hun dat zijn lichamelijke 

klachten geen verband hielden 
met zijn eigen zonde of die van 
zijn ouders (vs. 3).

Met deze waarschuwingen 
in ons achterhoofd moeten 
we de harde waarheid onder 
ogen zien dat lijden soms 
wél het rechtstreekse gevolg 
is van zonde—ofwel als een 
corrigerende terechtwijzing van 
God voor hen die Hij liefheeft, 
ofwel als straf van God voor 
opstandigen in Zijn wereld.

Terechtwijzing. Wanneer 
u en ik ons vertrouwen op 
Jezus Christus als onze 
Verlosser hebben gesteld, 
dan zijn we kinderen van 
God. Als zodanig maken we 
deel uit van een gezin met 
een liefhebbende Vader aan 
het hoofd, die ons opvoedt 
en corrigeert. Hij is geen 
mishandelende, sadistische 
ouder die een flink pak slaag 
uitdeelt omdat Hij daar een 
pervers genoegen aan beleeft.

In Hebreeën 12 staat: ‘Mijn 
zoon, je mag een vermaning 
van de Heer nooit terzijde 
schuiven en nooit opgeven als 
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je door Hem terechtgewezen 
wordt, want de Heer berispt  
wie Hij liefheeft, straft elke  
zoon van wie Hij houdt.  
(…) Daar komt nog bij dat 
wij voor onze aardse vaders, 
door wie we werden opgevoed, 
respect hadden; hoeveel te 
meer zullen we ons dan niet 
onderwerpen aan het gezag van 
de Vader van alle geesten, en 
dan leven? Onze aardse vaders 
berispten ons maar voor korte 
tijd en naar eigen goeddunken, 
maar Hij berispt ons voor onze 
eigen bestwil, om ons te laten 
delen in Zijn heiligheid.’ (vs. 
5-6, 9-10)

En tegen de kerk in 
Laodicea zei Jezus: ‘Iedereen 
die Ik liefheb wijs Ik terecht en 
bestraf Ik. Zet u dus volledig in 
en breek met het leven dat u nu 
leidt.’ (Op. 3:19)

Koning David wist hoe het 
was om de strenge liefde van 
de Heer te ervaren. Na zijn 
overspel met Batseba en zijn 
complot om haar echtgenoot 
in de strijd te laten omkomen, 
toonde David geen berouw, 

totdat de profeet Natan hem 
ermee confronteerde. Psalm 51 
verhaalt van Davids worsteling 
met zijn schuldgevoel en zijn 
smeekbede om vergeving. In 
een andere psalm overdacht 
David de gevolgen van het 
verdoezelen en negeren van 
zonde. Hij schreef: ‘Zolang ik 
zweeg, teerden mijn botten 
weg, kreunend leed ik, de hele 
dag. Zwaar drukte Uw hand op 
mij, dag en nacht.’ (Ps. 32:3-4)

In 1 Korintiërs 11:27-32 
waarschuwde de apostel 
Paulus de gelovigen, dat een 
te lichtzinnige omgang met de 
zaken van de Heer—deelname 
aan de Maaltijd van de Heer 
zonder stil te staan bij de ernst 
ervan—zou leiden tot straf. 
Paulus legde uit dat deze 
bestraffing van de Heer een 
doel dient. Hij schreef: ‘Maar 
nu velt de Heer Zijn oordeel 
over ons en wijst Hij ons 
terecht, opdat we niet samen 
met de wereld zullen worden 
veroordeeld.’ (vs. 32)

De meesten van ons kunnen 
het principe wel begrijpen dat 
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God tuchtigt wie Hij liefheeft.
Van een liefhebbende Vader 
verwachten we dat Hij ons 
corrigeert en oproept onze 
gehoorzaamheid aan Hem te 
vernieuwen.

Oordeel. God handelt 
ook om hardnekkige 
ongelovigen aan te pakken, 
die volharden in het kwaad 
doen. Iemand die Gods 
geschenk van verlossing 
niet heeft aangenomen, mag 
verwachten dat hij Gods toorn 
zal voelen op een toekomstige 
oordeelsdag, en loopt nu al 
het risico op een strenge straf, 
als God het verkiest.

De Heer vernietigde de 
decadente mensheid met een 
vloed (Gen. 6). Hij verwoestte 
Sodom en Gomorra (Gen. 
18-19). Hij stuurde plagen op 
de Egyptenaren af (Ex. 7-12). 
Hij gaf Israël bevel om de 
heidenen die in het Beloofde 
Land woonden, volledig uit te 
roeien (Deut. 7:1-3). Ten tijde 
van het Nieuwe Testament 
velde hij de arrogante koning 
Herodes (Hand. 12:19-23). 

En op de toekomstige 
oordeelsdag zal God een 
volledig rechtvaardig vonnis 
uitspreken over allen die Zijn 
liefde en heerschappij afwijzen 
(2 Petr. 2:4-9).

Hier en nu worden we 
echter geconfronteerd met 
onrechtvaardigheden. God 
heeft in Zijn wijsheid ervoor 
gekozen Zijn volmaakt 
rechtvaardige oordeel uit te 
stellen. De psalmdichter Asaf 
worstelde met deze  
schijnbare oneerlijkheid in 
het leven. Hij schreef over 
goddelozen die ongestraft hun 
slechte daden konden plegen, 
en zelfs in voorspoed leefden, 
terwijl veel rechtvaardige 
mensen problemen hadden 
(Ps. 73). Over de voorspoed 
van de goddelozen zei hij: 
‘Dus bleef ik nadenken, ik 
wilde weten waarom—het 
was een vraag die mij 
kwelde, tot ik Gods heiligdom 
binnenging en mij hun einde 
voor ogen bracht.’ (vs. 16-17) 
Door na te denken over de 
oppermachtige Heer van de 
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wereld, kon Asaf alles weer in 
het juiste perspectief zien.

Als wij moeite hebben met 
de realiteit dat slechte mensen 
wegkomen met moord en 
alle mogelijke vormen van 
verdorvenheid, dan moeten 
we voor ogen houden dat de 
Heer ‘alleen maar geduld met 
u [heeft], omdat Hij wil dat 
iedereen tot inkeer komt en 
niemand verloren gaat’  
(2 Petr. 3:9).

Het eerste deel van het 
antwoord op de vraag naar 
het lijden is dus: God gebruikt 
het om ons te waarschuwen 
voor ernstige problemen. Leed 
doet een alarmbel rinkelen 
om aan te geven dat er iets 
mis is met de wereld, met de 
mensheid als geheel, en met 
u en mij. Maar zoals we in 
het volgende hoofdstuk zullen 
zien, wijst God niet alleen de 
problemen aan; Hij gebruikt 
moeilijkheden ook om ons 
te stimuleren de oplossing te 
vinden—bij Hem.

WAAROM LIJDEN?

OM ONS OP HEM 
TE RICHTEN
Als iemand zich van God 
afkeert, krijgt het lijden er vaak 
de schuld van. Vreemd genoeg 
echter wordt het lijden ook 
in positieve zin als oorzaak 
aangewezen, wanneer mensen 
vertellen wat een wending in 
hun leven teweegbracht, wat 
hun kijk op het leven heeft 
verhelderd, en waardoor hun 
relatie met God verdiept werd. 
Hoe kunnen vergelijkbare 
omstandigheden zulke totaal 
verschillende uitwerkingen 
op mensen hebben? De 
oorzaak ligt diep weggestopt 
in de mensen zelf, niet in de 
gebeurtenissen.

Een bekende 
mediapersoonlijkheid, die 

OM ONS TE 
WAARSCHUWEN

OM ONS 
OP HEM TE 
RICHTEN
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geen blad voor de mond 
nam, hekelde publiekelijk 
het christelijk geloof als ‘een 
godsdienst voor mislukkelingen’. 
Zo had hij er niet altijd over 
gedacht. Als jongeman had 
hij een bijbelschool gevolgd 
en een christelijke middelbare 
school bezocht. Over de 
zware indoctrinatie die hij had 
ondergaan, zei hij spottend: 
‘Ik geloof dat ik zeven of acht 
keer bekeerd ben.’ Maar toen 
veranderde een pijnlijke ervaring 
zijn kijk op het leven en op God. 
Zijn jongere zus werd ernstig 
ziek. Hij bad om haar genezing, 
maar na vijf jaar lijden stierf 
ze. Hij raakte gedesillusioneerd 
omdat God toeliet dat dit 
gebeurde. Hij zei: ‘Ik begon 
mijn geloof kwijt te raken, en 
hoe meer ik het kwijtraakte, hoe 
beter ik me voelde.’

Wat is het verschil tussen 
iemand als deze man en 
iemand als Joni Eareckson 
Tada? In zijn boek Waar is 
God als ik pijn heb? beschrijft 
Philip Yancey de geleidelijke 
verandering in Joni’s houding 

in de jaren nadat ze door een 
duikongeluk verlamd was 
geraakt.

‘In het begin kon Joni haar 
situatie onmogelijk rijmen met 
haar geloof in een liefhebbende 
God. (...) Heel geleidelijk 
wendde ze zich tot God. Haar 
houding werd van bitterheid 
omgesmolten tot vertrouwen; 
dat duurde drie lange jaren van 
tranen en hevige twijfel.’  
(p. 133-134)

Het omslagpunt kwam op 
een avond toen een goede 
vriendin, Cindy, tegen haar 
zei: ‘Joni, je bent niet de enige. 
Jezus weet hoe jij je voelt—Hij 
was immers ook verlamd.’ 
Cindy beschreef hoe Jezus aan 
het kruis geslagen was, verlamd 
door de spijkers.

Yancy vertelt vervolgens: 
‘Die gedachte intrigeerde Joni 
en leidde haar even af van haar 
eigen pijn. Ze had er nooit bij 
stilgestaan dat God misschien 
dezelfde doordringende pijn 
had gevoeld die nu haar 
lichaam folterde. Het idee 
troostte haar enorm.’
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In plaats van te blijven 
zoeken naar een reden 
waarom het vreselijke ongeluk 
had plaatsgevonden, werd 
Joni gedwongen zich veel 
afhankelijker van de Heer 
op te stellen en vanuit een 
langetermijnperspectief naar 
haar leven te kijken.

Verder zegt Yancey over 
Joni: ‘Ja, ze worstelde met God, 
maar ze wendde zich niet van 
Hem af. (…) Nu noemt Joni 
haar ongeluk een “heerlijke 
indringer”; ze stelt dat het 
het beste is wat haar ooit is 
overkomen. God heeft het 
gebruikt om haar aandacht te 
trekken en haar gedachten op 
Hem te richten.’ (p.137-138)

Dit principe, dat lijden een 
gezonde afhankelijkheid van 
God kan voortbrengen, wordt 
door de apostel Paulus geleerd 
in een van zijn brieven aan de 
kerk te Korinte. Hij schreef: 
‘U moet weten, broeders en 
zusters, dat de tegenspoed die 
we in Asia hebben moeten 
doorstaan, uitzonderlijk groot 
was. We hadden het zwaar te 

verduren, zo zwaar dat het onze 
krachten te boven ging. We 
vreesden ernstig voor ons leven, 
we waren er zelfs zeker van 
dat het doodvonnis al over ons 
was uitgesproken. Maar juist 
dat liet ons beseffen dat we niet 
op onszelf moeten vertrouwen, 
maar alleen op de God die de 
doden opwekt.’ (2 Kor. 1:8-9)

Eenzelfde gedachte is te 
vinden in Paulus’ opmerkingen 
over zijn lichamelijke klachten. 
De Heer zei tegen Paulus: ‘Je 
hebt niet meer dan Mijn genade 
nodig, want kracht wordt 
zichtbaar in zwakheid’ (2 Kor. 
12:9). Paulus voegde eraan 
toe: ‘Omdat Christus mij kracht 
schenkt, schep ik vreugde in 
mijn zwakheid: in beledigingen, 
nood, vervolging en ellende. 
In mijn zwakheid ben ik sterk.’ 
(vs. 10)

Het lijden laat ons zien 
hoe beperkt en zwak onze 
eigen redmiddelen in feite zijn. 
Het dwingt ons opnieuw na 
te denken over prioriteiten, 
waarden, doelen, dromen, de 
dingen waar we vreugde aan 
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beleven, de bron van echte 
kracht, en onze relaties met 
mensen en met God. Het richt 
onze aandacht op geestelijke 
waarheden—als we ons 
tenminste niet van God afkeren.

Het lijden dwingt ons stil 
te staan bij de richting die ons 
leven neemt. We kunnen ervoor 
kiezen te wanhopen door ons 
te concentreren op onze huidige 
problemen, of we kunnen 
ervoor kiezen hoop te houden 
door Gods langetermijnplan 
voor ons te onderkennen  
(Rom. 5:5, 8:18-28; Hebr. 11).

‘Het geloof legt de 
grondslag voor alles 
waarop we hopen, 

het overtuigt ons van 
de waarheid van wat 

we niet zien.’ 
Hebreeën 11:1

Meer dan welk bijbelgedeelte 
ook verzekert Hebreeën 11 mij 
ervan dat ik, of mijn situatie 

nu bizar of bijzonder is, altijd 
moet reageren met vertrouwen 
in de wijsheid, de macht en het 
bestuur van God. Wat er ook 
gebeurt, ik heb alle reden om 
Hem te vertrouwen—net zoals 
de grote mannen en vrouwen 
van weleer hun hoop op Hem 
hadden gesteld.

Zo herinnert Hebreeën 
11 ons aan Noach, een man 
die 120 jaar moest wachten 
voordat God Zijn belofte 
van een vernietigende vloed 
vervulde (Gen. 6:3). Abraham 
wachtte vele hartverscheurende 
jaren voordat het kind dat God 
hem beloofd had, eindelijk 
geboren werd. Jozef werd als 
slaaf verkocht en onschuldig 
gevangengezet, maar 
uiteindelijk zag hij hoe God alle 
schijnbare kwaad in zijn leven 
ten goede keerde (Gen. 50:20). 
Mozes moest wachten tot hij 
tachtig jaar was, voordat God 
hem gebruikte om de Joden uit 
Egypte te bevrijden. En zelfs 
toen was het een zware opgave 
om dat volk met hun gebrek 
aan geloof te leiden (Exodus).
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Hebreeën 11 vermeldt 
mensen zoals Gideon, 
Simson, David en Samuël, 
die grote overwinningen 
behaalden in dienst van de 
Heer. Maar halverwege vers 
35 verandert de toon. Opeens 
staan we oog in oog met 
mensen die onbeschrijfelijk 
lijden te verduren kregen: 
mensen die stierven zonder 
ooit te weten waarom God 
het had toegelaten dat 
zij zulke verschrikkingen 
moesten ondergaan. Deze 
mensen werden gemarteld, 
bespot, gegeseld, gestenigd, 
doormidden gezaagd, door 
het zwaard neergestoken, 
mishandeld, en gedwongen 
als verschoppelingen te leven 
(vs. 35-38). Het was Gods 
plan dat hun trouw tijdens 
hun ontberingen alleen 
zou worden beloond in het 
langetermijnperspectief van de 
eeuwigheid (vs. 39-40).

Leed dwingt ons verder 
te kijken dan onze directe 
omstandigheden. Lijden brengt 
ons ertoe de grote vragen te 

stellen: ‘Waarom ben ik hier?’ 
en ‘Wat is de zin van mijn 
leven?’ Door deze vragen niet 
te laten rusten en door de 
antwoorden te vinden bij de 
God van de bijbel, zullen we 
de standvastigheid vinden die 
we nodig hebben om zelfs het 
ergste wat het leven ons kan 
aandoen, te doorstaan, omdat 
we weten dat dit leven niet het 
enige is. Als we begrijpen dat 
een almachtige God boven de 
hele menselijke geschiedenis 
staat, en alles verweeft tot 
een prachtig wandkleed dat 
uiteindelijk Hem zal eren, dan 
kunnen we de gebeurtenissen 
in het juiste perspectief zien.

In Romeinen 8:18 schreef de 
apostel Paulus: ‘Ik ben ervan 
overtuigd dat het lijden van 
deze tijd in geen verhouding 
staat tot de luister die ons 
in de toekomst zal worden 
geopenbaard.’ Daarmee 
wilde Paulus niet zeggen dat 
onze moeilijkheden niets 
voorstellen, maar hij spoorde 
ons als gelovigen aan om onze 
huidige moeiten in het licht van 
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de eeuwigheid te zien. Onze 
problemen kunnen beslist 
groot en zelfs overweldigend 
zijn. Maar vergeleken bij de 
ongelofelijke luister die degenen 
die God liefhebben wacht, 
zullen volgens Paulus zelfs de 
meest duistere en loodzware 
levensomstandigheden in het 
niet vallen.

Laten we bij één laatste 
voorbeeld stilstaan—misschien 
wel het meest veelzeggende 
voorbeeld dat we zouden 
kunnen bespreken. De dag 
waarop Christus aan het kruis 
hing, wordt nu Goede Vrijdag 
genoemd. Destijds was het 
een allesbehalve goede dag. 
Het was een dag van intens 
lijden, angst, duisternis en 
hopeloosheid. Het was een dag 
waarop Jezus Zich helemaal 
alleen voelde. Het was een 
dag waarop God afwezig en 
zwijgzaam leek, waarop het 
kwaad leek te overwinnen en 
alle hoop de bodem in werd 
geslagen. Maar toen werd het 
zondag. Jezus stond op uit 
het graf. Die ontzagwekkende 

gebeurtenis wierp een nieuw 
licht op de vrijdag. De 
opstanding gaf een heel nieuwe 
betekenis aan wat er aan het 
kruis was gebeurd. Het werd 
een dag van triomf in plaats van 
een dag van nederlaag.

Ook wij kunnen 
vooruitkijken. Wij kunnen onze 
duistere ‘vrijdagen’ verdragen 
en ze als ‘goed’ beschouwen, 
omdat wij de God van de 
zondag dienen.

Dus wanneer tegenslagen 
u treffen—en dat zullen ze 
doen—onthoudt dan: God 
gebruikt zulke omstandigheden 
om ons op Zichzelf en op Zijn 
langetermijnvisie op het leven 
te richten. Hij roept ons op 
te vertrouwen, te hopen, te 
wachten.
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WAAROM LIJDEN?

OM ONS TE VORMEN
Sportcoaches zeggen 
altijd: ‘Als je wilt winnen, 
moet je pijn lijden.’ Op de 
middelbare school deed ik 
mee aan hardloopwedstrijden 
(toegegeven, ik was niet zo 
goed, maar ik deed mijn 
best!). De coaches vertelden 
ons keer op keer dat de zware 
trainingssessies hun vruchten 
zouden afwerpen wanneer 
we aan wedstrijden zouden 
meedoen. Ze hadden gelijk. 
We wonnen niet altijd, maar 
ons harde werken had duidelijk 
resultaat.

In die jaren heb ik veel 
over mezelf geleerd. En nu 
leer ik nog meer, terwijl ik 
mezelf de discipline opleg 
om elke dag te gaan joggen. 

Vaak zou ik het veel liever 
overslaan. Ik wil de pijn van de 
rekoefeningen niet voelen. Ik 
wil mijn lichaamstemperatuur 
niet tot het uiterste opvoeren. 
Ik zou veel liever geen gevecht 
met vermoeidheid leveren 
als ik tegen de heuvels op ga. 
Waarom doe ik het dan? Het 
resultaat is de pijn waard. Mijn 
bloeddruk en hartslag blijven 
laag, ik krijg geen buikje, en ik 
voel me gezond en kwiek.

Lichaamsbeweging mag 
dan wel duidelijke voordelen 
hebben, maar hoe zit het 
met de pijn waar we niet 
voor kiezen? Hoe zit het met 
ziekten, kwalen, ongelukken en 
geestelijke pijn? Wat voor winst 
kan daaruit voortkomen? Is de 
winst de pijn echt waard?

Laten we eens horen wat een 
medeslachtoffer te zeggen heeft 
in Romeinen 5:3-4. De apostel 
Paulus schreef: ‘We prijzen ons 
zelfs gelukkig onder alle ellende, 
omdat we weten dat ellende 
tot volharding leidt, volharding 
tot betrouwbaarheid, en 
betrouwbaarheid tot hoop.’

OM ONS TE 
WAARSCHUWEN

OM ONS 
OP HEM TE 
RICHTEN

OM ONS TE 
VORMEN
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Paulus begon zijn betoog 
over de voordelen van het lijden 
met de opmerking dat we ons 
zelfs ‘gelukkig prijzen onder alle 
ellende’. Hoe kan hij stellen dat 
we ons moeten verheugen over 
de pijnlijke omstandigheden 
die we te verduren hebben? Hij 
bedoelde zeker niet te zeggen 
dat wij onze moeilijkheden 
moeten vieren; nee, hij wilde 
zeggen dat wij ons moeten 
verheugen over wat God door 
onze moeilijkheden kan en wil 
doen voor ons en tot Zijn eer. 
Paulus’ opmerking moedigt ons 
aan om het eindresultaat  
te vieren, niet het pijnlijke 
proces. Hij bedoelde niet 
dat we een morbide soort 
plezier moeten beleven aan 
dood, kanker, aangeboren 
afwijkingen, financiële 
tegenslagen, een verbroken 
relatie, of een tragisch 
ongeluk. Dit zijn allemaal 
verschrikkelijke dingen: duistere 
herinneringen aan het feit dat 
we in een wereld leven die in 
het verderf is gestort door de 
vloek van de zonde.

De apostel Jakobus schreef 
ook dat we ons moeten 
verheugen in het eindresultaat 
van onze moeilijkheden. Hij 
zei: ‘Het moet u tot grote 
blijdschap stemmen, broeders 
en zusters, als u allerlei 
beproevingen ondergaat. Want 
u weet: wanneer uw geloof 
op de proef wordt gesteld, 
leidt dat tot standvastigheid. 
Als die standvastigheid ook 
daadwerkelijk blijkt, zult  
u volmaakt en volkomen  
zijn, zonder enige 
tekortkoming.’ (1:2-4)

Als we de feiten uit deze 
twee teksten combineren, 
vinden we deze goede 
en lovenswaardige 
voortbrengselen van het lijden: 
standvastige volharding, een 
sterk en gerijpt karakter, en 
hoop. God kan de tegenspoed 
in ons leven gebruiken om ons 
te vormen, zodat wij een dieper 
geloof krijgen, godvrezender 
worden en meer op Christus 
gaan lijken.

Wanneer wij Christus 
aannemen als onze Verlosser, 
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verandert de Heer ons niet in 
één klap in perfecte mensen. 
Nee, Hij neemt de straf van de 
zonde van ons af en plaatst ons 
op de weg die naar de hemel 
leidt. Daarna wordt ons leven 
een periode waarin wij ons 
karakter kunnen ontwikkelen; 
we leren meer over God, we 
leren hoe we Hem kunnen 
behagen. Door het lijden 
worden we op een ingrijpende 
manier gedwongen de moeilijke 
vragen van het leven onder 
ogen te zien. Daardoor worden 
we sterker en meer volwassen.

Mijn grootvader, dr. M.R. 
De Haan, vertelde in zijn boek 
Broken Things (‘gebroken 
dingen’) over dit proces van 
gevormd worden. Hij schreef: 

De beste preken die ik 
ooit heb gehoord, werden 
niet vanaf de kansel 
gehouden, maar vanuit het 
ziekbed. De geweldigste en 
diepzinnigste waarheden 
uit het Woord van God 
werden vaak niet onthuld 
door hen die preekten vanuit 
hun kerkelijke opleiding 

en theologiestudie, maar 
door eenvoudige mensen 
die de school van de nood 
hebben doorlopen en 
ervaringsgewijs de diepere 
dingen van Gods wegen 
hebben geleerd.

De meest opgewekte 
mensen die ik ooit heb 
ontmoet, zijn—op een 
enkele uitzondering na—de 
mensen geweest die de 
minste zon en de meeste 
pijn en tegenspoed in hun 
leven hebben gehad. De 
dankbaarste mensen die 
ik heb ontmoet, waren 
niet degenen wiens pad 
een leven lang over rozen 
ging, maar degenen die 
door omstandigheden aan 
huis gekluisterd waren, en 
vaak aan hun bed, en die 
geleerd hadden op God te 
vertrouwen zoals alleen 
zulke christenen kunnen 
doen. Ik heb geconstateerd 
dat de mopperaars meestal 
de mensen met een 
uitstekende gezondheid zijn. 
De klagers zijn degenen die 
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het minst te klagen hebben; 
en die geliefde heiligen van 
God, die mij keer op keer 
hebben verkwikt met hun 
preken vanaf hun ziekbed-
kansels, zijn de mannen 
en vrouwen geweest die 
het meest opgewekt en 
het meest dankbaar voor 
de zegeningen van de 
almachtige God waren.  
(p. 43-44)
Hoe hebt u gereageerd op 

de moeilijkheden in uw leven? 
Bent u bitter of beter geworden? 
Bent u gegroeid in uw geloof, of 
hebt u zich van God afgewend? 
Bent u in uw karakter meer 
op Christus gaan lijken? Hebt 
u zich door de moeilijkheden 
laten vormen tot een evenbeeld 
van Gods Zoon?

Hoe draagt alles bij aan 
het goede? Het bijbelgedeelte 
dat misschien wel het vaakst 
wordt geciteerd in een periode 
van lijden en verdriet, is 
Romeinen 8:28. Daar staat: ‘En 
wij weten dat voor wie God 
liefhebben, voor wie volgens 
Zijn voornemen geroepen zijn, 

alles bijdraagt aan het goede.’ 
Dit vers is vaak verkeerd 
begrepen en misschien ook 
misbruikt, maar de waarheid 
ervan kan veel troost brengen.

De context van Romeinen 
8 benadrukt wat God voor ons 
doet. De Heilige Geest die in ons 
woont, geeft ons een geestelijk 
leven (vs. 9), verzekert ons 
ervan dat wij Gods kinderen zijn 
(vs. 16), en helpt ons te bidden 
in onze tijden van zwakheid (vs. 
26-27). Romeinen 8 plaatst ons 
lijden ook in het grotere geheel 
van wat God aan het doen is: 
Hij werkt Zijn verlossingsplan 
uit (vs. 18-26). De verzen 28 tot 
en met 39 verzekeren ons dat 
God van ons houdt, dat niets 
of niemand ooit zou kunnen 
verhinderen dat God tot stand 
brengt wat Hij wil doen, en 
dat niets ons ooit zou kunnen 
scheiden van Zijn liefde.

Op de juiste manier bezien 
in de context van Romeinen 8, 
verzekert vers 28 ons dus op 
krachtige wijze dat God aan 
het werk is voor allen die Zijn 
Zoon als hun Verlosser hebben 
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aangenomen. Het vers belooft 
niet dat we alle gebeurtenissen 
in ons leven zullen begrijpen, 
of dat we in dit leven na een 
periode van beproevingen 
gezegend zullen worden 
met goede dingen. Maar het 
verzekert ons wel dat God Zijn 
goede plan door ons leven ten 
uitvoer brengt. Hij vormt ons 
en onze omstandigheden tot 
Zijn eer.

Auteur Ron Lee Davis 
schrijft in zijn boek Becoming a 
Whole Person in a Broken World 
(‘een gaaf mens worden in een 
gebroken wereld’): ‘Het goede 
nieuws is niet dat God onze 
omstandigheden zo laat aflopen 
als wij het wensen, maar dat 
God zelfs onze teleurstellingen 
en tegenslagen kan verwerken 
in Zijn eeuwige plan. Het 
kwaad dat ons overkomt, kan 
worden veranderd in het goede 
van God. Romeinen 8:28 is 
Gods garantie dat als wij God 
liefhebben, onze levens gebruikt 
kunnen worden om Zijn doelen 
te bereiken en Zijn koninkrijk te 
bevorderen.’ (p. 122)

‘Maar,’ vraagt u misschien, 
‘als God de wereld bestuurt, 
waarom lijkt het leven dan zo 
onbeheersbaar? Hoe kan Hij 
alles gebruiken tot Zijn eer, 
en uiteindelijk laten bijdragen 
aan het goede voor ons?’ In 
zijn boek Why Us? (‘waarom 
wij?) stelt Warren Wiersbe dat 
God ‘Zijn heerschappij bewijst, 
niet door voortdurend in te 
grijpen en deze gebeurtenissen 
te voorkomen, maar door 
over hen te heersen en hen 
te doen zwichten, zodat zelfs 
door rampen heen uiteindelijk 
Zijn plan ten uitvoer wordt 
gebracht.’ (p. 136)

Als almachtige Heer van 
de wereld gebruikt God alle 
aspecten van het leven om 
ons geloof te verdiepen en 
ons op Christus te laten lijken, 
en om bij te dragen aan Zijn 
eeuwige plan. Om deze doelen 
te bereiken, wil God echter 
ons gebruiken om anderen te 
helpen, en Hij wil dat anderen 
ons helpen. Daar gaat het 
volgende hoofdstuk over.
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WAAROM LIJDEN?

OM ONS ÉÉN TE MAKEN
Juist door lijden en verdriet 
ontdekken wij hoezeer wij 
elkaar nodig hebben. Onze 
moeiten herinneren ons eraan 
hoe kwetsbaar we werkelijk 
zijn. Zelfs de zwakheid van 
anderen kan ons steunen als 
onze eigen kracht uitgeput is.

Dit feit is heel reëel voor 
mij wanneer ik met een 
kleine groep gemeenteleden 
bijeenkom voor gebed en 
gemeente-zijn. Tijdens deze 
periodieke bijeenkomsten 
dragen we elkaars lasten: 
een ziek kind, het verlies van 
een baan, spanning op het 
werk, een opstandig kind, een 
miskraam, vijandigheid tussen 
gezinsleden, een depressie, 
de spanningen van elke dag, 

een niet bekeerd familielid, 
moeilijke beslissingen, 
criminaliteit in de buurt, 
worstelingen met de zonde, 
en nog veel meer. Vaak heb 
ik aan het eind van zo’n 
bijeenkomst de Heer geloofd 
voor de bemoediging die 
we elkaar hadden gegeven. 
We zijn nader tot elkaar 
gekomen en we hebben nieuwe 
kracht gekregen door samen 
de moeiten van het leven 
tegemoet te treden.

Dergelijke persoonlijke 
ervaringen, bezien in het licht 
van de bijbel, herinneren 
mij aan twee belangrijke 
waarheden:

Het lijden helpt ons in te zien 1. 
dat wij andere gelovigen nodig 
hebben.
Het lijden helpt ons in de 2. 
behoeften van anderen te 
voorzien, wanneer we Christus 
in ons laten leven.
Laten we eens kijken naar 

deze twee manieren waarop 
God lijden en verdriet gebruikt 
om ons één te maken met 
andere gelovigen in Christus.

OM ONS TE 
WAARSCHUWEN

OM ONS 
OP HEM TE 
RICHTEN

OM ONS TE 
VORMEN

OM ONS ÉÉN 
TE MAKEN
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1. Het lijden helpt 
ons in te zien dat wij 
andere gelovigen nodig 
hebben. In zijn beschrijving 
van de eenheid van alle 
gelovigen in Christus, gebruikte 
de apostel Paulus het beeld 
van het menselijk lichaam (1 
Kor. 12). Hij zei dat we elkaar 
nodig hebben om goed te 
functioneren. Paulus beschreef 
het als volgt: ‘Wanneer één 
lichaamsdeel pijn lijdt, lijden 
alle andere mee; wanneer 
één lichaamsdeel met respect 
behandeld wordt, delen 
alle andere in die vreugde. 
Welnu, u bent het lichaam van 
Christus en ieder van u maakt 
daar deel van uit.’ (vs. 26-27)

In zijn brief aan de Efeziërs 
sprak Paulus over Christus als 
het hoofd: ‘Vanuit dat hoofd 
krijgt het lichaam samenhang, 
en wordt het ondersteund 
en bijeengehouden door alle 
gewrichtsbanden. Ieder deel 
draagt naar vermogen bij tot 
de groei van het lichaam, dat 
zo zichzelf opbouwt door de 
liefde.’ (Ef. 4:16)

Wanneer we beginnen te 
beseffen wat andere gelovigen 
ons te bieden hebben, dan 
zullen we ons realiseren 
hoeveel er te winnen valt 
door om hun hulp te vragen 
als wij door een moeilijke 
periode heengaan. Als zorgen 
onze krachten dreigen uit te 
putten, kunnen we op andere 
gelovigen leunen om ons te 
helpen nieuwe kracht te vinden 
in de macht van de Heer.

2. Het lijden helpt 
ons in de behoeften 
van anderen te 
voorzien, wanneer we 
Christus in ons laten 
leven. In 2 Korintiërs 1 schreef 
de apostel Paulus: ‘Geprezen 
zij de God en Vader van onze 
Heer Jezus Christus, de Vader 
die Zich over ons ontfermt, de 
God die ons altijd troost en 
ons in al onze ellende moed 
geeft, zodat wij door de troost 
die wijzelf van God ontvangen, 
anderen in al hun ellende moed 
kunnen geven.’ (vs. 3-4)

Zoals we in de vorige 
paragraaf gezien hebben, 

DS_T_Suffering_NL.indd   27 16/07/2010   11:40:36



28

hebben wij elkaar nodig omdat 
we iets waardevols te bieden 
hebben. We hebben geestelijke 
inzichten en wijsheid die we 
geleerd hebben toen we allerlei 
beproevingen ondergingen. 
We weten hoe waardevol het 
is wanneer een liefhebbend 
iemand in persoon aanwezig 
is. Als we de troost van God in 
een moeilijke situatie hebben 
ervaren, zijn we in staat ons 
te vereenzelvigen met andere 
mensen in vergelijkbare situaties.

Terwijl ik me voorbereidde 
op het schrijven van dit boekje, 
las ik over de ervaringen 
van mensen die veel hadden 
geleden, en sprak ik met 
andere mensen die met pijn 
vertrouwd waren. Ik probeerde 
te achterhalen wie hen het 
meest had geholpen in hun 
moeilijkheden. Keer op keer 
was het antwoord: iemand 
anders die een vergelijkbare 
situatie had meegemaakt. 
Zo iemand kan zich beter 
inleven, en zijn of haar 
opmerkingen geven blijk van 
wijsheid die door ervaring is 

verkregen. Voor iemand die 
onder zorgen gebukt gaat, 
klinken de woorden ‘ik begrijp 
wat jij nu meemaakt’ vaak 
oppervlakkig en bevoogdend, 
tenzij degene die ze uitspreekt 
zelf iets vergelijkbaars heeft 
meegemaakt.

Maar het feit dat de beste 
troosters diegenen zijn die in 
vergelijkbare omstandigheden 
hebben verkeerd en daardoor 
geestelijk sterker zijn 
geworden, wil nog niet zeggen 
dat anderen niets meer hoeven 
te doen. Wij hebben allemaal 
de verantwoordelijkheid om te 
doen wat in ons vermogen ligt 
om mee te voelen, te proberen 
het te begrijpen, te proberen 
te troosten. Galaten 6:2 zegt 
tegen ons: ‘Draag elkaars 
lasten, zo leeft u de wet van 
Christus na.’ En Romeinen 
12:15 stelt: ‘Wees blij met wie 
zich verblijdt, heb verdriet met 
wie verdriet heeft.’

Dr. Paul Brand, een expert 
op het gebied van lepra, 
schreef: ‘Als het onheil toeslaat, 
zijn wij die eromheen staan, 
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sprakeloos door de schok. We 
slikken de brok in onze keel 
weg, gaan vastberaden naar 
het ziekenhuis voor bezoekjes, 
mompelen een paar opgewekte 
woorden, en lezen misschien 
een paar artikelen over wat je 
moet zeggen tegen rouwende 
mensen.

Maar wanneer ik patiënten 
en hun familie vraag: ‘Wie 
heeft u in uw lijden geholpen?’, 
dan krijg ik een vreemd, 
onduidelijk antwoord. Degene 
die beschreven wordt, heeft 
zelden pasklare antwoorden 
of een innemende, bruisende 
persoonlijkheid. Het is een 
rustig persoon, begripvol, die 
meer luistert dan praat, die 
niet oordeelt en zelfs niet veel 
advies geeft. “Het gevoel dat er 
iemand bij is.” “Iemand die er 
was toen ik hem nodig had.” 
Een hand om vast te houden, 
een begripvolle, verbijsterde 
omhelzing. Een gedeelde 
brok in de keel.’ (Fearfully 
and Wonderfully Made 
(‘wonderbaarlijk geschapen’), 
p. 203-204)

Het is duidelijk: God schiep 
ons als mensen die afhankelijk 
van elkaar zijn. We hebben 
veel te bieden aan hen die 
lijden, en anderen hebben veel 

‘Kort gezegd: er is 
geen tovermiddel 

voor iemand die lijdt. 
Zo iemand heeft 

vooral liefde nodig, 
want liefde merkt 
intuïtief op wat  

nodig is.’ 
Philip Yancey

aan ons te bieden als wij 
moeilijkheden moeten 
verduren. Als we zo met elkaar 
één zijn, zullen we steeds meer 
troost ervaren wanneer we 
beseffen dat God het lijden 
gebruikt om ons te wijzen op 
het probleem van de zonde, 
om ons op Hem te richten, en 
zelfs om ons meer op Christus 
te laten lijken.
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HOE KUNNEN  
WE ELKAAR 
HELPEN?

Op dit moment bent u 
  misschien  
  overweldigd door 

uw moeilijkheden. Het idee 
dat u iemand anders zou 
kunnen helpen, lijkt wellicht 
onmogelijk. Maar op enig 
moment zult u, wanneer u 
Gods troost ontvangt, klaar 
zijn om troost uit te delen 
(2 Kor. 1). Sterker nog, 
misschien is het helpen van 
anderen wel een belangrijke 
stap in uw eigen emotionele 
genezingsproces.

Of misschien hebt u 
dit boekje gelezen om te 
ontdekken hoe u een vriend 
of geliefde in moeilijkheden 
beter kunt helpen. De 
suggesties in dit hoofdstuk 
zijn ook voor u bedoeld.

Anderen helpen is een 
riskante aangelegenheid. 
Onze hulp is niet altijd 
welkom. Soms zeggen we 
de verkeerde dingen. Maar 

we moeten proberen te 
helpen. Jezus’ gelijkenis van 
de Barmhartige Samaritaan 
(Luc. 10:25-37) herinnert 
ons eraan dat het onze 
verantwoordelijkheid is om 
de lijdende mensen die we 
tegenkomen, te helpen. Hier 
volgen een paar suggesties:

Wacht niet op iemand anders  •
om de eerste stap te zetten.
Wees, zo mogelijk, lijfelijk bij  •
hen aanwezig en raak hun 
hand aan, of omhels hen op 
een gepaste manier.
Richt u op wat zij nodig hebben,  •
niet op uw eigen verlegenheid 
met het feit dat u geen adequate 
antwoorden heeft.
Geef hun de ruimte hun  •
gevoelens te uiten. Veroordeel 
hun emotie niet.
Verdiep u in hun problemen. •
Doe niet alsof u nooit ergens  •
mee worstelt.
Zeg niet te veel. •
Vermijd opmerkingen als ‘Zo  •
moet je je niet voelen’ of ‘Je 
weet wat je zou moeten doen’.
Verzeker hen ervan dat u voor  •
hen bidt.
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Bid! Vraag God om hulp voor  •
uzelf en voor hen.
Houd contact. •
Help hen onterecht  •
schuldgevoel te verjagen 
door hen ervan te verzekeren 
dat lijden en schuld niet 
onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn.
Help hen vergeving in  •
Christus te vinden, wanneer 
ze lijden als gevolg van hun 
zonde, of wanneer ze zich 
bewust worden van zonde 
door over hun leven na te 
denken.
Moedig hen aan om zich  •
Gods trouw in het verleden te 
herinneren.
Richt u op het voorbeeld van  •
Christus en help hen.
Herinner hun eraan dat God van  •
ons houdt en voor ons zorgt, en 
dat Hij alle macht heeft.
Adviseer hen om één dag  •
tegelijk te nemen.
Stimuleer hen om de hulp te  •
zoeken die ze nodig hebben 
(vrienden, familie, dominee).
Help hen te beseffen dat het  •
tijd kost om moeilijkheden het 

hoofd te bieden.
Herinner hen aan Gods  •
hoedende liefde (Ps. 23).

‘Wees blij met wie 
zich verblijdt, heb 
verdriet met wie 
verdriet heeft.’ 
Romeinen 12:15

Herinner hen aan Gods bestuur  •
over de wereld, in zowel de 
grote als de kleine dingen van 
het leven.
Negeer hun problemen niet. •
Probeer hen niet op een  •
gemaakte manier op te 
vrolijken. Wees oprecht. Wees 
de vriend die u was voordat de 
moeilijkheden begonnen.
Schenk hun de liefde die u van  •
anderen zou willen ontvangen 
als u in hun schoenen stond.
Probeer goed te luisteren. •
Ontken hun pijn niet. •
Gun hun de tijd om te genezen.  •
Probeer het proces niet te 
verhaasten.
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BETER DAN 
ANTWOORDEN

Wij smeken 
om volledige 
antwoorden. In 

plaats daarvan biedt God ons 
Zichzelf aan. En dat is genoeg. 
Wanneer we weten dat we Hem 
kunnen vertrouwen, hebben 
we geen volledige verklaringen 
nodig. Dan is het genoeg te 
weten dat onze pijn en ons 
lijden niet zonder betekenis zijn. 
Het is genoeg te weten dat God 
nog altijd de wereld bestuurt 
en dat Hij werkelijk om ons 
persoonlijk geeft.

Het grootste bewijs van 
Gods zorg voor ons zien we als 
we kijken naar Jezus Christus. 
God heeft zo veel van onze 
lijdende wereld gehouden, dat 
Hij Zijn Zoon gestuurd heeft 
om voor ons te lijden en te 
sterven, om ons te verlossen 
zodat we niet tot eeuwige smart 
veroordeeld zouden worden 
(Joh. 3:16-18). Dankzij Jezus 
kunnen wij de allerergste pijn 
vermijden: de pijn van het 

voorgoed van God gescheiden 
zijn. En dankzij Christus kunnen 
we nu zelfs de vreselijkste 
rampen verdragen, omdat Hij 
ons kracht geeft en hoop biedt.

Wij smeken om 
volledige antwoorden. 

In plaats daarvan 
biedt God ons 
Zichzelf aan.

De eerste stap in een 
realistisch omgaan met het 
probleem van het lijden, 
is het besef dat de wortels 
ervan liggen in het universele 
probleem van de zonde. Hebt 
u al ingezien hoeveel Jezus 
voor u aan het kruis heeft 
geleden, om u te verlossen van 
de straf van de zonde? Stel uw 
vertrouwen op Hem. Neem 
Zijn geschenk van vergeving 
aan. Alleen in Hem zult u een 
blijvend antwoord vinden op 
het probleem van het lijden in 
uw leven en in de wereld.
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