
Lezing: De vraag naar het waarom van het lijden  
 

 

            

    Deze lezing heeft als hoofdstuk 8 een plaats gekregen in de reader  
    Apologetiek (auteur: L. Post) van het Hoornbeeck College ©. 

 
1. Inleiding 

 
Eén van de meest indringende vragen die aan christenen gesteld kan worden 
is de vraag naar het waarom van het lijden: Als God bestaat, waarom is er 
dan zoveel lijden op deze wereld? Als God volmaakt liefde en volmaakt 
almachtig is wil én kan Hij het kwaad toch tegenhouden?! Deze vraag wordt 
vaak als moeilijk ervaren omdat de vraag (1) in eerste instantie heel logisch 
lijkt, (2) het over een ingrijpend onderwerp gaat, en (3) je mede daardoor op 
deze vraag niet zomaar in twee zinnen een begrijpelijk antwoord kan geven. 
Laten we eerst eens kijken naar enkele achtergronden bij deze vraag…1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“De Holocaust verwoestte het geloof van velen. De Joodse auteur Elie Wiesel overleefde 

het concentratiekamp Birkenau. In zijn indrukwekkende boek Night (Nacht) beschrijft hij 

de gruwelen van dit kamp: baby’s als strobalen aan mestvorken gestoken, kinderen die 

zagen hoe andere kinderen werden opgehangen, zijn moeder en de andere leden van zijn 

eigen familie werden in een grote oven gegooid die gestookt werd met menselijke lichamen. 

Tijdens een van de ophangingen hoorde Wiesel kreunen: “Waar is God? Waar is Hij? 

Waar kan Hij nu zijn?” Toen het allemaal voorbij was, kon Wiesel alleen maar 

antwoorden dat Birkenau “zijn God en zijn ziel had vermoord en zijn dromen had 

veranderd in stof”.1 

 

Toen op 11 september 2001 moslim-extremisten de tot op heden meest moorddadige en 

verwoestende aanslag in de Verenigde Staten pleegden – bijna 3000 mensen vonden een 

verschrikkelijke dood! – vroegen atheïsten, agnosten en miljoenen anderen zich min of 

meer het volgende af: Hoe kan iemand beweren dat zijn God dit passend gedrag vindt? 

 

Op 17 juli 2014 werd een Boeing 777 (vlucht MH17) in het oosten van Oekraïne door 

waarschijnlijk pro-Russische separatisten neergeschoten. Er waren 298 mensen aan boord, 

waaronder 196 Nederlanders. Geen van de inzittenden heeft de ramp overleefd. 

 

“PvdA-leider Den Uyl zette in 1986 een felle aanval in op het christelijke volksdeel. Dat 

matigde zich volgens hem een morele superioriteit aan. Onvoorstelbaar vond hij het dat 

christenen na Auschwitz nog steeds over de almacht van God durfden te spreken. Er 

waren, aldus Den Uyl, "grenzen aan de lariekoek."”2 
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Je voelt wel aan dat vragen over het lijden niet zomaar aan de kant 
geschoven kunnen en mogen worden. En… laten we eens eerlijk zijn en wat 
dichterbij komen: leven in jouw en in het leven van ons allemaal ook geen 
vragen over Gods leiding? Waarom verhinderde de Heere het overlijden van 
mijn moeder niet? Waarom moesten wij ons lieve zusje verliezen? Waarom 
moet ik mijn leven lang met een handicap door het leven gaan? Waarom 
heeft mijn broertje die ongeneeslijke ziekte? Waarom ging mijn verkering op 
zo’n akelige manier uit? Waarom, waarom, waarom…?! Je begrijpt dat 
hiermee deze lezing voor een deel ook een persoonlijke insteek heeft. 
 
We denken in deze lezing dus met elkaar na over de volgende vraag: 
 
 
 
 
Voordat we verder gaan, willen we eerst benadrukken dat ‘het lijden’ een 
heel diep thema is – je hebt dat al wel gemerkt. Wie heeft niet met lijden te 
maken? En hoe diep kan lijden soms gaan – soms zó ontzettend diep… Het is 
dan ook niet makkelijk om bij zo’n thema met elkaar stil te staan. Daarbij: wij 
zijn zo klein van verstand – het is een bijzonder indringende en ook moeilijke 
opgave om op een goede manier met elkaar over het lijden na te denken. 

 

2 – Het lijden, een indringend vraagstuk? 

 

Bijna iedereen krijgt in zijn leven te maken met verdriet, pijn en lijden. 
Maar… voor wie vormt het lijden eigenlijk een indringend vraagstuk? Als je 
hier goed over nadenkt, betreft dit feitelijk alleen gelovigen… Immers, 
gelovigen belijden een almachtig én liefdevol God – en uit die belijdenis kan 
de vraag naar voren komen: waarom dan toch al dat lijden? 
Voor niet-gelovigen (en dan bedoelen we met name de velen die uitgaan van 
de evolutietheorie) zou lijden een weliswaar intens verdrietig maar toch 
onvermijdbaar gevolg van het evolutie-proces moeten zijn – en in die zin 
geen indringend vraagstuk! Het is iets dat je (hoe erg ook!) nu eenmaal kan 
overkomen… Sterker nog: niet-gelovigen kunnen – vanuit hun eigen 
gedachtegoed – het lijden niet eens als wérkelijk slecht of kwaad betitelen. 
Terwijl ze dat misschien wel graag zouden willen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Blanchard schrijft hierover: “Als we leven in een wereld waarin alles 
verklaard kan worden door fysica, chemische processen en biologie, dan zijn 

Als God almachtig én liefde-vol tegelijk is, hoe kan er dan zo onnoemlijk veel ellende, pijn 

en verdriet op deze wereld (en in mijn persoonlijke wereld) zijn? 

 

Evolutietheorie gaat immers uit van de gedachte dat dit heelal en deze natuur door puur 

toeval is ontstaan, zonder plan of doel. Maar… als alles door puur toeval zonder plan of 

doel is ontstaan (en er dus geen God is), hoe kunnen wij dan überhaupt iets wérkelijk goed 

of kwaad noemen? Waar halen we die termen vandaan in een leeg heelal, waarop grónden 

we die? Goed en kwaad zijn dan hoogstens een puur persoonlijke (of gezamenlijke) 

opvatting… die voor anderen weer anders kan zijn…  
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de dingen die we ‘goed’ en ‘slecht’ noemen onpersoonlijke en waardeloze 
gegevens zonder verklaring.”3 Welk kwaad je ook bedenkt, welke erge 
dingen (dus ook het lijden) je naar voren haalt… niet-gelovigen hebben 
vanuit hun gedachtegoed geen recht om datgene wérkelijk slecht of kwaad 
te noemen. Dit heeft ingrijpende gevolgen – zomaar één voorbeeld:4 
 
 
 
 
 
Als onze hersenen alleen maar ‘bewegende chemicaliën’ zijn, dan is elke 
waarheid die we denken te ontdekken niets meer dan een domme 
chemische reactie, die niet meer waarheid bevat dan bijvoorbeeld een 
toevallig kuchje.5 Zonder een God van absolute rechtvaardigheid hebben 
woorden als ‘rechtvaardig’ of ‘onrechtvaardig’, ‘goed’ of ‘kwaad’ geen 
ethische inhoud, maar zijn ze in het beste geval een kwestie van persoonlijke 
(of gezamenlijke) opvatting en in het slechtste geval betekenisloos.6 
 
Samenvattend: als er geen God is en de wereld dus niet met een doel 
geschapen is, dan is er ook geen gefundeerd idee van goed en kwaad – en als 
dat er niet is, is er niets wézenlijk goed of kwaad. Ook het lijden niet…  
(Dit wil natuurlijk niet zeggen dat atheïsten geen waarden en normen 
hebben, wél dat daaraan een tijdloos en onwrikbaar fundament ontbreekt.) 
 

3 – Veel lijden is het gevolg van ons handelen op dit moment 

 

Eigenlijk, zo zagen we zojuist, vormt het lijden dus alleen voor gelovigen een 
indringend vraagstuk. We moeten daarom gaan kijken naar de vraag hoe het 
lijden is ontstaan. Voordat we hier bij stilstaan, is het goed om eerst een 
aantal zaken eerlijk onder ogen te zien. Veel van het leed, de ellende en het 
lijden op deze aarde is namelijk rechtstreeks het gevolg van menselijk 
egoïsme en het niet nemen van onze verantwoordelijkheid:7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als wij slechts een toevallige verzameling van een hoopje moleculen zijn, om welke reden 

is dan een terroristische aanslag in New York erger dan een kikker die duizenden vliegen 

doodt?4 

 

 Niemand op deze wereld zou van de honger hoeven te sterven als iedereen ‘zijn naaste 

liefhad als zichzelf’. Er is genoeg voedsel op aarde om iedereen van eten te voorzien. 

Rond 1990 consumeerden bijvoorbeeld de Amerikanen (destijds zeven procent van de 

wereldbevolking) meer dan de helft van alle natuurlijke rijkdommen!7 Ondertussen 

stierven en sterven miljoenen mensen van de honger… 

 Hoeveel onzegbaar veel menselijk leed is niet het directe of indirecte gevolg van ons 

omgaan met natuur en milieu?! Door ontbossing bijvoorbeeld worden ecosystemen 

uitgeschakeld, erosie veroorzaakt en overstromingen minder tegengegaan. En wat 

voor gevolgen heeft ons aantasten van de ozonlaag voor het leven op deze aarde? 

 Hoeveel menselijk leed is niet direct of indirect onze eigen schuld?! Hoeveel 

sterfgevallen, intens lijden, gebroken levens en ontwrichte gezinnen zijn het directe 

gevolg van roken, het gebruiken van drugs, het veelvuldig gebruik van alcohol, het 

verslaafd zijn aan je werk of het verkeerd omgaan met seksualiteit (aids)?! 

 Veel lijden en verdriet wordt veroorzaakt door menselijke fouten en onzorgvuldigheid. 

Enkele voorbeelden: (1) Om ervoor te zorgen dat het dek van de Titanic er niet al te 

rommelig uit zou zien, brachten de eigenaren het aantal reddingsboten terug tot ruim 

onder het aanbevolen aantal. (2) Het Internationale Atoomagentschap schreef de 

verschrikkelijke Tsjernobylramp toe aan “een gebrekkige veiligheidscultuur”. 
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John Blanchard schrijft: “Zelfs als we voorbijgaan aan de vele miljoenen die 
vermoord of verwond werden in militaire conflicten en gewelddadigheden, 
zijn deze voorbeelden afdoende om te laten zien dat de mens zelf direct 
verantwoordelijk is voor een groot deel van het menselijk lijden. Hoe kunnen 
wij God in de beklaagdenbank zetten?”8 
 

4 – De oorzaak van het lijden 

 

Maar we moeten dieper afsteken; Gods Woord laat ons zien dat het lijden 
niet iets is wat ‘natuurlijk’ bij deze wereld hoort. Het lijden en het kwaad zijn 
helemaal geen oorspronkelijke zaken, maar zijn ontstaan als direct gevolg 
van de diep-ingrijpende keus van de mens zélf in zijn oorspronkelijk 
volmaakte staat. De Bijbel laat geen misverstand bestaan over het heerlijke 
begin van deze wereld: “En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was 
zeer goed” (Gen. 1: 31a). De Heere schiep de wereld in een perfect gelukkige 
staat. Temidden van die wereld schiep Hij de mens als Zijn pronkjuweel…  
 
God schiep de gehele schepping naar haar aard, behalve de mens… De mens 
schiep Hij namelijk – heel bijzonder! – naar Zijn beeld.9 Dat betekent onder 
andere dat de mens het enige schepsel is dat rationele, morele en 
persoonlijke eigenschappen heeft. Een schepsel dat in zijn oorspronkelijke 
staat volmaakt in staat was om zijn Schepper in alle opzichten (verstand, 
gevoel, woord en daad) te dienen en te eren. Er bestond een volmaakt 
heerlijke en vrijwillige relatie en omgang tussen de Schepper en Zijn 
schepsel; “en zie, het was zeer goed.” Maar de mens liet – mede door 
toedoen van de duivel – zijn Schepper los; Adam en Eva kozen heel bewust 
tégen God… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gebeurde eens dat een studente mij hier heel spontaan de volgende vraag over stelde: 

“Meneer, waarom hield de Heere Eva niet tegen, waarom voorkwam God het kwade 

niet?” Het was aan haar te merken dat ze vaker over die vraag nagedacht had. Ik begreep 

haar wel; zelf heb ik hier vroeger ook meer dan eens over nagedacht. Om de studente en 

haar klas hier enig inzicht in te geven, heb ik als volgt proberen een antwoord te geven: 

 

“Misschien heb je verkering, misschien ook niet. In ieder geval, denk ik, zou je niet willen 

dat jouw jongen of meisje als een robot van jou zou houden, zeg maar, als een soort houten 

pop. Nee, je wilt alleen maar dat iemand vrijwillig van jou houdt, gewoon écht, zonder 

dwang of automatisme… puur om wie jij bent! 

 

Dat is nu precies wat de Heere ook wilde. Het was natuurlijk voor de Heere heel 

eenvoudig geweest om mensen te scheppen die als robots van Hem zouden houden, met 

eerbied gesproken: voorgeprogrammeerd. Maar dat wilde de Heere niet, Hij wilde niet dat 

Zijn schepsel uit puur automatisme van Hem zou houden. De Heere wilde dat de mens 

Hem vrijwillig zou liefhebben, gewoon écht, puur om Wie Hij is! 

 

Hoewel Gods schepping volmaakt – zeer goed! – was, bestond er daarom de mogelijkheid 

om het goede niet te doen. Anders zou de mens de Heere immers niet vrijwillig kunnen 

liefhebben… Wij spreken daarom wel van ‘het proefgebod’. En bedenk dat het volstrekt 

niet moeilijk was dat gebod te houden. Er waren immers duizenden bomen om van te eten, 

alle met een volmaakt heerlijke smaak. Slechts van die ene boom mochten Adam en Eva 
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De opstand van de mens tegen God had ontzéttende gevolgen: de volmaakte 
en innige band tussen God en de mens werd wreed kapot gescheurd, de 
mens verloor zijn onschuld en vrije wil, hij werd volledig besmet met 
goddeloze ideeën, genegenheden en gedragingen (wat ook verschrikkelijke 
gevolgen had voor de omgang tussen de ene en andere mens) en zijn 
lichaam werd onderworpen aan pijn, ziekte en dood… Daarnaast nam de 
mens de hele schepping, waarin hij als heer en rentmeester gesteld was, met 
zich mee. De hele kosmos werd ontwricht, de natuur verziekt en de 
verhouding tussen alle schepselen intens gehavend, verbitterd en 
verscheurd. Ja, de aardbol zelf is radicaal verdorven door de zonde. 
Aardbevingen, vulkanen, overstromingen en orkanen laten dit zien… Dit alles  
doet Paulus uitroepen: “Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen 
zucht en te zamen als in barensnood is tot nu toe…” (Rom. 8: 22) 10  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 – De invloed van de duivel 

 

Het is noodzakelijk om bij het lijden in deze wereld ook te letten op de 
invloed van de duivel. God schiep niet alleen de mens als persoonlijk, moreel 
en rationeel wezen, maar ook de engelen. Een deel van deze engelen 
misbruikte de vrije wil en is verworden tot duivelen. De Schrift vertelt hier 
slechts enkele zaken over (we kunnen hieruit afleiden dat de Heere voor ons, 
tot aan de Wederkomst, méér informatie hierover niet nodig of zelfs niet 
goed acht)! Enkele gegevens: een deel van Gods engelen kwam in opstand 
tegen God, met hun heerlijke positie waren zij niet tevreden, ze zondigden 
en zijn in de waarheid niet staande gebleven.11 12 De apostel Judas zegt ons 

niet eten.  

 

God had alles volmaakt geschapen, zeer goed! Niets ontbrak er… alles was goed. Bedenk 

eens hoe afschuwelijk het alleen al was dat Eva (en Adam met haar) inging op de 

hemeltergende vraag van de duivel… Bedenk eens hoe welbewust zij Gods rechtvaardige 

straf op de zonde over zich afriepen door te luisteren naar de gruwelijke en Godonterende 

satansleugen. Geheel vrijwillig kozen zij voor satan – en tégen God! Niets, maar dan ook 

niets, verplichtte hen daartoe! Vrijwillig hadden ze God lief gehad, vrijwillig kozen ze 

tégen Hem…” 

 

Maar het kwaad van de zonde had nog diepere gevolgen. John Blanchard brengt dat heel 

duidelijk onder woorden als hij schrijft: “Adam zondigde als vertegenwoordiger van het 

hele menselijke geslacht. Omdat de mensheid één geheel is, nam hij in zijn val de hele 

mensheid mee: ‘Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door 

de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd 

hebben’. (Romeinen 5: 12) Bovendien gewon Adam na de zondeval kinderen ‘naar zijn 

evenbeeld’. (Genesis 5: 3) Als gif dat geloosd wordt in de bron van een rivier, zo werd 

Adams vervuilde en bedorven natuur doorgegeven van generatie op generatie. De gehele 

mensheid werd meegesleurd in die stroom. Jij en ik begonnen ons leven niet in een staat 

van morele neutraliteit, maar met zondige neigingen en verlangens die zich later zouden 

manifesteren in woorden, gedachten en daden. Bevestigt onze eigen ervaring dit niet?”10  

[In de bijlage bij deze lezing wordt nog wat verder ingegaan op het onderwerp ‘Erfzonde’.] 
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dat ze hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun woonstede verlaten 
hebben.13 De Schrift zegt ons verder dat de duivel tot aan de Wederkomst 
macht heeft op deze aarde, hij wordt door de Heere Jezus zelfs de ‘overste 
dezer wereld’ genoemd.14 De duivel, eens één van Gods heerlijkste 
schepselen, is verworden tot het gruwelijkste monster van helse 
goddeloosheid, ‘het pure en onverdunde kwaad’15 zelf. Hij zal er alles aan 
doen om de mens “verder weg te trekken in de verschrikkelijke chaos, 
waarin de mens door eigen schuld terecht gekomen is.”16 Mede daarom 
waarschuwt Paulus zo uitdrukkelijk: “Want wij hebben den strijd niet tegen 
vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke 
boosheden in de lucht” (Ef. 6: 12). De macht en invloed van de boze is echter 
niet onbeperkt en zal zeker niet altijd duren. Dr. S.D. Post zegt:17 
 
 
 
 
 
 
 
Tot de Wederkomst van Christus heeft de duivel echter een bepaalde macht. 
Die macht wendt hij in onze menselijke wereld aan tot het willen verleiden 
tot de zonde, het veroorzaken van lijden en het creëren van verdriet.   
 

6 – Een opkomende vraag 

 

Op dit punt komt er bij veel jongeren en ouderen een vraag oprijzen: “Als 
God van tevoren alles weet, wist Hij ook dat de mens (en misschien moeten 
we hier ook bij zeggen: de engelen die gevallen zijn, de duivelen) zijn 
geschonken vrijheid zou misbruiken en van Hem af zou vallen. Waarom heeft 
Hij dan toch deze wereld geschapen met alle gevolgen van dien?” 
 
Voordat we naar deze vraag kijken, moeten we eerst een heel belangrijke 
opmerking maken: we betreden nu eigenlijk heilige grond, waar de Heere in 
Zijn Woord weinig tot niets over zegt. De Heere geeft ons in dit leven niet in 
alle dingen inzicht. En… wanneer de alwetende God dat niet doet, heeft Hij 
(zoals we zojuist al zeiden) daar blijkbaar Zijn redenen voor. Daarom moeten 
we heel voorzichtig zijn. Wel kunnen we een paar opmerkingen maken die 
ons misschien iets beter zicht geven op dit vraagstuk: 
 
1. In de eerste plaats kunnen wij Gods werk helemáál niet overzien. Wij 

denken heel erg vanuit deze aarde, maar God overziet de tijd, de 
eeuwigheid en het gehele heelal. Wij kunnen alleen maar denken in tijd 
en afstand. De Heere schiep een oneindig heelal en is van eeuwigheid tot 
eeuwigheid, bij Hem is geen tijd en afstand. Wij, mensen, hebben geen 
inzicht in onzienlijke dingen, dingen die tijd en afstand overstijgen!  

“De duivel heeft in de wereldgeschiedenis meer of minder speelruimte. Daar zijn 

haarscherpe grenzen getrokken door God. Als hij ook maar één voet over die grens wil 

zetten, wordt hij teruggetrokken met ketenen der duisternis. Die ketenen kan hij nooit 

meer afwerpen. Het zijn ‘eeuwige banden’, waarmee de duivel is geketend tot op de grote 

dag van het eindoordeel. Dan zal zijn kop compleet vermorzeld worden.”17 
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2. In de tweede plaats: “Als de Heere de mens niet zou hebben geschapen 
omdat er mensen zouden zondigen en kwaad doen en verloren gaan, 
dan zou er helemaal geen schepping, geen liefde, geen genade zijn. Dan 
zou feitelijk toch het kwade het laatste en beslissende woord hebben.”18 
Wanneer God – omdat Hij vooraf wist dat de mens zijn geschonken 
vrijheid zou misbruiken – besloten had om niet te scheppen, had Hij 
eigenlijk bijvoorbaat als het ware gecapituleerd voor het kwaad… 
 

3. In de derde plaats: Waarom schiep de Heere? In ieder geval met liefde 
als bedoeling.19 Maar de mens keerde God de rug toe. Dan moet het 
oneindige liefde zijn dat Hij toch aan Zijn schepping begon.20  
 
 
 
 
 
 

4. In de vierde plaats heeft het feit dat deze vraag gesteld wordt vaak ook 
te maken met een verkeerde visie op Gods oordeel en rechtvaardigheid. 
Alsof Gods oordeel onzuiver zou kunnen zijn… Gods oordeel over 
zondaars is ontzettend indringend, maar altijd volstrekt eerlijk en 
rechtvaardig. Mensen denken (vaak onbewust) dat de hel voor zondaren 
een oneerlijk-overmatig-zware straf is, maar Gods oordeel is altijd eerlijk, 
volmaakt en zuiver afgewogen. Hij kent ieders zonde, achtergronden, 
omstandigheden, enzovoorts – en zó oordeelt Hij ook. Van ieder oordeel 
zullen wij straks kunnen zeggen dat het volstrekt zuiver en eerlijk is… 
Zoals wij verwachten dat een aardse rechter eerlijk oordeelt, zó mag je 
het volmaakt van God verwachten! 
 

5. In de vijfde plaats is het eigenlijk niet aan de orde om de Heere ter 
verantwoording te roepen. Wij kennen ‘de hele landkaart’ niet en 
hebben alleen te maken met onze eigen verantwoordelijkheid. De Heere 
had ons volmaakt en in totale vrijheid geschapen. De mens viel honderd 
procent vrijwillig en opzettelijk van zijn Schepper af, hij ging vrijwillig in 
op de hemeltergende vraag van de duivel, hij geloofde bewust de 
Godonterende satansleugen, hij keerde God moedwillig de rug toe… God 
had hem goed en in vrijheid geschapen, maar de mens sloeg de Heere, 
ja, hij spuwde zijn liefhebbende Schepper vernederend en onterend in 
het aangezicht. En nog élke dag laten we volop zien dat we zondaren 
zijn… ‘Wij hebben God op ‘t hoogst misdaan; wij zijn van ‘t heilspoor 
afgegaan’. En toch laat God de mens niet los… 

Het is als met een enorm grote landkaart van een onbekend gebied; wij kennen alleen het 

stukje waar we op dat moment ons bevinden, God kent de hele landkaart. Of zoals één van 

mijn studenten eens schreef op een toets: “Wij leven en denken binnen een bepaald kader. 

De antwoorden op deze vragen liggen buiten dat kader. Hoe kunnen wij Gods redenen en 

bedoelingen kennen als we niet alles weten wat Hij weet?” 

Denk hier eens goed over na: de alwijze Drie-enige God had het volmaakt goed en wist 

alles van tevoren – toch begint Hij aan Zijn schepping. En… Hij wist Wat het Hem zou 

kosten: Zijn eigen eniggeboren lieve Zoon… Dan moet het – bij wijze van spreken – wel 

dubbele liefde zijn dat Hij er toch aan begon! 
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7 – Gods antwoord op het kwaad 

 

Wat was Gods antwoord op het kwaad? Hij gaf namelijk – totaal onverdiend! 
– een heel diep antwoord op onze geheel vrijwillige val, zonde en kwaad. 
Daar willen we in dit onderdeel bij stilstaan. 
Gezien de algehele boodschap van de Bijbel, het dubbele liefdegebod en de 
diepe inhoud van het Evangelie mogen we vaststellen dat liefde één van de 
belangrijke doelen was waartoe God schiep. En liefde kan in principe alleen 
ontstaan, waar vrijheid gegeven is. Maar zowel de duivel als de mens 
misbruikte die vrijheid.  
 
Wat was Gods reactie op de ontzettende krenking van Zijn diepe liefde en 
Zijn geschonken vrijheid? Zette de Heere God een punt? Nee, “tot een 
onbeschrijfelijke prijs heeft Hij radicale actie ondernomen om het kwaad te 
bestraffen en te vernietigen. Hij deed dat in Jezus Christus.”21 We proberen 
in tien opmerkingen hier iets over te zeggen: 
 
1. Hoewel de mens zijn vrijheid geheel vrijwillig en opzettelijk misbruikte en 

Gods liefde tot op het diepst krenkte, zocht God de mens op…22  
De Heere beloofde een eind te maken aan zonde en kwaad, aan de 
verbintenis tussen duivel en mens: “Ik zal vijandschap zetten tussen u en 
tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal 
u den kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen.” (Gen. 3: 
15) 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

2. De Heere geeft mensen Zijn Tien Geboden mee – o.a. als richtsnoer op 
hun pad door deze wereld.  
God geeft ons in Zijn Woord Zijn Wet mee, zodat wij – in deze gevallen 
wereld – wéten wat goed voor ons én voor de mensheid is. Als wij, als  
mensheid, ons alleen al zouden proberen te houden aan Gods Geboden, 
zouden we een zóveel beter leven met elkaar hebben… De kern van Gods 
Wet is daarbij: liefde tot God en liefde tot onze naaste! De heel eerlijke 
vraag voor ons is daarom: wat doen wij met Gods (op ons welzijn 
gerichte) Geboden? 

De duivelen werden door God niet opgezocht, maar hen “heeft Hij tot het oordeel des 

groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard” (Judas: 6b). Waarom 

ontfermde Zich de Heere wel over de mens en niet over de duivel? Wij weten het niet. Wel 

weten we dat de gevallen engelen (toen ze nog niet gevallen waren) een ongekende grote 

heerlijkheid hadden, zij mochten God in het hemelhof rechtstreeks dienen, Zijn aangezicht 

aanschouwen. Hoewel de mens heerlijk en volmaakt geschapen is, kon dit van de mens 

niet gezegd worden. Daarnaast is de duivel zónder toedoen van een ander gevallen – de 

mens viel, hoewel geheel bewust en vrijwillig, wél door toedoen van een ander: de duivel. 

Tenslotte lezen we van de mens dat hij viel in zijn verbondshoofd Adam (dus niet mens-

voor-mens-persoonlijk, nakomelingen waren er nog niet); de engelen zijn echter allemaal 

ineens geschapen – de duivelen vielen dus niet in een verbondshoofd, maar persoonlijk!23  
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3. God wilde genade bewijzen; Hij zond Zijn eigen Zoon om zondaren te 
kunnen behouden! 
Wat God deed ten opzichte van een wereld verloren in schuld, vertelt 
ons de Heere Jezus Zelf als Hij tegen Nicodemus zegt: “Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige 
leven hebbe” (Joh. 3: 16). Terugkeer tot én verzoening met God werden 
mogelijk door de komst van God de Zoon naar een opstandige mensheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Om zondaren te kunnen behouden, moest God Zijn Zoon verbrijzelen – ja, 
Gods Zoon gaf Zichzelf vrijwíllig over in de diepten van lijden en dood! 
De Heere God is volmaakt goed, daarom is Hij naast volmaakt barmhartig 
ook volmaakt rechtvaardig. Als God ook maar enig kwaad op zijn beloop 
zou laten, zou Hij geen volmaakt God zijn... Een zondaar is echter niet in 
staat die straf te dragen. Het onvoorstelbare gebeurde: God wilde 
zondaren genade schenken, daarom droeg Gods Zoon Zelf – voor 
vijanden! – de straf die de Drie-enige God rechtvaardig de mens moest 
opleggen. Om zondaren te redden, gaf én verbrijzelde God in zekere zin 
Zichzelf…24 Wat een wonder!! Zó werd volmaakt voldaan aan de deugd 
van Gods rechtvaardigheid én aan de deugd van Gods barmhartigheid. 
 
Geheel vrijwillig daalde Gods Zoon af naar deze opstandige planeet, Hij 
werd Mens van vlees en bloed, Hij werd gelegd in een voerbak voor de 

In de media kreeg een dochter van een Amerikaanse evangelist – kort na de aanslagen op 

de Twin Towers – de indringende en kritische vraag: “Waar was God op 11 september?” 

Tien- tot honderdduizenden Amerikanen zaten live te kijken naar haar antwoord. Zij gaf 

ongeveer het volgende (diepingrijpende) antwoord: “’Waar was God op 11 september…?!’ 

– moet Amerika dat vragen? Als Amerika 50 jaar geleden begonnen is God te weren uit 

haar wetgeving, als Amerika 50 jaar geleden begonnen is God te weren uit haar overheids-

gebouwen en rechtszalen, als Amerika 50 jaar geleden begonnen is God te weren uit haar 

scholen… – moet Amerika dan nu vragen: Waar was God?! Met eerbied gesproken: Was 

God er dan nu wel goed genoeg voor?” 

 

Stel: jij bent multimiljardair… Je hoort van een goede vriend over een heel arm en klein 

dorp in Afrika waar een ernstige epidemie is uitgebroken. En dat is niet het enige: ook de 

drinkwatervoorziening is ermee opgehouden en… medische hulp is in dit kleine dorp (500 

inwoners) niet voorhanden. De regering van het betreffende land heeft – gezien andere 

grote problemen die spelen in dit land – geen mensen en middelen om te helpen. Jij trekt je 

het lot van deze mensen diep aan en pompt flink geld in het dorp. Binnen de kortste keren 

is er medische hulp geregeld én is de drinkwatervoorziening gerepareerd. Een half jaar 

later is de epidemie fors teruggedrongen. Daarnaast zet je – via organisaties – projecten op 

waardoor er in dit dorp binnen enkele jaren een bloeiend bedrijfsleven ontstaat… 

Na twee jaar bezoek je het dorp zelf ook eens. De mensen weten dat je komt en staan te 

wachten bij de aankomstplek. Wanneer je uit de helikopter stapt… slaan en schoppen de 

mensen je waar ze je raken kunnen – en trekken je door de modder. Ternauwernood kun je 

via de helikopter ontkomen. Wees ‘s eerlijk: wat doe jij wanneer je goed en wel veilig bent? 

Toen de mens Gods liefde en geschonken vrijheid krenkte (zie ond. 4), zette de Heere met 

eerbied gesproken geen punt. Hij deed iets volstrekt onbegrijpelijks, Hij gaf Zijn Zoon… 
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beesten, Hij werd niet met open armen ontvangen – nee, Hij werd, 
hoewel goed doende, veracht, gespuwd, gekruisigd… Hij doorstond Gods 
ondraaglijke toorn over de zonden, terwijl Hij van God en mens verlaten 
was – en dat om mensen weer tot God te brengen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Door Zijn komst en werk verbrak Christus het werk van de duivel en de 
macht van de dood.25  
Door het werk van Christus heeft de eeuwige dood geen macht over 
Gods kinderen.26 Ook maakt Christus een einde aan de macht en invloed 
van de duivel(en). Satans kop is op Golgotha vermorzeld, al kan zijn 
staart nog verschrikkelijk slaan – maar ook daar zal een eind aan komen. 
Johannes ziet het in een visioen gebeuren en beschrijft het in het boek 
Openbaring: het rijk van satan zal ophouden te bestaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. De Heere laat Zijn antwoord op het kwaad (het Evangelie van vrije 
genade!) – de onverdiende verzoening met God en verlossing van dood 
en zonde door Christus’ Offer – verkondigen aan een zondige wereld.  
De Heere Jezus vertelt Nicodemus ook waarom Hij naar de wereld kwam: 
“Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de 
wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden 
worden” (Joh. 3: 17). God zoekt het behoud van verloren zondaren en 
laat daartoe het Evangelie hartelijk en indringend verkondigen, “opdat 
een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven 
hebbe” (Joh. 3: 16b).27 Voor hen die deelhebben aan Gods Offer voor de 
zonde zal er straks in Gods oordeel volle en heerlijke vrijspraak zijn. Die 

“Want de bezoldiging der [het loon op de] zonde is de dood, maar de genadegift Gods is 

het eeuwige leven door Jezus Christus onzen Heere.” (Rom. 6: 23) 

 

“Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon 

gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat 

wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft 

tot een verzoening voor onze zonden.” (1 Joh. 4: 9 en 10) 

 

Christus “heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 

hebbende, en is den mensen gelijk geworden; en in gedaante gevonden als een mens, heeft 

Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des 

kruises.” (Filipp. 2: 7 en 8) 
 

“Want Christus heeft ook ééns voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de 

onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen”. (1 Petr. 3: 18a) 

 

“Want hiertoe is de Zone Gods geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken 

zou.” (1 Joh. 3: 8b) 

 

“En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar 

het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle 

eeuwigheid.” (Openb. 20: 10) 
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vrijspraak zal er niet zijn voor hen die niet geborgen zijn in Zijn bloed… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Door Mens van vlees en bloed te worden, wil Gods Zoon de om eigen 
schuld gevallen mens zelfs te hulp komen in zijn ellende, nood en verdriet. 
Christus onderging voor Zijn Kerk het lijden volkomen en onverdund. Hij 
wil Zijn kinderen in hun lijden – dat niet te vergelijken is met Zijn lijden – 
helpen en nabij zijn. Hij kent het diepste lijden van binnenuit en kan 
daarom Zijn kinderen in hun ellende, verdriet en pijn te hulp komen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. De Heere spreekt straks over ieder mens – en dus over al het kwaad – een 
volmaakt en zuiver oordeel uit.  
Geen deelnemer aan het kwaad zal vrijuit gaan – God neemt de zonde 
ernstig! Zonden zijn óf door Christus gedragen, óf zullen door de zondaar 
zelf gedragen moeten worden. De Heere is rechtvaardig en zó oordeelt 
Hij ook. Het oordeel over ieder mens zal daarom ook volmaakt, zuiver en 
eerlijk afgewogen zijn… 
 

9. God zal inzicht geven in die zaken die nu misschien ondoorgrondelijk zijn. 
Straks wanneer Christus terugkomt, zullen Gods kinderen zaken in het 
volle perspectief mogen zien. Ook de moeilijke vragen en ingrijpende 
zaken die hier het levenspad kruisten... Oneindige verwondering zal er 
zijn over Gods wijsheid, grootheid en volmaaktheid in alles wat Hij in hun 
leven deed of toeliet – en over Zijn verkiezende genade.  
 
 
 
 
 

“Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, 

maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.” (Hebr. 4: 

15) 

 

“Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht 

worden, te hulp komen.” (Hebr. 2: 18) 

 

“En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.” (Matth. 28: 20) 

“Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den 

dood des goddelozen! maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg 

en leve.” (Ez. 33: 11a) 

 

“Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van 

Christus wege: laat u met God verzoenen.” (2 Kor. 5: 20) 

 

“Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?” (Hebr. 2: 

3a) 

“En wij weten, dat dengenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede…” 

(Rom. 8: 28a) 

 

“Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; doch wanneer het volmaakte zal 

gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden. (…) Want wij zien nu 

door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot  
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10. Tenslotte schept God voor al Zijn kinderen een nieuw begin!  
“Want ziet,” zegt de Heere, “Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe 
aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in 
het hart niet opkomen.” (Jes. 65: 17). God stelt vanwege hét dierbare 
Offer van Christus een eeuwigheid van heerlijkheid tegenover een zucht 
(hoe kort duurt het leven!) van ellende, zonde en verdriet. God geeft 
allen die Christus in het geloof hebben omhelsd – onverdiend! – een 
oceaan van liefde en vreugde tegenover een druppel van (door een mens 
zelf vrijwillig op de hals gehaalde) ellende…  
 
 
 
 
 
 
 
 

8 – Waarom grijpt God niet in? 

 

Iemand zou de volgende (begrijpelijke!) opmerking kunnen maken: Ik begrijp 
dat God, totaal onverdiend van de kant van de mens, op Zijn tijd en wijze 
een eind zal maken aan het kwaad – maar waarom grijpt God (ondanks dat 
we hier helemaal geen recht op hebben) op bepaalde ingrijpende momenten 
nu alvast niet in? Dit is een vraag die heel dichtbij kan komen in ons leven. 
Toch moeten we eens goed nadenken over deze vraag.  
 
Ten eerste is het zo dat de Heere de mens tot liefde geschapen heeft. Om 
werkelijk lief te kunnen hebben, zagen we al, is vrijheid nodig. Die vrijheid 
hebben we (in bepaalde zin) ook na onze zondeval nog. Als God telkens zou 
ingrijpen in onze vrijheid, dan zou onze vrijheid geen vrij-heid meer zijn. Ooit 
zei iemand het ongeveer zo: Als de uitoefening van een vrijheid bij elk 
(dreigend) misbruik verhinderd zou worden, zou het eenvoudigweg geen 
vrijheid meer zijn.28 Of zoals ooit een studente neerschreef op een toets: we 
zouden niet meer vrij zijn, onze morele vrijheid zou ophouden te bestaan. 
 
Ten tweede is het zo, dat, wanneer we de Heere vragen telkens in te grijpen, 
we eigenlijk niet precies weten wat we vragen. We zouden niet meer aan 
kunnen op de natuurwetten (waardoor het leven nu juist mogelijk is)! De 
Heere zou natuurwetten immers ontelbare keren per dag moeten aanpassen 
en veranderen om de veiligheid van ieder mens te (blijven) garanderen.  

“Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te 

waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.” (Rom. 8: 18).  

 

“En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, 

noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. En Die op 

den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw.” (Openb. 21: 4 en 5a) 

 

aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.”  

(1 Kor. 13: 9, 10 en 12). 

 

“…totdat de Heere zal gekomen zijn, Welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de 

duisternis verborgen is…” (1 Kor. 4: 5, midden) 



Lezing ‘De vraag naar het waarom van het lijden’ 

   
 13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast: Als het gaat om kwesties van goed en kwaad, tot op welke 
hoogte zou de Heere Zich daarmee moeten bemoeien? John Blanchard 
schrijft: “We zouden kunnen zeggen dat Hij de grootste misdadigers, de 
Hitlers, Pol Pots en Mao Tse-Tungs van deze wereld, niet had moeten 
toelaten om te doen wat ze deden. Maar wat te denken van het volgende 
niveau: de beroepsmisdadigers, sadisten, verkrachters, kindermisbruikers en 
drugsdealers. Zou God naar voren moeten treden om hen te stoppen? Als Hij 
dat zou doen, zou een andere ‘laag’ van overtreders de ergste worden. 
Bijvoorbeeld de dronken automobilisten, winkeldieven en inbrekers, etc. Als 
we zo zouden redeneren, zouden we al snel op het punt komen waarop we 
God bevelen in te grijpen om alle kwaad te voorkomen.”29 Maar wat zou er 
overblijven van onze vrijheid en verantwoordelijkheid als duizenden keren 
per dag ingegrepen zou worden op onze gedachten, woorden en daden?  
 
 
 
 
 
 
 
Dit alles wil echter niet zeggen dat de Heere nooit ingrijpt. Soms grijpt de 
Heere op bepaalde momenten juist wel in of stuurt Hij de dingen in het 
leven van mensen op een heel wonderlijke wijze. Meestal middellijk, maar 
soms ook onmiddellijk. Op het gebed wil de Heere wérkelijk horen en 
verhoren – soms ook heel bijzonder uithelpen… Wellicht ken je hier zelf ook 
voorbeelden van in je directe omgeving of in je eigen leven. 
 

9 – De boodschap in het lijden voor ons 

 

Het lijden kan ook heel dichtbij komen. Wat als lijden ons heel persoonlijk 
treft? Aan het begin van deze lezing zagen we al een paar voorbeelden (ond. 
1). Hopelijk heeft deze lezing wat duidelijk gemaakt waarom het lijden de 
wereld, maar ook ons heel persoonlijk, treft. Het lijden is een gevolg van 
onze zonden en onze zondeval… 
 
Maar God gaf een onbegrijpelijk en totaal onverdiend antwoord op ons 
zondigen, hét Antwoord: het Evangelie van vrije genade in de Heere Jezus 

Om slechts één voorbeeld te noemen: je bent op weg naar een belangrijk sollicitatiegesprek 

en kunt waarschijnlijk net op tijd zijn, maar… je ziet een rijdende auto over het hoofd en 

loopt de weg over. Moet – met eerbied gesproken – de Heere jou plotseling stil laten staan 

óf misschien de rijdende auto (tégen het gaspedaal in) gaan vertragen óf had Hij eerder op 

de dag al in moeten grijpen? De Heere zou miljarden keren per dag op de hele aarde 

moeten ingrijpen. Telkens zouden mensen niet meer verder kunnen, hun hand zou ineens 

stokstijf zijn, machines zouden regelmatig ermee stoppen of juist harder gaan, enzovoorts. 

Mensen zouden heel onzeker of misschien juist wel heel onverschillig worden – niets zou 

meer zeker zijn. We zouden nergens meer op aan kunnen en geen vrijheid meer hebben…     

 

Op de vraag waarom de Heere niet direct een einde maakt aan de wereldgeschiedenis, geeft 

de apostel Petrus ons een diep en ontroerend antwoord: “De Heere vertraagt de belofte 

niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat 

enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.” (2 Petr. 3: 9). God doet de 

dingen volmaakt, op Zijn tijd en wijze. 
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Christus. Als er daarom íets belangrijk is, ook in het lijden – is dat de vraag 
hoe onze houding is ten opzichte van Gods Antwoord! Wanneer wij als een 
verloren zondaar hebben mogen buigen voor Gods genadetroon en Gods 
Geschenk aan een wereld verloren in schuld, Zijn Zoon, in het geloof hebben 
mogen omhelzen – dan is Gods rechtvaardige toorn over onze opstand, 
zonde en schuld gestild in en verzoend door de Heere Jezus Christus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat Evangelie, dit antwoord op het kwaad, laat God ook vandaag nog 
verkondigen…  
 
De woorden van Paulus (van zojuist) laten ons ook zien dat dit leven niet 
(meer) het ware leven is. De Hebreeënschrijver zegt dat de Oud 
Testamentische gelovigen (en dit geldt natuurlijk ook voor de Nieuw 
Testamentische gelovigen) beleden dat “zij gasten en vreemdelingen op de 
aarde waren”. Ze waren begerig naar een vaderland, niet het aardse 
vaderland, maar “naar een beter, dat is naar het hemelse.” (Hebr. 11: 13-16). 
Gods kind heeft niet alleen de troost van het toekomende leven, maar ook 
Gods belofte van hulp in dit leven in pijn, lijden en verdriet.  
 
 
 
 
Je ziet dit heel vaak plaatsvinden in Gods Woord: de Heere schenkt een 
ellendige Job uitkomst, een teleurgestelde Asaf uitzien, een moedeloze Elia 
kracht, een wanhopige Hábakuk vertrouwen… Dat wil niet zeggen dat het 
lijden (in dit leven) altijd van Gods kinderen afgenomen wordt, dat wil ook 
niet zeggen dat er geen vragen en geen pijnen overblijven; dat wil wel 
zeggen dat waar God bij ons is, het goed is… Dan mag je geloven in de 
voorkant van het borduurwerk, terwijl je slechts de achterkant ziet… 
 
God is niet de Auteur van het lijden; het lijden is een gevolg van onze 
zonden. Maar als de Heere het lijden in ons leven toelaat, het richt en het 
niet verhindert, heeft dat voor ons een indringende boodschap.  
Voor diegenen die Hem nog niet kennen, heeft het de boodschap dat de tijd 
dríngt, dat God nóg wacht om genadig te zijn.30 Het lijden dat God in het 
leven toelaat, roept dan op om zich tot Hem te wenden, zich tot Hem te 
bekeren, Hem om genade te vragen… C.S. Lewis brengt dat heel kernachtig 
als volgt onder woorden: “God fluistert tot ons in onze vreugde, Hij spreekt 
in ons geweten, maar Hij schreeuwt tot ons in ons lijden. Dat lijden is Zijn 
megafoon om een dove wereld wakker te roepen”.31  

Dan mogen we het – wat een onverdiend wonder! – Paulus nazeggen: “Want onze lichte 

verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig 

gewicht der heerlijkheid; dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de 

dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die 

men niet ziet, zijn eeuwig. Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels 

gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar 

eeuwig in de hemelen.” (2 Kor. 4: 17 t/m 5: 1). 

 

“Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook 

help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.” (Jes. 41: 10).  
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Voor Gods kinderen is het lijden een middel om dichter bij de Heere te 
brengen, of een verdieping van het geloof, of een les waardoor de Heere iets 
wil leren of corrigeren – maar ook is het lijden: gemeenschap aan het lijden 
van Christus én een heenwijzing naar de heerlijkheid die op het lijden volgen 
zal.32 Soms wordt het lijden van Gods kinderen ook gebruikt om anderen 
jaloers te maken; denk nog eens terug aan de eerste christengemeenten. 
Het bloed van de martelaren was het zaad van de Kerk.33  
 

10 – Slot: Leven en sterven als een kind 

 
Het is niet zo dat Gods kinderen het lijden altijd makkelijk ondergaan. Zeker 
niet.34 Wanneer het oog naar beneden geslagen is – en niet in geloof en 
vertrouwen gericht is op de HEERE – wordt het duidelijk dat een kind van de 
Heere in zichzelf maar een klein en nietig mensenkind is. De geschiedenis 
van Job heeft de Heere niet zomaar laten vermelden in Zijn Woord. Wanneer 
Job al zijn kinderen is verloren en al zijn bezittingen kwijt is, zegt hij op een 
gegeven moment: “Waarom hebt Gij mij uit de baarmoeder voortgebracht? 
Och, dat ik den geest gegeven had, en geen oog mij gezien had!” (Job 10: 
18).  
Maar wanneer Job – door onderwijs van God – zijn ogen weer in geloof en 
vertrouwen op de Heere mag slaan, zegt hij deze diepe woorden: “Zie, ik ben 
te gering; wat zou ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eenmaal 
heb ik gesproken, maar zal niet antwoorden; of tweemaal, maar zal niet 
voortvaren. (…) Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as.” (Job 
39: 37-38 en Job 42: 6).  
 
De geschiedenis van Job bevat ook voor ons een belangrijke les: de Heere 
vertelde Job niet waarom Hij de pijn en het lijden in Jobs leven toeliet, maar 

Het volgende waargebeurde verhaal is daar een voorbeeld van. Het gaat over een predikant 

in een ruig mijnwerkersgebied. Op een dag hoorde hij over een arbeider die in de mijn een 

ongeluk had gekregen. Er was een steen op hem gevallen. En nu was hij vanaf zijn middel 

verlamd, zonder enige hoop op herstel. De dominee zocht hem op. In het huis zaten 

allemaal mijnwerkers. Toen de dominee binnenkwam, hief de verlamde man vanuit zijn 

rolstoel een luid gebrul aan: ‘Hé, zwartrok, blijf buiten alsjeblieft! Waar was jouw God, 

toen die steen op mijn kruis viel? Waarom zwijgt God toch?’ En toen kwamen de 

vreselijkste vloeken. Maar God bracht deze man onder het Woord. Ruim drie maanden 

later behoorde hij Christus toe! Zijn hele leven veranderde… Toen Amsel, zo heette hij, 

een bepaalde tijd later ging sterven en de dominee hem bezocht, zei hij op een gegeven 

moment: ‘Dominee, wanneer ik in de eeuwigheid voor God sta, dan wil ik voor Hem 

neervallen en Hem bedanken dat Hij mijn wervelkolom gebroken heeft.’ ‘Amsel,’ viel de 

dominee hem geschrokken in de rede, ‘wat zeg je me daar!’ En hij antwoordde: ‘Ik weet 

wat ik zeg. Ziet u, als dat niet gebeurd was, als God mij zo in goddeloosheid verder had 

laten leven, dan was ik linea recta naar de hel gegaan, naar het eeuwige verderf. God 

moest in Zijn reddende liefde zo hard ingrijpen en mij mijn wervelkolom laten breken, 

opdat ik de weg zou vinden naar Zijn Zoon. (…) En daarom wil ik Hem danken. Het is 

beter, verlamd aan Jezus toe te behoren en een kind van God te zijn, dan met twee gezonde 

benen voor eeuwig verloren te zijn!’ In het lijden roept de Heere tot bekering… 



Lezing ‘De vraag naar het waarom van het lijden’ 

   
 16  

de Heere richtte Zich op het antwoord van de mens op het lijden. “Job kreeg 
geen recht-toe-recht-aan antwoord op zijn vragen, maar hij leerde om 
blindelings op God te vertrouwen. Dit betekende niet berusten in het lot, 
maar, zoals de Ierse prediker Herbert Carson zo ontroerend stelt: 
antwoorden ‘als een kind dat in het donker wordt vastgehouden door vaders 
armen’. (…) Jobs geschiedenis maakt ons duidelijk dat het minder belangrijk 
is alle antwoorden te hebben, dan Degene die ze heeft te kennen en 
vertrouwen.”35 Dat is: leven als een kind… 
 
Het lijden in deze wereld kan ontzettend diep, zwaar en intens zijn… Alleen 
het kennen van en vertrouwen op de Heere doet er bovenuit stijgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door dat geloof en vertrouwen op de Heere dichtte de bekende protestantse 
dichteres Jacqueline E. van der Waals (nadat ze het bericht had ontvangen 
dat ze maagkanker had – waaraan ze ook is overleden) de bekende uiterst-
inhoudsvolle en ontroerende verzen: 
 
Wat de toekomst brengen moge, (…) 
Mij geleidt des Heeren hand; 
moedig sla ik dus de oogen   Waar de weg mij brengen moge, 
naar het onbekende land.   aan des Vaders trouwe hand 
Leer mij volgen zonder vragen;  loop ik met gesloten oogen 
Vader, wat Gij doet is goed!     naar het onbekende land. 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalmen moed!    Dat is: sterven als een kind… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nog een eerlijke vraag aan jou: wat doe jij met Gods antwoord op het kwaad, 
het evangelie van Gods Zoon, de Heere Jezus Christus?  
                L. Post 

In concentratiekamp Ravensbrück lag een christin op sterven. Eén van de laatste woorden 

tot haar zus waren: ‘we moeten de mensen vertellen welke lessen we hier hebben geleerd. 

We moeten ze vertellen dat er geen put zo diep is, of Hij is nog altijd onder ons met Zijn 

eeuwige armen. Zij zullen naar ons luisteren, omdat we hier geweest zijn.’ 

 

Datzelfde geloof uitte een dominee – nadat hij twee kinderen had verloren door de 

verdrinkingsdood – toen hij op een zondag weer voor het eerst preekte. Hij begon met de 

diepe woorden: “Gemeente, ik wil van mijn God geen kwaad woord horen…” 

“En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de 

lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: 

Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking 

komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit 

gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem 

dag en nacht in Zijn tempel; en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen 

niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch 

enige hitte. Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun 

een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen 

afwissen.” (Openb. 7: 13-17) 
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a.  

Afsluiting: aandachtspunten in een gesprek over ‘het waarom van het lijden’ 
 

In de lezing heb je iets gehoord over ‘het waarom van het lijden’ en een aantal aspecten hiervan, met name 

de verhouding tot onszelf en de Heere. Genoemde zaken zijn van belang voor een goed zicht op dit 

onderwerp – en helpen je daarom hopelijk bij het voeren van een gesprek hierover. Als afsluiting van deze 

lezing probeer ik jullie nog enkele aandachtspunten mee te geven voor bij een gesprek over dit onderwerp: 

 

 Wat zit er achter?  

Wanneer het onderwerp ‘het waarom van het lijden’ in een gesprek aan de orde komt (bijvoorbeeld via 

de vraag: Waarom laat God ‘dit’ dan toe?), is het belangrijk te weten wat de achtergrond is van je 

gesprekspartner en zijn vraag of opmerking. (1) Is hij gelovig of ongelovig? Voor de manier en inhoud 

van jouw reactie is dit uiteraard van belang. (2) Waarom stelt de ander dit onderwerp aan de orde, wat zit 

daar precies achter? Verdriet, opstand, ongeloof of spot… Het is nodig om dit voor jezelf helder te 

hebben. Je kunt hier de ander ook (voorzichtig en tactisch) naar vragen. 

 

 Hoe reageer je – in eerste instantie? 

Het is vervolgens van belang een juiste eerste reactie te geven. Die kan heel verschillend zijn. Wanneer 

het lijden in iemands leven bijvoorbeeld heel kort geleden plaatsvond en de ander in zijn vragen vooral 

erg verdrietig is, is het goed om eerst aan te geven dat je zijn verdriet heel goed kan begrijpen. Een 

opmerking als deze kan dan verstandig zijn: ‘Joh, ik heb dit zelf niet meegemaakt, maar het lijkt me 

ontzettend ingrijpend en verdrietig voor je… Ik begrijp dat het op dit moment heel veel met je doet en wil graag 

ook voor je bidden. Vind je het goed als we later eens doorpraten over de specifieke vraag naar God en het lijden?’ 

In een andere situatie kan het bijvoorbeeld verstandig zijn om – via een ‘tegenvraag’ – de ander eerst 

eens te laten nadenken over zijn eigen vraag (zonder nog verder inhoudelijk te reageren). Vaak zullen 

situaties verschillend zijn. Jouw manier van reageren hangt dus sterk af van de achtergrond van de 

persoon en van zijn vraag of opmerking. 

 

 Hoe reageer je – inhoudelijk? 

De hierboven genoemde achtergrond speelt duidelijk ook mee bij een inhoudelijk gesprek over dit 

onderwerp. Stel dat de ander puur-verstandelijk kritische vragen stelt, bijvoorbeeld: ‘Jullie zeggen dat God 

volmaakt goed en almachtig is, maar… waarom voorkomt Hij het kwaad en het lijden in deze wereld dan niet?’ In 

zo’n geval kun je hem wijzen op inhoudelijke punten om over na te denken, zoals:  

o Als je God vraagt om het kwaad en lijden in deze wereld te voorkomen, loop je eigenlijk 

voorbij aan het feit dat veel lijden het directe gevolg is van menselijk egoïsme en het niet 

nemen van onze eigen verantwoordelijkheid;  

o Als je God vraagt om het kwaad en lijden in deze wereld te voorkomen, vraag je Hem eigenlijk 

om jouw vrijheid stop te zetten en een soort van ‘robot’ te worden; 

o Als je God vraagt om het kwaad en lijden in deze wereld te voorkomen, richt je je op de 

gevolgen, maar niet op de kern van het probleem: ons eigen zondigen tegen God. 

Het is dus van belang om – o.a. met bijvoorbeeld de in de lezing weergegeven aspecten – een rustige en 

evenwichtige reactie te geven op verschillende vragen die je over dit onderwerp zou kunnen krijgen.  

 

 Wat was Gods antwoord? 

Probeer in een gesprek – wanneer hier ruimte voor is – ook de stap te maken naar Gods antwoord op 

het kwaad. De Heere God ziet niet onbewogen toe op mensen, hun zonde en hun lijden – maar ging 

zelfs zover dat Hij, voor zondaren die Hem de rug hadden toegekeerd, Zijn enige Zoon gaf! De Heere 

Jezus Christus kwam naar een zondige mensheid, opdat verloren mensen zalig kunnen worden en 

straks het kwaad definitief uitgebannen zal zijn. Zou jij dit doen voor een ander die niets met jou te maken 

wil hebben en je iedere dag verdriet doet?  

Tenslotte: een christen is hier vreemdeling, hij is maar een poosje in deze wereld… Straks schept de 

Heere nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop eeuwige gerechtigheid en heerlijkheid wonen zal. 

Ten diepste is de vraag in al het lijden: hoe is onze persoonlijke verhouding tot de Heere Jezus Christus? 
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Het lijden – in welk perspectief? 
 
Voorafgaande lezing is voor een deel ingestoken vanuit onze positie hier in 
het Westen – en de vragen die wij bij lijden hebben. Het is heel nuttig en 
noodzakelijk om eens te kijken hoe een vervolgde christen omgaat met 
lijden vanwege het geloof. Een ander perspectief – en stof om over na te 
denken… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolgde christen bidt voor vrije Westen 
 

Hij zat onder de littekens, van de machetes en de kapmessen die zijn lichaam hadden bewerkt, 

maar hij zei het met een stralende lach: „Wij bidden ook voor de christenen in het vrije Westen.”  
 

Ds. Van der Spoel is ambassadeur Vervolgde Kerk bij Open Doors, de hulporganisatie die woensdag 

de jaarlijkse ranglijst christenvervolging publiceerde. Zesmaal per jaar bezoekt hij christenen in 

vervolgde landen. Vele lessen bracht hij mee terug. Onder meer deze: christenen in de vervolgde 

kerk zijn bezorgd over christenen in het vrije Westen. 
 

„Vervolgde christenen bidden trouw voor christenen in het vrije Westen. Die mensen horen daar 

vaak dat de kerk in het Westen verslapt, dat de kerkgebouwen leeglopen, dat het helemaal niet goed 

gaat met het geloof van de christenen hier. En daarom bidden ze voor ons. En ze bidden ook voor 

ons opdat wij niet in verzoeking zouden komen, gezien alle verleiding die er om ons heen zijn.” 

Ze bidden ook hartstochtelijk voor degenen die hen vervolgen, zo heeft ds. Van der Spoel 

meegemaakt. „Christenen in Korea, Irak, Pakistan bidden voor het land dat hen het liefst zou 

uitspuwen, voor hun eigen overheid, voor de beulen die hun halve familie hebben vermoord.” 

 

Iemand vroeg ds. Van der Spoel eens: „Wat voor vervolgingen heb jíj meegemaakt, Ron?” „Ze gaan 

er gewoon van uit dat je vervolgd wordt, want wie Jezus volgt, wordt nu eenmaal vervolgd. Dat kan 

daar niet anders. Als ik dan met het schaamrood op mijn kaken zeg: „Eh, om eerlijk te zijn ben ik 

nog nooit vervolgd, want wij leven in een vrij land”, krijgen ze tranen in de ogen, en zeggen ze: 

„Dan gaan we God daarvoor danken, dat er ook nog christenen zijn die in vrijheid leven, maar we 

gaan ook voor jullie bidden, dat jullie toch staande mogen blijven te midden van zo veel vrijheid.” 

Ze veronderstellen dat als je geloof geen prijs kost, dat het dan ook niet veel waard kan zijn. Want 

iets wat niets kost, is ook niets waard.” 

 

In Bangladesh ontmoette ds. Van der Spoel een pastor van wie de moslims het laatste wat hij had 

nog hadden afgepakt. „Ik zei tegen hem: „O, man, wat erg toch.” Waarop hij glunderde en 

antwoordde: „Maar ik heb wel Jezus overgehouden. Die kunnen ze mij niet afpakken.” Die man 

vond het voor mij veel lastiger om te midden van zo veel vrijheid christen te blijven. Hij had voor 

eens en altijd een keuze gemaakt, heel radicaal, en heeft daar alles voor overgehad. Wij gaan door 

met ons gewone leven, met onze carrière, met onze baan, met onze relaties en onze familie. Als je in 

de vervolgde landen Jezus volgt, gaat je hele leven op z’n kop. Dat wéten ze daar en dat aanvaarden 

ze ook als de consequenties van hun keuze.” 

 

Vervolgde christenen zijn niet stoer, zijn geen geloofshelden, hebben vaak verdriet. „Maar ze zijn 

niet zielig”, zegt ds. Van der Spoel. „Ze lijden pijn, zijn vaak bang voor de dag van morgen, maar ze 

zouden de ommekeer die ze hebben meegemaakt voor geen goud willen missen.”  

 

Bron: Reformatorisch Dagblad – 7 januari 2015 – auteur: Jan van ‘t Hul 
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Bijlage: leesstuk over de Erfzonde.     
 

 

(…) Ja maar, alles wat u daar gezegd hebt, is van toepassing op Adam, op de man die er zijn 
vermogen doorbracht. Maar ik, ik heb dat vermogen nooit bezeten; ik ben juist zo bedorven, als ik 
nu ben, ter wereld gekomen, 'onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.' Is het dan recht, 
dat God ook van mij vordert, wat ik nooit heb kunnen doen? 
Ja, zeker is dat recht. U hebt in Adam gezondigd, u hebt in hem dus uw vermogen verspeeld. U en 
ik, wij waren begrepen in Adam; toen hij zich verdierf, werden wij in hem verdorven. 
 
Wanneer in een boomgaard sommige vruchtbomen omvallen, dan deert dat de andere bomen niet, 
die dragen even goed hun vrucht. Maar als u een eikel verderft, dan verderft u ook de boom die in 
die eikel is; en nu is die eikel, en niet de boomgaard, het beeld van de mensheid. Daarom, toen 
Adam zich verdierf, toen verdierf hij heel het menselijk geslacht, dat in hem was. 
 
Maar dat kon ik toch niet helpen, dat die man zondigde? Ik heb dat toch niet toegestemd? En moet 
ik daar nu toch voor boeten? 
Ja, zeker! Als een koning ten oorlog trekt en hij wint de strijd, dan zijn al zijn onderdanen 
overwinnaars. 'Wij hebben het gewonnen!' dat mogen zelfs diegenen van zijn onderdanen zeggen, 
die geen geweer in handen hadden, die zelfs de strijd niet gezien hebben. Maar als hij de strijd 
verliest, dan verliezen al zijn onderdanen, ook zij die helemaal niet meevochten. Ja, zelfs degenen 
die tegen het oorlogvoeren geprotesteerd hebben. 
 
Zo ook hier. Adam was onze koning, hij verloor, en wij met hem; dus dragen wij mede schuld.  
Dat vind ik vervelend! 
 
Stel u voor een gezin: man, vrouw en kinderen. Ze zijn rijk; maar door luiheid, snoepzucht, enz., 
wordt het gezin straatarm. Nu wordt er nog een kind geboren. 't Heeft van het groot vermogen niets 
meegenoten en toch is ook dat kind arm; dat is niet aangenaam voor dat kind. Maar neem het nu 
eens omgekeerd: Een gezin dat arm is, maar door noeste vlijt en grote zuinigheid en overleg van de 
vader, de moeder en de kinderen, komt het gezin tot welstand. Nu wordt er nog een kind in dat 
gezin geboren, dat heeft geen dubbeltje tot dat vermogen toegebracht en toch wil de wet dat dit 
kind met al de kinderen mee-erft. Dat zou u niet vervelend vinden, nietwaar? En toch is het eerste 
geval even rechtvaardig als het tweede. 
 
Gelukkig, toehoorders, u kunt door Jezus, en door Hem alleen, nog veel gemakkelijker rijk worden, 
dan u door Adam arm bent geworden. En van beide kunnen we zeggen: 'het staat op recht en 
waarheid pal, als op onwrikb're steunpilaren.' 
 
Ds. G. van Reenen (Uit: “De Heidelbergse Catechismus”, Zondag 4.) 
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