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Een wereld 
geteisterd door 

menselijk leed

Lijden. Het is niet bepaald een prettig onderwerp om te bespreken, 
maar wel een noodzakelijk onderwerp. Woordenboeken 
omschrijven 
lijden als het 

ondergaan van verdriet, 
ellende enzovoorts – het 
ondergaan of verdragen 
van pijn, letsel of verlies.

Leed teistert onze 
wereld. De vele verschij-
ningsvormen ervan tref-
fen ons zowel fysiek als 
psychisch en emotioneel. 
Langdurig lijden, in 
welke vorm dan ook, 
kan lichaam en geest 
kapotmaken.

Lijden overkomt 
zowel rechtvaardige 
mensen als onrechtvaar-
dige mensen. Het maakt 
onschuldige slachtoffers. 
Dit oncomfortabele feit 
maakt het voor ons moeilijk om deze aperte onrechtvaardigheid te vereni-
gen met het bestaan of de rechtvaardigheid van een intelligent goddelijk 
wezen.

Sommige mensen zijn door dit alles zo verontrust geraakt, dat ze de 
situatie proberen te verhelpen. Ze wijden een groot deel van hun energie 
aan het verrichten van liefdadigheid om zodoende onverdiend lijden te 
verminderen. Ze verlangen ernaar om van de wereld een plek te maken 
die iets rechtvaardiger en eerlijker is om in te leven. Maar hoe lovens-
waardig deze pogingen ook zijn, goede werken lossen de problemen van de 

Een wereld geteisterd door menselijk leed

De wreedheid van oorlogen heeft veel onvoorzien 
lijden veroorzaakt, niet alleen onder degenen die 
hieraan zelf deelnemen, maar ook onder families, 
geliefden en hele samenlevingen. 
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 3 Een wereld geteisterd door menselijk leed

We leven in een wereld vol leed. Het overkomt zowel rechtvaardige als 
onrechtvaardige mensen, en we krijgen er allemaal mee te maken op 
enig moment. Filosofen, denkers en theologen denken al jaren na over dit 
onderwerp. We hebben een oplossing nodig voor het probleem van het 
menselijk lijden! 

 9 Waarom een God van liefde lijden toestaat

Als God werkelijk een God van liefde en genade is, waarom grijpt Hij dan 
niet in? Sommige mensen hebben om die reden geconcludeerd dat God 
gewoonweg niet bestaat. Het antwoord is echter veel ingewikkelder. Wat 
onthult de Bijbel over de oorzaken van lijden?

23 Hoe uit lijden iets goeds kan voortkomen

We zullen allemaal op enig moment met lijden te maken krijgen. Hoewel 
het nooit prettig is, laten zowel de geschiedenis als de Bijbel zien dat 
lijden uiteindelijk ook iets goeds teweeg kan brengen. Als we dit voor 
ogen houden, kunnen we er beter mee leren omgaan en het lijden accep-
teren. 

36 Wanneer zal er een einde komen aan het       
lijden?

God heeft een geweldig doel en plan dat zich uitstrekt voorbij dit leven. 
De wereld zal eindelijk ondervinden dat er een einde komt aan het lijden, 
maar dit zal niet het resultaat zijn van menselijke inspanningen. Bijbelse 
profetie onthult hoe die fantastische toekomst uiteindelijk tot stand zal 
komen!
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Tegelijkertijd is de Bijbelse visie ook bemoedigend, vooral wanneer we 
onze visie verbreden en naar het leven kijken vanuit Gods plan en Zijn doel 
met de mensheid.

Jezus Christus zegt ons dat Zijn missie ook het geschenk van een over-
vloedig leven voor ons omvat (Johannes 10:10). Psalm 16:11 (NBG) zegt 
ons dat er “liefelijkheid is in [Gods] rechterhand, voor eeuwig”.

De Bijbel laat ook zien hoe God onze lasten zal verlichten en hoe er ooit 
verlichting zal zijn voor de gehele wereld. Ook spreekt de Bijbel over een 
tijd die dáárna komt, wanneer het lijden volledig zal verdwijnen. Maar dat 
is niet hoe de situatie van de mensheid op dit moment is.

Jezus begreep dat het lijden een onlosmakelijk onderdeel is van dit 
fysieke leven. Hij herinnerde Zijn volgelingen eraan: “In de wereld zult u 
verdrukking hebben” (Johannes 16:33).

Het lijden zal niet verdwijnen - nog niet

Lijden overkomt zowel rijk als arm, religieus als niet-religieus, klein als 
groot. In dit leven zal vrijwel iedereen ermee te maken krijgen. Ziekten en 
gezondheidsproblemen lijken de meeste mensen op enig moment te treffen.

In vroeger eeuwen brachten gewone ziekten enorm veel leed teweeg. 
Maar ondanks de ontwikkelingen op medisch gebied die de gemiddelde 
levensverwachting enorm hebben vergroot, weten we dat we toch ooit 
zullen sterven. In plaats van dat ons leven wordt bekort door de dodelijke 
ziekten uit vroeger tijden, zullen nu velen onder ons op een hogere leef-
tijd overlijden aan slopende aandoeningen als kanker of hart- en vaat-
ziekten. Veel mensen zullen hun verstandelijke vermogen verliezen lang 
voordat hun lichaam het begeeft.

In armere landen laten lijden en dood als gevolg van ziekten die gro-
tendeels te voorkomen zijn, nog altijd een enorm spoor van ellende en 
wanhoop achter.

Wreedheden vormen de oorzaak van veel geestelijk en fysiek lijden. 
Niets brengt de mens sneller tot onmenselijke wreedheden dan oorlog, en 
de mens is altijd met zijn medemens in strijd verwikkeld. Een paar 
decennia geleden schreven geschiedkundigen Will en Ariel Durant dat er 
in de 3421 jaar aan vastgelegde geschiedenis “in slechts 268 jaar geen 
sprake was van oorlog” (The Lessons of History, 1968, pagina 81).

Oorlogen zorgen niet alleen voor doden en voor verminkingen op het 
slagveld, maar ook voor verdriet, verwoesting van gezinnen en armoede. 
Ze vormen voer voor vijandelijkheden die eeuwenlang voort blijven duren. 
Jezus profeteerde dat de periode direct voorafgaand aan Zijn wederkomst 
te maken zou krijgen met het ergste lijden ooit, en veel ervan zou recht-
streeks toe te schrijven zijn aan oorlogen (Mattheüs 24:6, 21-22). Na de 
verschrikkingen van de oorlogen uit de eerste helft van de 20e eeuw en de 

wereld niet op. Het lijkt erop dat onze pogingen om een einde te maken aan 
leed, in het beste geval het onvermijdelijke alleen maar weten te vertragen. 
En schijnbaar heeft niemand een geloofwaardige verklaring voor de reden 
waarom er zoveel menselijk lijden blijft bestaan.

Wat is het antwoord? Waarom is lijden zo willekeurig? Waarom wordt het 
niet alleen uitgestort over degenen die het verdienen? Waarom moeten 
onschuldige mensen lijden als gevolg van gebeurtenissen waarover ze geen 
controle hebben en die ze vaak ook niet hebben kunnen voorzien?

Denkers en filosofen hebben jarenlang over dit onderwerp nagedacht, 
maar tot nog toe heeft dit niet geleid tot een bevredigend, rationeel ant-
woord. Mensen die nu met lijden te maken hebben – onder wie velen die dit 
boekje lezen – hebben behoefte aan antwoorden op hun vragen.

De visie van de Bijbel: realistisch en bemoedigend

Laten we de oorzaken van lijden bekijken vanuit een Bijbels perspectief. 
Gods Woord is de belangrijkste bron die ons kan helpen om achter de rede-
nen te komen voor het lijden van de mens.

De Bijbelse visie op het leven is realistisch en bemoedigend. De Bijbel 
legt uit waarom we altijd al met pijn te maken hebben gehad en waarom dit 
zo zal blijven, althans nog voor enige tijd.

Een wereld geteisterd door menselijk leed

De technologie heeft ons een enigszins 
dubieus geschenk gegeven – de moge-

lijkheid om het leed van mensen vrijwel 
overal ter wereld live op televisie te volgen in 
nieuwsuitzendingen.

We zien niet alleen mensen uit onze omge-
ving in pijn, maar we hebben een plekje 
op de voorste rij om de misère van grote 
groepen mensen over de gehele wereld te 
zien. Onze mediazieke wereld stelt dit soort 
nieuws beschikbaar – en soms is er zelfs geen 
ontkomen aan.

Door het oog van de moderne commu-
nicatie krijgen we de wreedheden van de 
mensheid in geuren en kleuren te zien. We 
krijgen de verschrikkingen van oorlogen voor-
geschoteld in onze veilige woonkamer. We 
zien de verdorvenheid van zieke geesten op 
het wereldtoneel.

In de afgelopen decennia hebben de media 
ons de verhalen van huiveringwekkende 
moorden door psychopaten bijna met dwang 

opgelegd. Seriemoorden en massamoorden 
die vroeger zelden voor kwamen, lijken nu 
schering en inslag.

Welk effect heeft de voortdurende bloot-
stelling aan dergelijke vreselijke en trieste 
zaken op ons? Eén gevolg is dat we gees-
telijk lijden, of we ons daar nu wel of niet 
van bewust zijn. Voortdurende blootstelling 
aan de uitwassen van gestoorde mensen is 
al moeilijk genoeg voor volwassenen, maar 
het veroorzaakt veel meer geestelijke schade 
bij de jeugd in de jaren waarin ze gevormd 
worden.

Hoewel het onmogelijk is om onze kinde-
ren af te schermen van elke onprettige kant 
van onze samenleving, kan blootstelling aan 
zoveel onnodig geweld vroeg in het leven 
hen emotioneel beschadigen. Herhaalde 
blootstelling aan geweld – of het nu gaat 
om echt geweld of niet – op het nieuws 
en in entertainment verhardt ons voor het 
werkelijke lijden van anderen.

Leed en de media
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wereldwijde ontwrichtingen die deze met zich brachten, heeft de mensheid 
zich kunnen verheugen in een bescheiden verlichting in die zin dat oorlo-
gen sinds die tijd een regionaal in plaats van een globaal karakter kregen. 
Maar er is niets veranderd in de menselijke natuur dat kan zorgen voor blij-
vende hoop voor de toekomst.

Waar lijden een gegeven is

Nood en lijden eisen hun grootste tol van mensen in armere, meer ach-
tergebleven landen. In veel landen moeten mensen de grootste moeite doen 
om simpelweg genoeg te eten te hebben. 

Statistische gegevens van de Verenigde Naties laten zien dat meer dan 
800 miljoen mensen lijden onder de gevolgen van constante honger, en dat 
er elke vijf seconden een kind sterft als gevolg van honger of honger-gere-
lateerde aandoeningen. Volgens de Wereldbank verdienen bijna een miljard 
mensen minder dan een dollar per dag, en bijna de helft van de totale 
wereldbevolking moet zien te overleven op minder dan 2 dollar per dag.

“De armen hebt u immers altijd bij u,” zei Jezus (Mattheüs 26:11). Dit 
geldt helaas niet alleen voor arme gebieden in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika, maar vrijwel overal. Wat het bestaan van ellendige en onder-
voede mensen nog tragischer maakt, is het feit dat veel van dit soort lijden 
te voorkomen is.

Politieke onbekwaamheid, corrupt gezag, oorlogen en een zó snelle bevol-
kingstoename dat deze de voedselvoorraden overtreft, veroorzaken honger 
en verhongering. Inefficiënte landbouwmethoden, ontoereikende vervoers-
systemen en verdeling van voedsel zijn factoren die bijdragen aan chronische 
tekorten en door mensen veroorzaakte hongersnoden. Omstandigheden die 
buiten de invloedssfeer van de mens liggen, spelen ook een rol.

Verhongering en ziekten zijn problemen die nog erger zullen worden, zelfs 
als op succesvolle wijze maatregelen worden getroffen die zorgen voor ver-
lichting op korte termijn. Jezus voorzegde een periode van ongekende pro-
blemen in de “laatste dagen”, waaronder wijdverspreide hongersnoden. Hij 
profeteerde over “hongersnoden (…) en besmettelijke ziekten en aardbevin-
gen in verscheidene plaatsen” (Mattheüs 24:7).

Besmettelijke ziekten – sommige vertalingen spreken van pestziekten – 
gaan vaak gepaard met hongersnoden. Wanneer zich, vooral in arme landen, 
zware aardbevingen voordoen, verhindert een verwoeste infrastructuur de 
voedselvoorziening naar de getroffen gebieden. Ziekten en honger eisen dan 
al snel hun dodelijke tol. Hoewel de voorpagina’s van de kranten vol staan 
met oorlogen, is het aantal doden als gevolg van gewapende conflicten 
klein in vergelijking met degenen die sterven als gevolg van ziekten. Vol-
gens sommige schattingen veroorzaakt aids alleen al in Afrika 10 keer 
meer sterfgevallen dan er wereldwijd in oorlogen omkomen.

De mensheid verspreidt het lijden bewust

Hoewel de tol die het lijden als gevolg van voedseltekorten en ziekten 
eist, enorm is, zorgt pure hebzucht zelfs voor nog meer lijden. Slavernij, 
bijvoorbeeld, is een oud en zogenaamd verdwenen instituut, maar in veel 
landen blijft slavernij een figuurlijk gezwel.

De Verenigde 
Naties schatten dat 
meer dan 12 miljoen 
mensen vandaag de 
dag slaaf zijn. Andere 
organisaties menen 
dat het echte aantal 
meer dan het dubbele 
ervan is. Het tijd-
schrift Time 
omschrijft de situatie 
als volgt: “Miljoenen 
mensen overal ter 
wereld, waaronder 
kinderen van soms 
zes jaar oud, werken 
in slavernij – in 
gevaarlijke en verne-
derende omstandighe-
den zoals in veel 
gevallen 18-urige 

werkdagen, afranselingen en seksueel misbruik” (22 maart 1993).
En nog veel méér mensen die weliswaar niet tegen hun wil vast worden 

gehouden, leven in een virtuele slavernij, gevangen als ze zitten in econo-
mische omstandigheden en lange werkdagen, terwijl ze daarmee een scha-
mel levensonderhoud verdienen. Dergelijke omstandigheden stompen de 
geest van de mens af. Stelt u zich een leven voor dat verstoken is van 
vreugde, een bestaan waarin mensen nooit de simpele genoegens van het 
geluid van mooie muziek, het plezier van goede humor, het gevoel van een 
nieuw kledingstuk of het comfort van een veilig dak boven hun hoofd kun-
nen ervaren.

Hebzucht eist een dodelijke tol op honderden subtiele manieren. 
Reclamemakers verkopen ons producten die slecht zijn voor onze 
gezondheid en ons uiteindelijk zelfs kunnen doden. Entertainment pro-
moot een egoïstische, arrogante levensstijl die gericht is op kortstondige 
pleziertjes, zelfs als deze uiteindelijk persoonlijke relaties kapotmaken 
en mogelijkheden op langdurig geluk vernietigen. Sommige onderne-

Een wereld geteisterd door menselijk leed

Ondanks geweldige ontwikkelingen op het gebied 
van medicijnen, gezondheidszorg en hygiëne, waar-
door veel verwoestende epidemische ziekten uit het 
verleden zijn uitgeroeid, zien we om ons heen nog 
steeds veel leed en sterfte als gevolg van ziekten.
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Waarom een 
God van liefde 

lijden toestaat

De Britse auteur en geschiedkundige Paul Johnson schrijft over 
een van de grootste theologische dilemma’s in zijn boek The 
Quest for God, waarin hij zegt: “Ik vermoed dat het probleem 
van het kwaad meer bedachtzame mensen van religie weghoudt 

dan welk ander probleem ook” (1996, pagina 61).
Veel mensen menen dat als God werkelijk de God van liefde en genade 

is, Hij vanwege Zijn eigen karakter en principes wel verplicht is om het lij-
den in de wereld te voorkomen. Dit leidt tot een goede vraag. Waarom 
grijpt God niet in om leed te voorkomen?

Het kwaad dat God toestaat en de tragedies die niet door Hem voorko-
men worden, zorgen ervoor dat velen de wijsheid, goedheid en zelfs het 
bestaan van God in twijfel trekken. Sommige atheïsten gebruiken de rea-
liteit van het kwaad als hun troefkaart in de discussie over het bestaan 
van God. Julian Huxley, een van de grootste aanhangers van de evolutie-
theorie in de 20e eeuw, was van mening dat het bestaan van het kwaad 
“Gods morele karakter in twijfel trekt” (Religion Without Revelation, 
1957, pagina 109).

Huxley concludeerde dat goddelijke openbaring en een goddelijke 
Openbaarmaker niet bestaan. (Vraag onze gratis boekjes De ultieme 
levensvraag: bestaat God? en Schepping of evolutie: maakt het uit wat u 
gelooft? aan voor bewijs dat God wel degelijk bestaat en dat de evolutiethe-
orie een fabeltje is.)

Waarom staat God het kwaad toe? Iedereen die ooit pijn heeft ervaren of 
een tragedie heeft meegemaakt, vraagt zich dit af. Theologen, filosofen, 
historici en wetenschappers hebben allemaal over dit onderwerp gepeinsd. 
Laten we hun conclusies eens onder de loep nemen.

Een slechte God vs. een goede God?

De gnosticus Marcion uit de tweede eeuw n.C., die beschouwd werd 
als een ketter vanwege zijn standpunten, geloofde dat er “twee rivalise-
rende Goden waren: de ene, de tirannieke schepper en wetgever van het 
Oude Testament; de andere, de onbekende God van liefde en genade Die 

mingen, fabrieken en overheden vervuilen de lucht, het land en het water 
met giftige stoffen die een bedreiging vormen voor de gezondheid en 
veiligheid van mensen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Komt hier ooit nog verandering in?

Toen Jezus Christus twee eeuwen geleden naar de aarde kwam, kreeg 
ook Hij behoorlijk wat leed te zien. Hij zag de hopeloze situatie van de 
verstoten melaatsen, van weduwen in hun nood en van ernstig geestes-
zieke mensen.

Hij handelde vol compassie om hun ellende te verlichten. Jezus’ 
betrokkenheid en medeleven waren duidelijk zichtbaar toen Hij in het 
openbaar huilde toen Hij Jeruzalem voor de laatste maal naderde (Lukas 
19:41-44). Hij voorzag het leed dat als gevolg van oorlogsvoering over de 
geliefde stad en haar inwoners zou komen in 70 n.C. toen een Joodse 
opstand zou resulteren in een belegering van de stad door Romeinse 
legers met afschuwelijke gevolgen.

Hij verkondigde dat het een onderdeel van Zijn taak was om “aan 
armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart 
zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het 
gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid” (Lukas 
4:18-19). Deze tijd is nog niet aangebroken voor de hele mensheid, maar 
God belooft dat Hij een einde zal maken aan alle leed wanneer Christus 
in het Millennium regeert en dat het uiteindelijk geheel uitgebannen zal 
worden (Openbaring 21:4).

In de volgende hoofdstukken zullen we ontdekken hoe en wanneer dit 
zal gebeuren. Maar om te kunnen begrijpen hoe er een einde zal komen 
aan het leed, moeten we eerst begrijpen hoe het is ontstaan – en waarom 
het blijft voortduren.

Waarom een God van liefde lijden toestaat
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Jezus heeft gezonden om het behoud te verwerven van de schepper God” 
(Webster Encyclopedia, 1985, pagina 561).

In Marcions visie was de wetgever God verantwoordelijk voor het 
bestaan van pijn en slechtheid, en het was het werk van de Verlosser om 
de wereld te bevrijden van de pijn en het kwaad dat door die God was 
veroorzaakt. Ironisch genoeg werd deze onjuiste visie door anderen aan-
gepast en verfijnd en nestelde zich geleidelijk aan in de geloofsbelijdenis 
van de gemiddelde kerk, waar de invloed van deze leer tot op de dag van 
vandaag heeft gezorgd voor verwarring en wanbegrip.

Veel mensen denken dat God boos ingrijpt om ons te straffen wanneer 
we uit het gareel raken, terwijl Hij ons in werkelijkheid over het algemeen 
toestaat om de gevolgen te ondervinden van ons eigen zelfzuchtige, kort-
zichtige gedrag (zie Jeremia 2:19; 10:23). De meeste mensen zien echter 
niet in dat God niet rechtstreeks hoeft in te grijpen elke keer dat we zondi-
gen; de geestelijke wetten die Hij in werking heeft gesteld, worden als van-
zelf ten uitvoer gelegd doordat we de bestraffing in de vorm van pijnlijke 
consequenties over ons brengen wanneer we deze wetten overtreden.

Is dit het werk van Gods hand?

Historici hebben veel geschreven over de schijnbare tegenstelling van 
een wereld die door God is geschapen, maar die vol slechtheid is. De 
Engelse historicus 
Arnold Toynbee 
merkte op dat “één 
van de conclusies 
die is getrokken 
door menselijke 
toeschouwers van 
het morele kwaad 
van het universum, 
is dat deze afschu-
welijkheden niet 
het werk van Gods 
handen kunnen 
zijn” (A Study of 
History, verkorte 
versie, 1957, deel 
10, pagina 300).

Toynbee erkende 
dat veel van het leed 
in de wereld wordt veroorzaakt door het slechte bestuur van tirannen. De 
Schrift laat zien dat God goddeloze mannen uit hun macht kan ontzetten 

(Daniël 2:21). Hij vernederde koning Nebukadnezar van Babylon, de 
machtigste leider in die tijd, en zette hem af. Nebukadnezar was de heer-
ser over veel veroverde volken en hij “doodde wie hij wilde” (Daniël 5:18-
19). Maar God zette hem op zijn nummer en ontnam hem zeven jaar lang 
zijn macht.

Maar waarom doet God dit niet vaker? Nebukadnezar veroorzaakte in 
zijn praalvertoon en arrogantie slechts een fractie van de ellende die door 
sommige dictators in onze tijd wordt veroorzaakt.

Natuurkundige Paul Davies piekerde over deze kant van de discussie van 
goed versus kwaad. Hij vraagt zich af waarom God, als Hij werkelijk 
almachtig is, niet gewoonweg ingrijpt en een einde maakt aan alle slecht-
heid. “Staat het God vrij om het kwaad te voorkomen?” vraagt Davies zich 
af. “Als Hij almachtig is, ja. Maar waarom doet Hij dit dan niet?” (God and 
the New Physics, 1983, pagina 143).

De vragen van Davies zijn begrijpelijk. Staat God machteloos als het 
gaat om lijden? Als Hij bestaat, waarom doet Hij dan niets om het kwaad 
en de pijn van deze aarde weg te nemen? De vragen zijn verontrustend, al 
komt dat niet omdat ze moeilijk te begrijpen zijn. Ze zijn verontrustend 
omdat de antwoorden niet zijn zoals wij ze willen horen.

De waarheid dwingt ons om onze ideeën over God en Zijn plan en doel 
met ons te heroverwegen. Als we die zaken begrijpen, begrijpen we dat 
God er Zijn redenen voor heeft om nu niet in te grijpen.

Een hoger doel?

Waarom laat God het kwaad niet gewoon verdwijnen? Om het antwoord 
hierop te begrijpen, moeten we kijken naar de consequenties die het gevolg 
zouden zijn van dergelijk ingrijpen.

Om te kunnen begrijpen waarom God het kwaad en het leed dat daarvan 
het gevolg is, toestaat, is een fundamenteel begrip van één van Gods groot-
ste geschenken nodig – en van de wijze waarop de mens voortdurend mis-
bruik heeft gemaakt van dat geschenk.

Dat geschenk is de vrije wil – of, zoals het wel populair genoemd wordt, 
keuzevrijheid. God heeft onze eerste menselijke ouders, Adam en Eva, deze 
vrijheid bij de schepping geschonken. Maar door de eeuwen heen hebben 
we keer op keer bewezen dat we tragisch onbekwame rentmeesters zijn van 
dit kostbare geschenk en van de vergaande verantwoordelijkheid die daarbij 
hoort. Zoals God aan het oude Israël uitlegde, is de vrijheid om keuzes te 
maken essentieel voor het ontwikkelen van rechtvaardig karakter (Deute-
ronomium 30:15-19). Zonder de vrijheid om te kiezen zouden we weinig 
meer zijn dan robotten, en ons gedrag zou ofwel voorgeprogrammeerd en 
onveranderlijk zijn, of tot in elk detail opgedragen moeten worden door een 
externe macht zoals God Zelf.

Waarom een God van liefde lijden toestaat

Veel leed in de wereld is veroorzaakt door corrupte en 
wrede leiders zoals Adolf Hitler, Jozef Stalin en Mao 
Zedong, wier tirannie heeft geleid tot de dood van mil-
joenen mensen.
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Maar dat is niet Gods bedoeling. Hij heeft andere verwachtingen van 
ons vanwege Zijn veel hogere doel met ons. Hij wil dat we ervoor kiezen 
om Hem te gehoorzamen vanuit ons hart. Hij wil dat we Zijn waarden en 
normen van harte in acht nemen en koesteren. Deze normen en waarden 
zijn gebaseerd op de twee belangrijkste principes – namelijk dat we Hem 
liefhebben met geheel ons hart en anderen evenzeer liefhebben als onszelf 
(Mattheüs 22:35-40).

Zoals we nog zullen zien, is de keuze om God te gehoorzamen en ande-
ren te leren liefhebben terwijl we de vrijheid hebben om het tegenoverge-
stelde te kiezen, cruciaal voor de toekomst die God voor ons bedacht heeft.

Verschillende niveaus in het maken van keuzes

Van alle fysieke schepselen op de aarde die God geschapen heeft, kan 
alleen de mens de vrije wil uitoefenen. Eenvoudigere levensvormen, zoals 
microben en insecten, zijn voorgeprogrammeerd om op bepaalde manieren 
te reageren op bepaalde prikkels. Ze gedragen zich in harmonie met hun 
omgeving en hebben vrijwel geen enkel vermogen om zelfstandig keuzes te 
maken in de zin waarop de mens dat doet.

De gedragingen van ingewikkeldere levensvormen, zoals zoogdieren, 
worden ook grotendeels beheerst door het instinct, hoewel ze wel degelijk 
rudimentaire beslissingen kunnen nemen wanneer ze op prikkels reageren 
en zich aan situaties aanpassen.

Alleen de mens is zich van alle wezens op aarde bewust van tijd. Predi-
ker 3:11 zegt dat God de eeuw in ons hart heeft gelegd. Met andere woor-
den, we kunnen over de toekomst nadenken. We nemen verstrekkende 
beslissingen en plannen ons leven maanden en jaren vooruit.

Ook bestuderen we het verleden; we zijn ons bewust van de geschiedenis. 
We leren lessen uit onze ervaring en de ervaring van anderen. God heeft in 
Zijn hele aardse schepping alleen aan de mens het vermogen gegeven om 
ingewikkelde beslissingen te nemen.

God heeft de mens zodanig ontworpen, dat hij keuzes kan maken. Maar 
we hebben nooit geleerd hoe we consequent wijze en weloverwogen keuzes 
kunnen maken. We hebben ook niet geleerd hoe we onze emoties, motie-
ven en verlangens, die weer invloed hebben op onze beslissingen, effectief 
kunnen sturen.

Het eerste moment van keuzevrijheid voor de mens

Onze vrijheid om te beslissen wat we willen doen, kan uitmonden in 
goede of verkeerde daden. God heeft ons de vrijheid gegeven om onze 
medemens te helpen, maar ook de vrijheid om zelfzuchtige dingen te doen 
die in zekere mate anderen en onszelf kunnen schaden. Maar al te vaak 
oefenen we onze keuzevrijheid op de verkeerde manier uit, om er vervol-

gens ook de gevolgen van te ondervinden – en die nemen de vorm aan van 
veelal onverwachte sancties. Dit is niets nieuws; het gebeurde al in de Hof 
van Eden met de eerste mensen, Adam en Eva.

God had in de hof twee bomen geplaatst. De ene was de boom des levens 
en de andere de boom van kennis van goed en kwaad (Genesis 2:9). God 
zei tegen Adam dat hij van de eerste mocht eten, maar dat hij niet van de 
laatste mocht eten: “En de heere God gebood de mens: Van alle bomen 
van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en 
kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u 
zeker sterven” (verzen 16-17).

Zoals in het boek Openbaring wordt uitgelegd, staat de boom des levens 
symbool voor gehoorzaamheid aan God, welke uiteindelijk zou leiden tot 
eeuwig leven 
(Openbaring 2:7; 
22:1-2). De andere 
boom – de boom 
van kennis van 
goed en kwaad – 
stond voor de afwij-
zing van Gods 
leiding door zelf te 
bepalen wat goed 
en wat kwaad is. 
Deze keuze zou uit-
eindelijk tot de 
dood leiden.

Eva, die door de 
slang in verzoeking 
werd gebracht, 
maakte op een 
onverstandige 
manier gebruik van 
haar vrije wil en werd misleid (2 Korinthe 11:3). Ze probeerde op een ratio-
nele manier Gods instructie te omzeilen. Hoewel de apostel Paulus zegt dat 
Adam niet was misleid (1 Timotheüs 2:13-14), liet hij zich wel door zijn 
vrouw overhalen om samen met haar God ongehoorzaam te zijn (Genesis 
3:17).

Het feit dat Adam zich volledig bewust was van zijn daden, maakte dat 
hij zelfs nog schuldiger was aan het gebeurde; God hield hem zelfs meer 
verantwoordelijk dan Eva. Hoe dan ook, samen kozen ze ervoor om naar 
de slang te luisteren en hem te volgen (Genesis 3:1-6). In Openbaring 12:9 
wordt de slang ook de duivel en Satan genoemd. (Vraag ons gratis boekje 

Waarom een God van liefde lijden toestaat

God laat om verscheidene redenen lijden toe. De ant-
woorden worden duidelijk als we veel Schriftgedeelten 
over dit onderwerp naast elkaar leggen. Onze eigen 
beslissingen en handelingen vormen een van de belang-
rijkste oorzaken.
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Het leed dat waarschijnlijk het moeilijkst 
te begrijpen is, is dat wat uit het niets 

tevoorschijn lijkt te komen en waar geen 
verklaarbare reden voor is. We dienen ons te 
realiseren dat zich individuele tragedies kun-
nen voordoen waar we geen controle over 
hebben en die onmogelijk door ons voorzien 
kunnen worden. In zulke gevallen moedigt 
de Schrift ons aan om te bidden en God te 
vragen om het probleem weg te nemen of te 
verlichten of om ons te helpen om te gaan 
met het probleem en ervan te leren.

Onze Schepper geeft ons in Zijn wijsheid 
niet altijd het antwoord dat wij willen. Zel-
den onthult Hij de specifieke reden voor de 
beslissing die Hij neemt. Maar Hij heeft altijd 
een goede reden.

God heeft de apostel Paulus bijvoorbeeld 
uit meerdere beproevingen bevrijd, maar ten 
aanzien van in ieder geval één heeft Hij het 
verzoek om in te grijpen afgewezen ondanks 
Paulus’ aanhoudende gebeden (2 Korinthe 
12:7-10). Het antwoord aan Paulus was die 
keer: “Mijn genade is voor u genoeg, want 
Mijn kracht wordt in zwakheid vol-
bracht.” In dit geval was het versterken van 
een aspect van het geestelijke perspectief of 
karakter van Paulus vele malen belangrijker 
dan zijn persoonlijke welzijn.

Dit voorbeeld zou ons moeten helpen in 
te zien dat Gods perspectief anders is dan 
dat van ons (zie Jesaja 55:8-9; 2 Petrus 
3:8). Soms stelt Hij de karakterlessen die 
we in moeilijke omstandigheden zouden 
moeten leren boven ons fysieke en gees-
telijke welbehagen. Op zulke momenten 
zouden we kunnen denken dat God onze 
gebeden niet hoort, maar Hij hoort ze wel 
degelijk. Vaak is het echter zo dat we niet 
willen accepteren dat Zijn antwoord “nee” 
of “nog niet” is – of, zoals in het geval van 
de apostel Paulus: “Ik heb iets beters voor 
jou in gedachten.” We dienen ons bewust te 
zijn van Gods belofte dat wij nooit beproefd 
zullen worden boven hetgeen wij aankun-
nen (1 Korinthe 10:13). Paulus was een 
indrukwekkend voorbeeld. Hij vertrouwde 

simpelweg op Gods wijsheid en besloot om 
het werk waarvoor God hem geroepen had, 
voort te zetten.

Als we ooit gebukt gaan onder lijden dat 
niet snel door God wordt weggenomen – 
vooral wanneer dit veroorzaakt wordt door 
omstandigheden die buiten onze invloeds-
sfeer liggen – dienen we dit nuchtere, 
Bijbelse advies van Petrus op te volgen: 
“Daarom moeten zij die naar Gods wil te 
lijden hebben, hun leven in zijn hand leggen 
en het goede blijven doen” (1 Petrus 4:19, 
GNB).

Let op het volgende specifieke lijden 
dat Petrus in gedachten had: “Als men u 
uitscheldt omdat u Christus volgt, prijs u 
dan gelukkig. Want het betekent dat de 
Geest van de glorie, de Geest van God, op 
u rust. Zorg ervoor dat u niet hoeft te lijden 
omdat u een moordenaar of een dief, een 
boef of een verrader bent. Maar als u lijdt 
omdat u christen bent, schaam u dan niet: 
u mag die naam dragen tot eer van God” 
(verzen 14-16, GNB). Als het lijden van ieder 
individueel persoon rechtstreeks herleid zou 
kunnen worden naar zijn of haar eigen 
overtreding van een specifieke wet, dan zou 
het veel eenvoudiger zijn om dit te zien en 
te aanvaarden als een logisch gevolg. Maar 
het is maar zelden zo eenvoudig.

Door ons keuzevrijheid te geven heeft 
God ons de ruimte gegeven om Zijn leiding 
te aanvaarden of te verwerpen, om te kiezen 
voor opstand of onderwerping, om dwaze 
beslissingen te nemen of verstandige. Door 
dit te doen heeft Hij ieder van ons een 
toekomst gegeven die nog niet vastligt. 
Het staat ons vrij om roekeloos te rijden of 
te rijden als we te veel hebben gedronken, 
om gifstoffen te lozen in het milieu, of om 
overmatig te eten. Ieder van ons bezit die 
vrijheid, net als onze buren en iedereen 
om ons heen. Al onze daden – en die van 
hen – brengen consequenties met zich. 
Soms lijden we onder de gevolgen van onze 
eigen beslissingen – en soms vanwege 
die van onze naasten. Het omgekeerde 

is ook waar. Keuzevrijheid is een prachtig 
geschenk, maar we zijn maar zelden goed 
met deze verantwoordelijkheid omgegaan – 
het bewijs daarvan zien we om ons heen in 
onze treurige, lijdende wereld. Dit verklaart 
enigszins waarom onschuldige mensen, met 
inbegrip van kleine kinderen, soms lijden als 
gevolg van de slechte keuzes van anderen. 
Juist op deze momenten hebben we het 
meest behoefte aan de troostende hulp 

van een liefhebbende God en de steun van 
familie en vrienden. Niemand van ons is 
immuun voor de consequenties van daden 
– of het nu de onze of die van anderen zijn. 
Iemand bij wie een ziekte ontstaat die niet 
te wijten is aan zijn specifieke persoonlijke 
gedrag en het baby’tje dat geboren is met 
een aangeboren afwijking lijden allebei, 
maar niet noodzakelijkerwijs door iets wat 
ze zelf hebben gedaan. Mensen die als 
gevolg van een ongeluk of een natuurramp 
gewond raken of komen te overlijden zijn 
in veel gevallen ook onschuldige slachtof-
fers. Niet al het lijden is het resultaat van 
persoonlijke ongehoorzaamheid of onver-
antwoord gedrag van die persoon zelf. Zelfs 

in de Tien Geboden herinnert God ons eraan 
dat de consequenties van verkeerde daden 
van invloed kunnen zijn op iemands afstam-
melingen enkele generaties later (Exodus 
20:5). Vaak kan de specifieke reden van 
gevallen waarin sprake is van lijden gewoon 
niet duidelijk worden verklaard – althans 
niet in dit leven. Soms kunnen we het maar 
het beste accepteren en verklaren als iets 
wat door de Bijbel “tijd en toeval” genoemd 

wordt (Prediker 9:11). Hoewel God 
geen ongelukken veroorzaakt, is Hij 
ook niet tot op microniveau bezig om 
het leven van elk mens te sturen om 
zodoende ongelukken te voorkomen. 
Paulus zegt ons dat we in dit leven 
“door middel van een spiegel in een 
raadsel” kijken (1 Korinthe 13:12). 
Sommige dingen zullen we nooit vol-
ledig begrijpen tijdens dit leven, maar 
wel in de komende wereld. 

We dienen ons te realiseren dat 
zelfs het lijden dat een gevolg is van 
tijd en toeval niet zonder reden is. Als 
het niet toegeschreven kan worden 
aan een bepaald gedrag, is het vaak 
toch een gevolg van een of meer 
gedragspatronen die het menselijke 
ras vanaf de schepping heeft gevolgd. 

Adam koos er door te zondigen 
voor om zich van God af te keren. De 
rest van de mensheid heeft hetzelfde 
pad bewandeld: “Daarom, zoals door 

één mens de zonde in de wereld is gekomen, 
en door de zonde de dood, en zo de dood 
over alle mensen is gekomen, in wie allen 
gezondigd hebben” (Romeinen 5:12). Eén 
van de consequenties van de beslissing van 
de mensheid om in strijd met Gods instructie 
te leven, is een wereld die overgeleverd is 
aan de grillen en kuren van “tijd en toeval” 
en de daden van anderen. Dit patroon zal 
de boventoon blijven voeren totdat Christus 
terugkeert om Gods Koninkrijk op aarde te 
vestigen. De hele wereld zal dan vervuld zijn 
met de kennis van God en Zijn rechtvaardige 
wetten (Jesaja 11:9). De gehele mensheid 
zal uiteindelijk tot bloei komen in een wereld 
die eerlijk en rechtvaardig is.

Kunnen we al het leed verklaren?

Hoewel de oorzaken van lijden vaak her-
leid kunnen worden naar specifieke keuzes 
en daden, kunnen we er in dit leven soms 
gewoonweg niet achter komen waarom   
tragedies plaatsvinden.
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Bestaat de duivel echt? aan om een beter begrip te krijgen van Satans 
invloed.)

Adam en Eva hebben de vruchten van hun zonde geplukt. God zei hun 
dat ze zouden sterven – wat ze uiteindelijk deden – maar het directe 
gevolg was dat God hen uit de Hof verdreef en de toegang tot de boom 
des levens voor hen afsloot.

Nu moesten ze zelf hun weg zien te vinden in een harde wereld (Genesis 
3:22-24). Ze waren overgeleverd aan hun gebrekkige wijsheid – hun eigen 
oordeel (vers 6). Het leven zou vanwege hun rebellie tegen Gods duidelijke 
instructie vanaf dat moment verdriet, pijn en zwoegen inhouden (verzen 
16-19).

Sinds die tijd hebben allen gezondigd (Romeinen 3:23; 5:12) en de sanc-
ties ondervonden die Adam en Eva over zich hebben gehaald.

Veel mensen hebben een minachting voor de Bijbel omdat de Bijbel zoveel 
verhalen bevat over het slechte gedrag van mensen. Maar we dienen te 
begrijpen dat de Schrift ten dele een historisch verslag is van de zondige 
manier van leven waar de mens voor heeft gekozen toen hij Gods geboden 
verwierp, en van de resultaten die hieruit voortvloeiden.

God inspireerde de schriftelijke vastlegging van de lessen in het Oude 
Testament zodat wij zouden kunnen leren van de ervaringen van anderen (1 
Korinthe 10:6, 11; Romeinen 15:4). Hoewel het Nieuwe Testament gelijk-
soortige lessen voor ons bevat, ligt de focus daarin vooral op het Koninkrijk 
van God en het goede nieuws dat God Zijn Zoon heeft gezonden om ons te 
redden van onze zonden (Johannes 3:16). Ook staat daarin hoe er uiteindelijk 
een einde zal komen aan alle leed en verdriet.

Een keuze tussen zegen en vloek

Zo’n 2500 jaar na Adam en Eva zorgde God voor een voelbare verlich-
ting van het lijden van de Israëlieten. Hij begon met hen te werken toen ze 
nog steeds slaven waren in Egypte. Hij beloofde niet alleen hen te zullen 
bevrijden uit de slavernij, maar hun ook de mogelijkheid te geven om een 
modelnatie te worden die anderen zouden willen volgen (Deuteronomium 
4:5-8).

Als onderdeel van Gods verbond met hen zouden zij Zijn gehoorzame 
volk moeten worden (Exodus 19:5). Hij onderwees hen in de 10 belangrijk-
ste punten van Zijn eeuwige, geestelijke wet – de Tien Geboden (Exodus 
20). Hij gaf hun aanvullende wetten en verordeningen, die we vooral 
tegenkomen in de boeken die door Mozes zijn geschreven (de Pentateuch).

Hij zei hun dat de wet hun “wijsheid en (hun) inzicht (zouden) zijn voor 
de ogen van de volken, die al deze verordeningen horen zullen en zullen 
zeggen: Werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk!” (Deutero-
nomium 4:6).

God zei tegen de Israëlieten dat ze vrij waren om te kiezen tussen deze 
twee manieren van leven: “Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen 
tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! 
Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de heere, uw 
God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te hou-
den – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen” (Deuterono-
mium 30:19-20).

Hij hield hen voor dat als ze gehoorzaam zouden zijn, ze de vele zege-
ningen hiervan zouden plukken (Deuteronomium 28:2), maar dat als ze 
ongehoorzaam zouden zijn, ze getroffen zouden worden door vervloekin-
gen (vers 15). Veel van de vloeken waarvan God had gezegd dat ze het 
resultaat zouden zijn van ongehoorzaamheid (verzen 15-68), zijn vrijwel 
identiek aan de pijn en het leed die moderne naties te gronde richten. Som-
mige van deze rampen zouden het volk als geheel treffen. Andere zouden 
persoonlijke problemen zijn, zowel op fysiek als op geestelijk vlak.

Helaas was Israël ongehoorzaam en heeft het de afschuwelijke rampen 
over zich gehaald die God had aangekondigd. Hieronder vielen agrarische 
rampen, armoede, familieproblemen, gezondheidsproblemen, misdaad en 
geweld, militaire nederlagen en uiteindelijk ballingschap.

Nadat de Israëlieten eeuwenlang te maken hadden gehad met keuzevrij-
heid – waarbij ze er in die periode voortdurend voor hebben gekozen om 
God te negeren en de dingen op hun eigen manier te doen – keerden ze 
terug naar een situatie van nationale slavernij.

Oorzaak en gevolg: vaak over het hoofd gezien

God heeft talloze malen geprobeerd om de mens het cruciale principe 
duidelijk te maken dat elk gevolg een oorzaak heeft. Maar we vinden het 
moeilijk om deze waarheid te begrijpen en dus blijven we de vernietigende 
gevolgen van onze overtredingen ondervinden.

Veel tragedies en leed kunnen we herleiden naar onze maar al te mense-
lijke daden en beslissingen. In een wereld met keuzevrijheid leiden 
bepaalde keuzes onvermijdelijk tot schadelijke en pijnlijke resultaten.

Daden leveren consequenties op. Veel mensen kennen het gezegde 
“zoals men zaait, zo zal men oogsten”, maar ze zijn zich er niet van bewust 
dat dit uit de Bijbel komt (zie Galaten 6:6-7). Spreuken 22:8 zegt: “Wie 
onrecht zaait, zal onheil oogsten.”

Als we het fenomeen ‘lijden’ analyseren, kunnen we veel leren als we 
tenminste de omstandigheden herleiden naar hun oorzaak. Spreuken 22:3 
waarschuwt ons om de gevolgen van onze daden op de lange termijn te 
overwegen: “Een bedachtzaam en verstandig mens ziet het dreigende 
gevaar en verbergt zich; maar onverstandigen blijven gewoon doorgaan en 
worden dus gestraft” (Het Boek). 

Waarom een God van liefde lijden toestaat
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Als we kijken naar de belangrijkste oorzaken van het lijden, hoeven we 
vaak niet verder te kijken dan onszelf – de beslissingen en handelingen van 
individuen en de mensheid als geheel. Op de een of andere manier is zonde 
vaak de onderliggende oorzaak en is lijden het gevolg.

Oorzaken van ellende

Naties en individuele personen krijgen met veel ellende te maken als 
gevolg van onwetendheid over en ongehoorzaamheid aan deze geestelijke 
wetten van God die door Israël niet in acht werden genomen. Gods geboden 
zijn levende wetten met een universele reikwijdte, en ze houden zegeningen 
in als we ze gehoorzamen, en straffen als we ze niet in acht nemen. Zijn geïn-
spireerde Woord zegt ons dat degenen die Zijn wet liefhebben, “diepe vrede” 
hebben (Psalm 119:165), maar dat de weg van goddeloze en trouweloze men-
sen zwaar is (Spreuken 13:15).

De Bijbel laat veel afschuwelijke, menselijke ervaringen zien die het 
directe gevolg zijn van zonde. Eén zo’n voorbeeld is militaire agressie. De 
apostel Jakobus schreef over de oorsprong van het gewapende conflict: 
“Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier 
niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd 
voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert 
u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert 
strijd” (Jakobus 4:1-2).

Deze woorden zijn zowel op naties als op individuele personen van toe-
passing, aangezien naties slechts groepen van mensen zijn die voor hun 
eigen belangen opkomen. Agressors beginnen een oorlog vanuit het verlan-
gen om hun macht, hun aanzien en hun rijkdom te vergroten. Hierdoor stel-
len ze wetten, ethiek, moraal en vrede opzij. Ze doden en verminken om 
hun doel te bereiken en brengen het principe dat het doel de middelen hei-
ligt, in de praktijk.

Will en Ariel Durant begrepen deze neiging van de mens toen ze in The 
Lessons of History het volgende schreven: “De oorzaken van oorlogen zijn 
dezelfde als de oorzaken van strijd onder individuen: hebzucht, strijdlust en 
trots; het verlangen naar voedsel, land, grondstoffen, brandstoffen en heer-
schappij” (1968, pagina 81).

Ironisch genoeg eindigen landen die uit vrije wil kiezen voor geweld, 
waaronder oorlog, vaak met eenzelfde lot als dat van de landen die ze heb-
ben aangevallen. Jezus onderkende dit en zei: “Allen, die het zwaard 
nemen, zullen door het zwaard omkomen” (Mattheüs 26:52). 

De geschiedenis is een kroniek van de opeenvolging van rijken die ver-
overen en veroverd worden. De mensheid is gedoemd om de cyclus te blij-
ven herhalen zolang we de weg van ongehoorzaamheid aan God blijven 
kiezen.

Waarom een God van liefde lijden toestaat

Geloven in Satan de duivel als een letterlijk 
bestaand wezen is in veel kringen niet 

meer gangbaar. Uit enquêtes is gebleken dat 
zelfs in de Verenigde Staten de meeste men-
sen niet geloven in Satan als een letterlijke, 
levende entiteit. Veel mensen stellen zich de 
duivel meer voor als symbool voor de onmen-
selijkheid van de mens ten opzichte van zijn 
medemens, of de belichaming van het kwaad 
in het algemeen.

De Bijbel laat echter zien dat Satan een echt 
wezen is – een geestelijke persoonlijkheid die 
een grote macht bezit waarmee hij kwaad 
sticht. Omdat zoveel mensen het bestaan van 
een werkelijke duivel verwerpen, wordt hij 
niet herkend als de oorzaak van veel lijden. 
Zijn misleiding van de mensheid is, of we het 
ons nu realiseren of niet, de belangrijkste 
oorzaak van pijn en verdriet. De reikwijdte 
van Satans invloed en macht wordt duidelijk 
geopenbaard in de Bijbel. Openbaring 12:9 
zegt ons dat hij “de hele wereld misleidt”. 
Johannes schrijft elders dat “de hele wereld 
in de macht van de boze is” (1 Johannes 5:19, 
Willibrordvertaling). Toen Paulus verkondigde 
dat “de god van deze eeuw” het verstand 
van velen had verblind zodat ze het Evangelie 
niet geloofden (2 Korinthe 4:4), refereerde hij 
daarmee aan de duivel. In de parabel van de 
zaaier en het zaad zegt Jezus ons dat zodra 
Gods Woord aan mensen wordt uitgelegd, 
meteen de satan “het Woord (wegneemt) dat 
in hun hart gezaaid was” (Markus 4:15). Dit 
slechte wezen wil dat de mensheid verblind 
is voor de troost en bemoediging van en 
verlossing door Gods waarheid. Met behulp 
van de geestelijke blindheid en onwetendheid 
waarmee Satan de wereld heeft opgezadeld, 
is hij de aanstichter van onstelbaar veel lijden. 
Hij heeft de mensheid blind gemaakt voor 
de reden van ons bestaan. Hij heeft mensen 
misleid te geloven dat zijn weg van leven – de 
weg van zelfzucht en zonde – beter is dan 
gehoorzaamheid aan Gods geboden. Helaas 
is de mensheid ten prooi gevallen aan Satans 
strategie door zich niet bewust te zijn van de 
ongelooflijke ellende die het gevolg is van 
zonde. Satan wordt “de verzoeker” genoemd 
(Mattheüs 4:3). De hele geschiedenis door is 

hij erin geslaagd om de mensen te verleiden 
zich over te geven aan een zondige en immo-
rele levenswijze die hun fysieke behoeften 
najaagt. Hij maakte van deze strategie gebruik 
in de Hof van Eden, en sinds die tijd heeft zijn 
truc wonderwel gewerkt. Iedereen heeft als 
gevolg hiervan met leed te maken gehad.

Maar Satans invloed gaat verder dan pure 
misleiding. Paulus noemt hem ook “de overste 
van de macht der lucht, van de geest, die thans 
werkzaam is in de kinderen der ongehoor-
zaamheid” (Efeze 2:2, NBG) – die blijkbaar 
zijn verkeerde geestesgesteldheid en gedrag 
als het ware ‘uitzendt’ naar de ontvankelijke, 
menselijke geest. Jezus omschreef de duivel als 
“een mensenmoordenaar van het begin af” 
(Johannes 8:44). Het is altijd Satans bedoeling 
geweest om het leven van de mens ellendig 
te maken en ons uiteindelijk te vernietigen (1 
Petrus 5:8). Zijn hele aard is destructief, en 
degenen die dergelijke daden plegen, volgen 
hem onbewust. Openbaring 9:11 noemt Satan 
“de engel van de afgrond. Zijn naam is in het 
Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij 
de naam Apollyon”. Deze twee namen beteke-
nen ‘vernietiging’ respectievelijk ‘vernietiger’. 
In tegenstelling tot God, Die de Schepper, 
Instandhouder en Schenker van het leven is, is 
Satan de ultieme vernietiger en moordenaar.

Satan is de aanstichter van oorlogen en 
andere conflicten. Het boek Openbaring 
schetst een beeld van demonische geesten 
in de eindtijd “die uitgaan naar de koningen 
van de aarde (…) om hen te verzamelen voor 
de oorlog van de grote dag van de almach-
tige God” (Openbaring 16:14). Satan en zijn 
demonen zullen aanzetten tot een tijd van ver-
drukking die nog vreselijker zal zijn dan welke 
tragedie ook die de mensheid ooit heeft mee-
gemaakt (Mattheüs 24:21-22). Satan heeft 
een enorme macht over de mensheid, maar 
God stelt grenzen aan Satans macht (Job 
1:12; 2:6). God staat Satan namelijk niet 
toe om Zijn meesterlijke plan van behoud 
voor de gehele mensheid te verijdelen en 
Hij zal nooit afstand doen van Zijn ultieme 
controle over de mensheid. (Vraag hiervoor 
het gratis boekje aan  Bestaat de duivel 
echt?) 

Satans rol in het lijden van de mens
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Beslissingen hebben gevolgen

Veel lijden is simpelweg het onvermijdelijke gevolg van persoonlijke 
beslissingen. In veel ontwikkelde landen zijn er bijvoorbeeld nog steeds 
gebieden waar grote armoede heerst ondanks de vele miljoenen aan over-
heidsinvesteringen die erin worden gestoken om het probleem te bestrijden.

Vaak kan die armoede herleid worden tot individuele keuzes. Leerlingen 
die hun school niet afmaken, waardoor ze niet voldoende zijn opgeleid en 
zichzelf overleveren aan een leven vol zware baantjes met lage salarissen, 
financiële problemen en gefrustreerde ambities.

Veel tieners zijn al seksueel actief, en miljoenen ongehuwde meisjes 
bevallen van kinderen die hun vaders wellicht nooit te zien zullen krijgen. 
Onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen die door hun vader verlaten 
zijn, een grotere kans hebben om op jonge leeftijd drugs, alcohol en tabak 
te gaan gebruiken, crimineel gedrag te vertonen en er op hun beurt ook 
weer een losse seksuele moraal op na te houden, met alle gevolgen van dien 
voor henzelf en voor anderen.

Veel jonge moeders – die veelal ongehuwd zijn omdat de vaders zijn 
weggelopen voor hun verantwoordelijkheid – zitten als het ware gevangen 
in slecht betaalde banen terwijl ze jonge monden te voeden hebben, en zijn 
om te overleven afhankelijk van giften, veelal in de vorm van uitkeringen 
of liefdadigheid. Het patroon herhaalt zichzelf in een armoedecyclus die 
zich over generaties uitstrekt – een armoedecyclus die meestal het gevolg is 
van kortzichtige persoonlijke keuzes en daden.

Gezondheid en keuzes

Ontzettend veel gezondheidsproblemen worden veroorzaakt door onze 
individuele beslissingen. We eten slecht, bewegen nauwelijks, gebruiken 
schadelijke middelen en verwonden onszelf en anderen achteloos in onge-
lukken. Veel mensen lijden aan geestelijke aandoeningen die het gevolg 
zijn van de schending van relatieprincipes die in de Bijbel duidelijk uiteen 
worden gezet.

Fysieke en psychologische problemen zijn het gevolg van verslaving aan 
alcohol en andere drugs. Mensen die verslaafd zijn, riskeren niet alleen dat 
ze eerder zullen komen te overlijden, maar hun gewoonten eisen ook een 
zware tol van hun familie en vrienden. Nog tragischer is het dat veel ver-
slaafden betrokken zijn bij ongelukken waardoor onschuldige omstanders 
voor het leven gehandicapt raken of komen te overlijden.

Het fysieke letsel dat het gevolg is van roken, is duidelijk aangetoond. Ziek-
ten en aandoeningen die te maken hebben met roken, kosten elk jaar in de 
Verenigde Staten aan 400.000 mensen het leven, en aan miljoenen over de 
gehele wereld. In veel gevallen is er sprake van een uiterst pijnlijke en lang-
zame dood. We willen allemaal direct toegeven dat de beste behandeling voor 

de ellende die door roken wordt veroorzaakt, gewoon stoppen met roken is, 
maar velen zijn er zó aan verslaafd, dat ze deze voor de hand liggende oplos-
sing verwerpen.

Roken is slechts één van de vele slechte gewoonten die pijn veroorzaken. 
Dr. Paul Martin merkt op dat momenten van schijnbaar onschuldige 
gewoonten zich door de tijd heen kunnen gaan opstapelen: “Er zijn volop 
alledaagse gedragspatronen die mensen geleidelijk, maar wel in grote aan-
tallen, de dood kosten” (The Healing Mind, 1997, pagina 58).

Dr. Paul Brand somt in een boek met Philip Yancey een lijst op van de 
ernstige gezondheidsproblemen die te wijten zijn aan ons gedrag en die een 
zware tol eisen van de gezondheid van Amerikanen. Hieronder vallen 
onder meer “hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk als gevolg van stress, 
maagzweren, kankergezwellen als gevolg van een giftige omgeving, aids, 
seksueel overdraagbare aandoeningen, emfyseem en longkanker als gevolg 
van het roken van sigaretten, schade aan ongeboren kinderen door het alco-
hol- en drugsgebruik van de moeder, diabetes en andere aandoeningen die 
te maken hebben met ons eetpatroon, misdaad, en ongelukken in het ver-
keer waarbij sprake is van alcoholgebruik. Deze vormden voor gezond-
heidsdeskundigen in de Verenigde Staten reden tot bezorgdheid van 
omvangrijke, ja zelfs epidemische proporties” (The Gift Nobody Wants, 
1993, pagina’s 226-227).

Bij het maken van beslissingen die leiden tot deze problemen, waar-
schuwt ons lichaam ons vaak voor de gevaren ervan. Brand en Yancey 
merken op dat “een verbazingwekkend groot deel van de gezondheidspro-
blemen voortvloeit uit keuzes waaruit minachting blijkt voor de duidelijke 
signalen die het lichaam afgeeft” (pagina 226).

We oogsten wat we zaaien

De conclusie is overduidelijk. Veel lijden wordt veroorzaakt door ver-
keerde keuzes. De Bijbel biedt begeleiding bij de juiste manier van leven. 
Maar al vanaf de tijd van Adam en Eva hebben we keer op keer Gods 
instructie verworpen en ongelooflijk veel pijn en verdriet over onszelf 
gebracht.

De Bijbel biedt praktisch advies ten aanzien van vrijwel alle aspecten 
van het leven. Veel van de principes uit de Bijbel maken duidelijk hoe we 
lijden kunnen vermijden en tot op zekere hoogte kunnen verlichten. (Veel 
van deze adviezen hebben we samengevat in Maak een succes van uw 
leven, een boekje dat laat zien dat veel dingen in het leven beter gaan als 
we simpelweg de principes toepassen die God in Zijn Woord onthult. 
Vraag een gratis exemplaar van dit boekje aan via internet of download dit 
boekje.) We zullen niet nagenoeg vrij van lijden kunnen leven totdat we 
met God en Zijn geboden verzoend zijn: “Mijn zoon, vergeet mijn onder-
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richt niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van 
dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen” 
(Spreuken 3:1-2, nadruk onzerzijds).

Zouden we Gods instructies nationaal opvolgen, dan zouden we direct 
een drastische afname zien in criminaliteit, ziekten, vijandelijkheden tus-
sen landen, vervuiling, ongelukken, geestesziekten, gebroken gezinnen, 
verbroken relaties en vele andere verschijnselen die zorgen voor lijden bij 
ons. Gods wet is niet zwaar of benauwend en beperkend. Het is een wet van 
vrijheid (Jakobus 1:25), die de meeste pijn in de wereld zou wegnemen als 
deze universeel zou worden nageleefd.

Hoe uit lijden         
iets goeds kan 
voortkomen

Sigmund Freud werkte als psycholoog die trachtte mensen te bevrij-
den van psychologische problemen. Maar hij was eerlijk genoeg 
om toe te geven dat zijn vermogen om te helpen beperkt was. Hij 
bekende dat hij “de ellende van zenuwlijders genas om vervolgens 

te worden blootgesteld aan de normale ellende van het leven” (Ernest     
Becker, The Denial of Death, 1973, pagina 271). Freud had gelijk: een 
leven zonder problemen bestaat niet.

Gezien het feit dat we niet al het lijden kunnen vermijden, moeten we 
voor ogen houden dat het in sommige gevallen wel degelijk goede dingen 
kan opleveren. Het is gemakkelijker om lijden en pijn te verdragen als we 
deze eerder zien als uitdagingen dan wanneer we ze beschouwen als een 
ondraaglijke vloek.

Het is van oudsher een basisprincipe in de westerse cultuur geweest, en 
terecht, dat sommige moeilijkheden gunstig zijn omdat ze ons kunnen hel-
pen groeien om betere mensen te worden. Auteur Richard Kyle herinnert 
ons er desalniettemin aan dat een groot deel van Europa en de Verenigde 
Staten in het post-christelijke tijdperk is aanbeland, waarin “het christen-
dom niet langer de maatstaf is voor culturele waarden” (The Last Days Are 
Here Again, 1998, pagina 25).

De post-christelijke mentaliteit verwerpt de traditionele Bijbelse visie dat 
moeilijkheden en pijn – hoe onplezierig en ongewenst ook – uiteindelijk 
kunnen bijdragen aan goede dingen. Uitdrukkingen als “door uw volhar-
ding zult u uw leven verkrijgen” (Lukas 21:19) en dat we door “veel ellende 
heen moeten om het koninkrijk van God binnen te gaan” (Handelingen 
14:22, Willibrordvertaling), worden niet langer meer geaccepteerd, ondanks 
dat ze waar zijn.

De Bijbel onderwijst duidelijk dat tegenspoed nuttige resultaten kan ople-
veren. Hoewel Christus de Zoon van God was, heeft ook Hij “gehoorzaam-
heid geleerd uit wat Hij heeft geleden. En toen Hij volmaakt was geworden, 
is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid 
geworden” (Hebreeën 5:8-9). Zelfs de seculiere geschiedenis biedt volop 
voorbeelden van individuen en naties die in zware perioden moeilijke 

Hoe uit lijden iets goeds kan voortkomen
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omstandigheden overwonnen en er sterker uit kwamen. Soms heeft één 
vastberaden individu gezorgd voor het zetje dat landen nodig hadden om in 
moeilijke tijden te blijven volhouden en lovenswaardige doelen te bereiken.

Een premier die zijn land krachtig dient

Brits historicus Sir John Keegan merkte op dat dit gold voor Winston 
Churchill en Groot-Brittannië in de Tweede Wereldoorlog. In 1940, tijdens 
de donkerste dagen van het conflict, sprak Churchill moedig het belegerde 
Britse volk toe in een poging om hen te bemoedigen. “In een serie gewel-
dige toespraken, waarin een beroep werd gedaan op de moed van zijn volk 
en op de historische grootheid, kreeg hij het Britse volk met zich mee.” 
Door middel van zijn krachtige woorden wist hij zijn “wil en voorstellings-
vermogen op zijn medeburgers over te brengen” (U.S. News and World 
Report, 29 mei 2000).

Aangemoedigd door de vastberadenheid van hun premier hielden de 
Britten stand toen ze het enorm zwaar te verduren kregen vanwege Hitlers 
bommenwerpers in de Slag om Engeland, en ze wisten een periode van 
beproevingen en van dreigende ondergang om te buigen in triomf, in wat 
Churchill ook wel “the finest hour” (“het beste moment”) van zijn land 
noemde.

Keegan schrijft dat de Britten in het zicht van een dreigende invasie 
“werkelijk hebben laten zien hoe een “finest hour” moet zijn. Ze begroeven 
de doden en haalden levenden onder het puin vandaan, bemanden hun 
stranden en haalden de broekriemen aan” (ibid.). 

In The Lessons of History merken Will en Ariel Durant op dat “een uit-
daging die met succes het hoofd wordt geboden (…) zorgt voor een grotere 
geestdrift en een hoger niveau van een land, waardoor het ook beter in staat 
zal zijn om te gaan met toekomstige uitdagingen” (1968, pagina 91).

De Britse ervaring laat de noodzaak zien om achter elkaar te gaan staan 
en elkaar te ondersteunen tijdens langdurige tegenspoed. Dr. Paul Brand 
geeft aan hoe hij zich op het slechtste voorbereidt: “Het allerbeste wat ik 
kan doen om op pijn voorbereid te zijn, is door mijzelf te omgeven met een 
liefdevolle groep mensen die mij blijft ondersteunen wanneer zich een tra-
gedie voordoet” (Brand en Yancey, pagina 236). Hij merkt op dat “lijden 
alleen ondraaglijk is als niemand erom geeft” (pagina 257).

God onthult dat lijden een nobel doel in zich herbergt: het zou ons moe-
ten helpen om te groeien in broederlijke liefde. “Draag elkaars lasten, en 
vervul zo de wet van Christus” (Galaten 6:2). 

Wanneer onze bezorgdheid zich richt op anderen, kan lijden – hoe 
onprettig en pijnlijk het ook is – een waardevolle ervaring zijn. We leren 
dan de werkelijkheid zoals beschreven in Hebreeën 12:11 (NBV): “Een 
vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts ver-
driet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: 
een leven in vrede en gerechtigheid.”

Omgaan met problemen

De overtuiging dat een beproeving ook veel voordelen kan opleveren, is 
vrijwel geheel uit de westerse cultuur verdwenen. Het is grotendeels ver-
vangen door de idee dat lijden of welk ongemak dan ook, oneerlijk is en 
tegen elke prijs vermeden moet worden.

Wellicht is deze opvatting wel ten dele op ons overgedragen doordat we 
leven in een maatschappij die overal een oplossing voor heeft en die ons 
leert dat we recht hebben op een pil voor elk pijntje en een snelle oplossing 
van elk probleem. Ook is het onderdeel van een slachtoffermentaliteit – een 
weigering om de verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen daden of 
omstandigheden – die een samenleving die hierin zwelgt, kan verzwakken. 
Elke samenleving die erkent dat het leven soms niet eerlijk en zeker niet 
altijd eenvoudig is – en die moedig de uitdaging aangaat – wordt er sterker 
van.

In de moderne opvatting is pijn iets duisters, een vijand die vermeden 
moet worden. Dat is een manier om ernaar te kijken, of we kunnen het 
opvatten als een waarschuwing dat we ons gedrag moeten veranderen. Als 
we het niet kunnen vermijden, dan kunnen we wellicht de uitdaging aan-
vaarden en er een sterker, beter mens door worden.

Soms kunnen we weinig anders doen dan een beproeving verdragen en 
de beproeving aan ons karakter laten schaven. Norman Wright schreef dat 
“een crisis niet altijd slecht is. Het kan een positief keerpunt in uw leven 
worden (…) Het bevat een mogelijkheid tot groei en verandering” (How to 
Have a Creative Crisis, 1986, pagina 15). De Bijbel herinnert ons eraan dat 
we in beproevingen voorbij het heden dienen te kijken en ons dienen te 
richten op de mogelijke voordelen: “En standvastigheid op haar beurt moet 
leiden tot volmaaktheid. Het gaat erom dat u volmaakte en gave mensen 
wordt die in niets tekortschieten” (Jakobus 1:4, GNB).

Laat u niet overweldigen door beproevingen

We zeggen hiermee niet dat iemand beter kan lijden ook als hij het kan 
vermijden. Maar wanneer we dit niet kunnen vermijden, moeten we leren om 
met het lijden om te gaan en het, indien nodig, te accepteren. Als we dit niet 
leren te doen, kunnen onze beproevingen tot grotere problemen leiden als we 
levensbepalende keuzes maken als een gevolg van de spanning die veroor-
zaakt wordt door de beproevingen.

Zoals Dr. Paul Martin schrijft in The Healing Mind: “Stress en spanning 
(…) kunnen ons onze goede nachtrust ontnemen en ons sneller geneigd laten 
zijn om te roken, overmatig alcohol te drinken, te veel verkeerd voedsel te 
nuttigen, te vergeten onze medicijnen in te nemen, fysieke beweging te ver-
waarlozen, gevaarlijke verdovende middelen te gebruiken, zich over te geven 
aan riskant seksueel gedrag, te hard te rijden zonder het dragen van een gor-

Hoe uit lijden iets goeds kan voortkomen
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del, een ernstig ongeluk te veroorzaken, of zelfs zelfmoord te plegen” (pagina 
55).

De hoge zelfmoordcijfers in veel landen zouden ten dele een afspiegeling 
kunnen zijn van het onvermogen van mensen om te accepteren dat het leven 
zwaar kan zijn.

Een goede boodschap

De Bijbel zegt dat God lijden toestaat omdat het een goddelijk doel dient. 
Christenen weten dat hun Verlosser, Jezus Christus, voor hen heeft geleden 
en is gestorven en dat zij moeten volgen in Zijn voetstappen, waartoe ook lij-
den behoort (1 Petrus 2:21). Jezus verdroeg een ondraaglijke pijn en stierf 
zodat God ons onze zonden kon vergeven en ons eeuwig leven kon aanbie-
den, waarin we met Christus zullen regeren (Openbaring 5:10). Deze weten-
schap kan ons helpen om een beter grip te krijgen op de moeilijke momenten 
van het leven.

“Als wij volharden,” helpt Paulus ons herinneren, “zullen wij ook met 
Hem regeren” (2 Timotheüs 2:12). Christus zal terugkeren naar de aarde om 
te regeren – en om uiteindelijk verdriet en lijden te laten ophouden.

Jezus’ boodschap bevatte wérkelijk goed nieuws over het Koninkrijk van 
God (Markus 1:14-15), dat door Christus bij Zijn wederkomst zal worden 
opgericht. Hij zal een tijd van wereldwijde vrede en geluk beginnen. God 
voorzegde bij monde van de profeet Jesaja de vrede en vreugde van dat 
komende Koninkrijk: “Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op 
heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de 
HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt” (Jesaja 11:9).

Wanneer de mens weer kennis zal bezitten van God, en Satans invloed er 
niet meer zal zijn (Openbaring 20:1-3), zal er een einde komen aan de pijn 
die het gevolg was van het volgen van de duivel in plaats van God. De aarde 
zal eindelijk blijvende vrede ondervinden. (Voor meer informatie kunt u ons 
gratis boekje Het evangelie van het Koninkrijk downloaden of aanvragen.)

Een fantastische toekomst

God roept nu uit de enorme mensheid slechts relatief weinig mensen om 
een onderdeel te worden van Zijn Kerk. Hij beschouwt hen als de eerstelin-
gen van Zijn geestelijke oogst (Jakobus 1:18) – uitverkoren om te regeren 
met Christus in Zijn Koninkrijk als ze trouw blijven. Maar Hij roept niet 
iedereen op dit moment (Romeinen 11:7-8, 25-26). “Niemand kan tot Mij 
komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt,” zegt Jezus, “en 
Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag” (Johannes 6:44).

Toen Jezus zei dat Hij de Zijnen zou doen opstaan op de laatste dag, sprak 
Hij over Zijn tweede komst. Paulus geeft deze aanvullende details: “Want 
de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met 

een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus 
zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven 
zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting 
met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, 
troost elkaar met deze woorden” (1 Thessalonicenzen 4:16-18).

Hoe uit lijden iets goeds kan voortkomen

Theodore Roosevelt, de 26e president 
van de Verenigde Staten, werd sterker 

door zijn lijden. Hij was gezegend met 
een snel en goed verstand, maar hij had 
een zwak lichaam omdat hij leed aan 
zware astma.

Toen hij ongeveer 12 was, zei zijn vader 
tegen hem: “Theodore, je hebt het ver-
stand, maar niet het lichaam, en zonder 
de hulp van het lichaam kan het verstand 
niet datgene bereiken wat anders mogelijk 
zou zijn geweest (…) Je moet je eigen 
lichaam maken (…) Het is heel zwaar om 
je eigen lichaam te maken (…) maar ik 
weet dat het je zal lukken” (David McCul-
lough, Mornings on Horseback, 1981, 
pagina 112).

Teddy, zoals de Amerikanen hem lief-
kozend zouden gaan noemen, vertelde 
later aan een vriend welke impact zijn 
vaders aansporing op hem had gehad. 
Door zijn vaders opmerkingen zag hij 
zichzelf als een zwak iemand, en dus 
moest hij zorgen dat hij sterk werd.

Hij begon aan een streng programma 
om zichzelf fysiek te ontwikkelen door 
in een sportschool te gaan trainen met 
gewichten en bokszakken. Teddy was 
uitermate gedreven om zijn gezondheid 
te verbeteren. Zijn toewijding betaalde 
zich uit; hij ontwikkelde een sterk lichaam 
dat niet langer werd gehinderd door zijn 
astma.

Later zou Teddy Roosevelt in zijn leven 
met een nog grotere beproeving te maken 

krijgen toen zijn moeder en zijn jonge 
vrouw op dezelfde dag stierven. Zijn 
vrouw had net twee dagen daarvoor het 
leven geschonken aan een dochter. Hij 

wist werkelijk 
niet hoe hij deze 
tragedie moest 
verklaren. Hij 
zei dat hij geen 
andere ant-
woorden had 
dan “Gods wil” 
of “een vreemd 
en afschuwe-
lijk lot” (ibid., 
pagina 285).

Hoewel sommige biografen zeggen dat 
hij nooit volledig is hersteld van deze tra-
gedie, ging hij wel degelijk de uitdaging 
aan en kwam hij de depressie te boven 
die hem in zijn greep had.

Hoewel de dood van zijn vrouw op 
22-jarige leeftijd ongelooflijk zwaar was, 
kwam hij dit alles te boven en werd 
uiteindelijk een nationale grootheid. Som-
migen menen dat als hij nooit op deze 
manier met lijden te maken zou hebben 
gekregen, hij nooit president van de Ver-
enigde Staten zou zijn geworden. 

Door de manier waarop Theodore 
Roosevelt omging met beproevingen en 
lijden bereikte hij, net als die vele ande-
ren, meer dan hij ooit voor elkaar zou 
hebben gekregen als deze beproevingen 
zich nooit zouden hebben voorgedaan.

Hoe bepaalde gebeurtenissen het karakter 
van een toekomstig president vormden
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Wanneer we Gods plan van behoud begrijpen en accepteren, zal deze 
waarheid ons vertroosten. Wanneer Jezus terugkeert, zullen degenen die 
zich hebben bekeerd, die Hem als hun Verlosser hebben aangenomen en die 
zich in liefdevolle gehoorzaamheid aan Hem hebben onderworpen, getroost 
worden. Hun lijden zal zijn opgehouden. God zal hun eeuwig leven in een 
nieuw lichaam – een geestelijk lichaam – geven, waarin geen lijden meer 
zal voorkomen (1 Korinthe 15:35-54).

We zullen dan volledig begrijpen wat we nu, als vlees en bloed, slechts 
ten dele kunnen begrijpen, namelijk dat “het lijden van de tegenwoordige 
tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden” 
(Romeinen 8:18).

Degenen die het geweldige doel en de roeping van God begrijpen, erva-
ren nog steeds dat het leven op bepaalde momenten pijnlijk is (vers 23), 
maar ze begrijpen waarom dat zo is. Ze kijken uit naar de tijd dat God hun 
eeuwig leven zal geven en hen in staat zal stellen om met Christus te regeren 
in het Koninkrijk van God. Paulus moedigt ons aan om “elkaar (te troosten) 
met deze woorden” (1 Thessalonicenzen 4:18).

Pijnlijke lessen

Paulus merkt op dat christenen net als Christus moeten lijden: “Want 
aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem 
te geloven, maar ook voor Hem te lijden” (Filippenzen 1:29).

Petrus herinnert christenen eraan dat ze ervan moeten uitgaan dat ze met 
lijden te maken zullen krijgen omdat God het lijden kan gebruiken om te 
helpen ons van verkeerde dingen te zuiveren: “Welnu, omdat Christus voor 
ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde 
gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om 
nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten 
van mensen, maar naar de wil van God te leven” (1 Petrus 4:1-2).

Zoals Christus ook uitlegde, kunnen Zijn volgelingen lijden verwachten. 
Maar soms staat God toe dat we lijden omdat pijn ons leert om ons van 
zonde te onthouden onder zelfs de moeilijkste omstandigheden.

Wanneer God toestaat dat we lijden vanwege onze verkeerde keuzes, 
handelt Hij daarmee eigenlijk genadig. Waarom? Omdat de consequenties 
van het tegen beter weten in blijven zondigen de eeuwige dood zal zijn (als 
we ons er niet van bekeren).

“Voordat ik verdrukt werd,” zegt de schrijver van Psalm 119, “dwaalde 
ik, maar nu neem ik Uw woord in acht” (vers 67). 

Hij herinnert ons eraan dat het lijden een herinnering is aan de gevolgen 
van zonde, dat lijden op de lange termijn voordelen kan opleveren die we 
nu, terwijl we te maken hebben met onze fysieke of emotionele pijn, wel-
licht nog niet zien.

Het belangrijke doel van pijn

Dr. Brand heeft jarenlang leprapatiënten in India en Amerika behandeld. 
In al zijn werk kwam hij tot een afschuwelijke conclusie ten aanzien van de 
ziekte lepra.

Lepraslachtoffers ondergaan het afschuwelijke lot dat hun extremiteiten 
– vingers, tenen, voeten en zelfs neus en oren – aangetast worden en ver-
gaan, maar niemand wist precies waarom. Vóór het onderzoek van Dr. 
Brand namen artsen aan dat leprozen behept waren met “slecht vlees”. 
Brands opmerkelijke ontdekking was dat het probleem te maken heeft met 
leprabacillen, die de zenuwen van lichaamsdelen aanvallen, waardoor er 
een proces ontstaat dat leidt tot het afsterven van de zenuwen. Wanneer dat 
gebeurt, zal een patiënt met zelfs maar het kleinste wondje – een kneuzing 
zelfs – in een aangetast deel absoluut geen pijn voelen. En als gevolg daar-
van zal hij het aangetaste lichaamsdeel blijven gebruiken. Dit herhaalde 
gebruik verergert de wond. Uiteindelijk raakt het weefsel zo beschadigd, 
dat het vlees afsterft en afvalt.

Dr. Brand begon de wonden van leprozen te behandelen door deze te 
beschermen, soms zelfs met gips. De wonden konden vaak genezen en zou-
den niet nog meer schade ondervinden. Het beschermde vlees kon weer 
gezond worden, hoewel de leproos geen gevoel terugkreeg in het aange-
taste lichaamsdeel, omdat het zenuwweefsel permanent was aangetast.

Brand concludeerde dat pijn een geschenk van God is dat ons ervan 
bewust maakt dat er iets fout gaat. 

De overtuiging van de arts is van toepassing op de meeste ziekten, niet 
alleen op lepra. Wanneer we pijn hebben, moeten we iets doen met de sig-
nalen die ons lichaam afgeeft, en maatregelen nemen om de pijn te vermin-
deren en de onderliggende oorzaak weg te nemen. “Ik had geen idee hoe 
kwetsbaar het lichaam raakt wanneer er geen waarschuwingssysteem is,” 
concludeerde hij (Brand en Yancey, pagina 121).

Geestelijke lessen

We kunnen een geestelijke parallel trekken uit de ontdekking van Dr. 
Brand. Soms ontstaat lijden vanwege onze eigen zonden of dwaasheden. 
Soms is het resultaat de automatische inwerkingtreding van negatieve en 
pijnlijke consequenties in ons lichaam. God staat soms dergelijke onge-
makken – en lijden – toe om ons zodoende opmerkzaam te maken op wat 
we aan het doen zijn zodat we ons gedrag, onze houding of onze overtui-
ging laten veranderen. Veel geestelijke en fysieke pijn is het resultaat van 
het bewust of onbewust overtreden van Gods geboden. Zoals een psychia-
ter eens heeft gezegd: “De helft van de mensen die met fysieke klachten 
naar het ziekenhuis gaan, zegt eigenlijk ‘mijn leven doet pijn’” (ibid., 
pagina 251).
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Soms zondigen we, maar voelen we niet direct pijn. God kan de zonde 
onder onze aandacht brengen zonder een daarbij behorende pijnlijke 
beproeving. “Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere 
zoon die Hij aanneemt” (Hebreeën 12:6). De Schrift bevat veel voorbeel-
den van mannen en vrouwen wier leven dit principe weerspiegelt.

Door ongemakken toe te staan die overtredingen en karakterfouten 
onder onze aandacht brengen, verschilt God niet van enige andere liefheb-
bende ouder. Vaders en moeders die van hun kinderen houden, steken tijd 
en energie in het onderwijzen van en vasthouden aan lessen die voor de 
eigen bestwil van hun kinderen zijn. God doet hetzelfde omdat Hij wil dat 
wij leren (Hebreeën 12:5-11).

God staat soms toe dat we lijden zodat we goed van kwaad leren onder-
scheiden en we ons bewust worden van onze afhankelijkheid van Hem en 
van Zijn onderwijs. Dus hoeft het ons niet te verbazen als het leven, zelfs 
voor een christen, stress en beproevingen kent (1 Petrus 4:12-13).

In andere omstandigheden hoeft het lijden niet per se het gevolg te zijn 
van zonde, maar omdat God het nodig vindt om een deel van ons karakter 
te verbeteren en te versterken. Net zoals een spier achteruit zal gaan als 
deze niet wordt gebruikt, zo kan ook ons geloof en ons karakter achteruit-
gaan als we deze niet juist beoefenen.

Petrus schrijft over de waarde van beproevingen wanneer hij uitlegt: 
“Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het 
nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van 
uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door 
het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, 
bij de openbaring van Jezus Christus” (1 Petrus 1:6-7).

Leren vertrouwen op God

We dienen ons te realiseren dat ondanks het feit dat God beproevingen 
toelaat, het Hem niet koud laat. God is een Vader. Meer nog dan een liefde-
volle menselijke vader doet het Hem geen vreugde als Hij ziet dat Zijn kin-
deren pijn lijden. Hoe voelt Hij Zich op dergelijke momenten ten aanzien 
van ons? “Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt 
van u en zorgt voor u” (1 Petrus 5:7, Het Boek). Deze woorden geven ons te 
kennen dat we soms volledig op God moeten vertrouwen voor de kracht 
om vol te houden. 

Wanneer we pijn lijden, wil God dat we naar Hem toegaan. Hij belooft 
ons dat Hij zal helpen als we dat doen. Paulus schreef dat God degenen 
troost die terneergeslagen zijn (2 Korinthe 7:6, NBV), maar we moeten 
Hem wel om die hulp vragen. Hij belooft ons dat Hij niet zal toestaan dat 
we boven onze kracht beproefd worden en dat Hij ons ofwel de verlossing 
ofwel de kracht zal geven die we nodig hebben om vol te houden (1 Korin-
the 10:13). We moeten God aan Zijn woord houden en naar Hem toegaan 

Hoe uit lijden iets goeds kan voortkomen

We willen liever niet over de dood           
nadenken – of het nu die van onszelf 

betreft of van een ander. Wanneer een 
geliefde sterft, rouwen we daarover – en 
dat moet ook. Het is echter duidelijk dat ons 
lichaam niet ontworpen was om eeuwig mee 
te gaan. Hebreeën 9:27 zegt het ons ook: 
“Het is het lot van de mens 
eenmaal te sterven” (Willi-
brordvertaling). God heeft 
ons lichaam niet ontworpen 
om meer dan enkele decennia 
mee te gaan. Psalm 90:10 
herinnert ons hieraan: “De 
dagen van onze jaren (…) 
zijn zeventig jaren, of, als wij 
zeer sterk zijn, tachtig jaren.” 
Ondanks medische ontwik-
kelingen, ziekenhuizen en de 
technologische vooruitgang 
van de laatste eeuw is onze 
levensverwachting ongeveer 
dezelfde als deze was toen 
deze psalm duizenden jaren 
geleden werd geschreven. 
Sommigen zullen langer leven, 
anderen korter, maar dit is wel 
zo’n beetje wat de meesten 
van ons kunnen verwachten. 
Het leven is kort, te kort om te verspillen aan 
zaken die uiteindelijk helemaal niet belangrijk 
zijn. We moeten niet verbaasd zijn als de 
dood voor onze deur staat. Dat is nu eenmaal 
de manier waarop we zijn gemaakt. Net als 
het gras dat opkomt en dan verdort, en de 
bloemen in het veld, die een paar dagen in 
bloei staan en daarna verwelken, zo bloeien 
ook wij een tijdje voordat we verdorren en 
sterven (Jesaja 40:6-8). Ons fysieke lichaam 
zal oud worden en op zijn. God heeft het 
lichaam niet gemaakt om permanent te zijn.

Maar dat wil niet zeggen dat dit het einde 
is. De gelovige Job wist dat hij in het graf 
zou rusten tot het moment van een komende 
opstanding. “Och, verstopte U mij maar in 
het graf, verborg U mij maar totdat Uw toorn 
zich afkeert; stelde U maar een grens voor mij 

vast en dacht U maar aan mij! Als een man 
gestorven is, zal hij dan weer levend worden? 
Dan zou ik alle dagen van mijn strijd hopen, 
totdat er voor mij verandering zou komen. U 
zou roepen, en ík zou U antwoorden, U zou 
verlangen naar het werk van Uw handen” 
(Job 14:13-15). Hoewel de dood iets verdrie-

tigs is, is het bij lange na niet het einde van de 
hoop. God belooft een opstanding tot onster-
felijkheid voor Zijn trouwe dienstknechten 
die met Jezus Christus zullen regeren en 
Hem zullen helpen bij het besturen van Gods 
Koninkrijk (1 Korinthe 15:50-54; Openbaring 
20:4-6; 5:10). God zal degenen die Christus 
niet hebben gekend of aangenomen, in een 
andere opstanding op een later moment tot 
leven brengen, zodat ook zij de waarheid 
over Zijn plan kunnen leren kennen en Zijn 
geschenk van behoud kunnen ontvangen. 
(Meer hierover treft u aan in het laatste 
hoofdstuk van dit boekje.) Voor een dieper 
inzicht in wat de Bijbel onthult, kunt u de 
gratis boekjes Is er leven na de dood? en 
Hemel en hel: wat leert de Bijbel echt? 
downloaden of aanvragen. 

“Het is het lot van de mens                       
eenmaal te sterven”

Ondanks de enorme medische vooruitgang en een 
toegenomen levensverwachting is ons lichaam niet 
ontworpen om voor eeuwig mee te gaan. Maar 
God biedt ons allen hoop op een leven na de dood 
door een opstanding van de doden.
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met deze belofte, vooral wanneer we merken dat we ons dichtbij ons breek-
punt bevinden. We moeten ons ervan bewust zijn dat God degenen die 
Hem zoeken vaak beschermt: “Als de heere instemt met iemands wijze 
van leven, zal Hij hem bevestigen in alles wat hij doet. Als zo iemand valt, 
stort hij niet naar beneden, omdat de heere zijn hand vasthoudt” (Psalm 
37:23-24, GNB).

Lees heel Psalm 91 met dit in uw achterhoofd. We moeten God vragen 
om ons en onze geliefden te beschermen. Hij hoort de gebeden van de 
rechtvaardigen (Jakobus 5:16; 1 Petrus 3:12), en Hij beschermt en zegent 
Zijn mensen ook. Maar de Bijbel maakt ook duidelijk dat God toestaat dat 
af en toe, binnen bepaalde grenzen, moeilijke en pijnlijke omstandigheden 
over ons komen. Al Zijn trouwe dienstknechten hebben beproevingen moe-
ten doorstaan.  Wanneer deze ons overkomen, moeten we Hem vragen om 
ons te beschermen tegen het lijden dat ons vermogen om het vol te houden 
te boven gaat, en om ons de kracht te geven om vol te houden in datgene 
waar we doorheen moeten.

God blijft de controle houden

Onderzoeken hebben aangetoond dat iemands vermogen om pijn te ver-
dragen afhankelijk is van de mate van controle erover. We moeten zeker 
doen wat we kunnen om ons lijden te verminderen, hanteerbaar te maken 
en er de controle over te krijgen. Dan kunnen we ons realiseren dat we geen 
schaakstukken zijn die onderworpen zijn aan de grillen van de pijn, en 
kunnen we ervoor kiezen om de controle weer terug te krijgen over onze 
houding en de wijze waarop we met onze pijn omgaan.

Als Gods dienstknechten moeten we leren dat God uiteindelijk overal de 
controle over heeft en dat Hij genadig is. Hij is bereid en in staat om ons te 
bevrijden. Zijn oren zijn gericht op onze gebeden (1 Petrus 3:12).

Maar Hij verwacht dat wij afgaan op Zijn oordeel en tijd en dat wij Hem 
onvoorwaardelijk vertrouwen. “Want wij willen niet, broeders, dat u geen 
weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is,” schreef 
Paulus. “Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven 
ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden 
voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op 
onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt. Hij heeft 
ons uit zo’n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem heb-
ben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal” (2 Korinthe 
1:8-10).

Een leven zonder pijn?

Maar in de tussentijd kunnen we hopelijk de wijsheid in Jakobus’ woor-
den doorgronden: “Mijn broeders en zusters, beschouw het als een groot 

geluk, wanneer allerlei beproevingen u overkomen. Want u weet: als uw 
geloof de beproeving doorstaat, dan is standvastigheid het gevolg. En 
standvastigheid op haar beurt moet leiden tot volmaaktheid. Het gaat erom 
dat u volmaakte en gave mensen wordt die in niets tekortschieten”      
(Jakobus 1:2-4, GNB).

Jakobus’ woorden kunnen wellicht onrealistisch overkomen op mensen 
in de westerse wereld omdat zoveel mensen leven met de illusie dat we in 
staat moeten zijn om pijn uit te bannen. Jakobus leefde in een samenleving 
waarin mensen regelmatig en vaak geconfronteerd werden met lijden. Zij 
waren meer gewend aan de voordelen van het lijden dan wij.

Een pijnvrij leven is onmogelijk. We moeten de realiteit onder ogen zien 
dat God ons waardevolle lessen kan leren door ons lijden heen. Dit bete-
kent niet dat lijden ooit prettig zal zijn. Zelfs als we van tevoren nadenken 
over het vooruitzicht van pijn en onszelf er mentaal op voorbereiden, dan 
nog kunnen we het op het moment zelf als totaal onverwacht ervaren. Pijn 
dringt ons leven binnen als een keiharde realiteit. Het is de onwelkome vij-
and, althans zo lijkt het.

Maar lijden en beproevingen kunnen ons in geestelijke zin helpen om 
ons voor te bereiden op Gods doel en Zijn Koninkrijk. Soms zal onze ver-
zoening met het lijden groter zijn nadat het heeft plaatsgevonden – nadat 
we het hebben doorstaan en we de geestelijke groei bij onszelf zien die 
hieruit voort kan komen. De enige werkelijke bevrijding van pijn en proble-
men komt van God, door tot Hem te bidden en op Hem te vertrouwen. Vlak 
voordat Jezus de vreselijke marteling van Zijn kruisdood onderging, bad 
Hij: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbij-
gaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt” (Mattheüs 26:39).

Petrus roept ons op om de voordelen voor ogen te houden als we met 
tegenspoed te maken krijgen: “De God nu van alle genade, Die ons geroe-
pen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – 
na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen” 
(1 Petrus 5:10).

Kijk naar de toekomst

Wanneer we ons bewust zijn van de voordelen die ons lijden met zich 
brengt, kunnen we het beter verdragen. Viktor Frankl, een psychotherapeut 
die het concentratiekamp Auschwitz in de Tweede Wereldoorlog heeft 
overleefd, ontdekte het belang van het vinden van de zin van het leven, 
vooral in de ergste omstandigheden. Hij merkte op dat gevangenen die zich 
op een doel konden richten, een grotere kans hadden om te overleven. Hoe-
wel we het wellicht moeilijk vinden om de geestelijke voordelen van lijden 
te begrijpen, zullen we het uiteindelijk volledig begrijpen wanneer we eeu-
wig leven ontvangen in Gods Koninkrijk (2 Petrus 1:11).
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In dat Koninkrijk zullen we ongelooflijk veel meer ontvangen dan we 
ooit verloren hebben als gevolg van het lijden in dit leven. We merkten al 
eerder op wat Paulus hierover zegt: “Want ik ben ervan overtuigd dat het 
lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan 
ons geopenbaard zal worden” (Romeinen 8:18). Verder herinnert hij ons 
eraan dat “voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, 
voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn” (vers 
28). God inspireerde Paulus om dit op te schrijven, en we kunnen erop ver-
trouwen dat dit ook zo is!

Lijden helpt ons om ons potentieel als kinderen van God te bereiken (1 
Johannes 3:1). Met Gods hulp kan hier een goed resultaat uit voortvloeien. 
Een dichter heeft het als volgt verwoord: 

 Je krijgt allemaal een gereedschapsset, 
 Een vormeloze steen en een boek met de wet; 
 En je moet daarmee maken, eer ’t leven is verle’en, 
 Een struikelblok of een stapsteen.
Die stapsteen is de weg naar Gods Koninkrijk.

Voorbereiding op een erfenis

Paulus zegt ons dat we, naast het feit dat we kinderen van God zijn, ook 
“erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus” zijn (Romeinen 
8:16-17). Als we erfgenamen zijn, dan hebben we een erfenis. De Bijbel 
laat onze erfenis niet zien als een toekomst van niets doen en vrije tijd, 
maar als een toekomst met grote verantwoordelijkheid.

De Schrift openbaart dat we in werkelijkheid de eigendom en het werk 
van onze Vader zullen erven. We hebben nog veel te leren van onze Vader. 
Hij wil ons tijd geven om te groeien. Hij wil ons alles leren wat we nodig 
hebben bij de ontwikkeling van het karakter dat we moeten hebben.

Er bestaat in dit proces geen mogelijkheid om een binnendoorweg te 
nemen. Kennis is niet genoeg. Karakter kan zich niet in één nacht ontwik-
kelen; er is tijd en heel wat inspanning voor nodig. Dat is de reden waarom 
Paulus ons zegt dat wij “met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheer-
lijkt worden” (vers 17). Net zoals Christus heeft geleerd en volmaakt is 
geworden door de dingen waarin Hij heeft geleden (Hebreeën 5:8-9), zo 
leren ook wij en worden ook wij volmaakt door onze tegenslagen, om zo 
uiteindelijk te delen in een erfenis met Hem in het Koninkrijk van God. 

De geweldige belofte van deze gemeenschappelijke erfenis – zoonschap 
in Gods eeuwige familie (Romeinen 8:14-23) – helpt om te begrijpen 
waarom we met lijden te maken krijgen. Als onze toekomst slechts een 
‘zalig nietsdoen’ in de hemel en een eeuwig staren naar het gezicht van 
God zou zijn, zoals sommigen menen, dan zou Hij ons nu weg kunnen 
nemen of ons hier kunnen laten en ons beschermen tegen elke vorm van 

tegenslagen of pijn dan ook. Voor zo’n rol zou niets extra’s van onze kant 
nodig zijn.

Maar onze toekomst omvat veel meer dan dat. Hoe groter de verant-
woordelijkheid is die Hij voor ons in petto heeft, hoe groter de uitdagingen 
zullen zijn om daar te geraken.

Hoe uit lijden iets goeds kan voortkomen
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Wanneer zal er      
een einde komen  

aan het lijden?

In het vorige hoofdstuk zagen we dat God een doel heeft dat veel ver-
der reikt dan dit leven. Zijn onvoorstelbaar grote doel houdt rekening 
met het lijden van iedereen die Zijn roeping beantwoordt. Maar de 
meeste mensen gaan ofwel niet op deze fantastische roeping in of zijn 

zich er niet van bewust. En dus laat God in deze “tegenwoordige slechte 
wereld” (Galaten 1:4) toe dat mensen belangrijke lessen leren.

Hij wil dat de mensheid weet dat zonde afschuwelijke consequenties 
heeft en dat we, vanaf de Hof van Eden, veel ellende over onszelf hebben 
gehaald door Zijn instructies te verwerpen. Hoewel mensen misleid zijn 
door de corrupte en slechte invloed van Satan, moeten ze de volledige ver-
antwoordelijkheid voor de consequenties van hun daden nemen. De wereld 
had een plaats van vrede, veiligheid en geluk kunnen zijn als de mens er 
maar voor zou hebben gekozen om Gods wegen te volgen in plaats van die 
van Satan.

God is vastbesloten om ons die les te laten leren, hoe pijnlijk dat ook 
zal zijn. De Bijbel laat zien dat Hij vele malen heeft geprobeerd om men-
sen ervan te weerhouden verder te gaan op hun verkeerde wegen. Maar 
de overgrote meerderheid heeft keer op keer Zijn geboden verworpen, net 
als Adam en Eva in de Hof van Eden.

Hoe de mens reageert op Gods boodschappers

Nadat God het oude volk Israël bijvoorbeeld had bevrijd uit de Egypti-
sche slavernij, sloten de Israëlieten een verbond met Hem om Zijn geboden 
te houden. Maar ze hielden zich niet aan hun belofte.

Vervolgens stuurde God vele profeten, wier boodschappen voor ons 
bewaard gebleven zijn in de Bijbel, om hen te waarschuwen en er bij hen op 
aan te dringen om zich te bekeren. “Maar zij spotten met de boden van 
God, verachtten Zijn woorden en maakten Zijn profeten belachelijk, tot de 
grimmigheid van de heere tegen Zijn volk zo hoog opsteeg dat er geen 
genezing meer mogelijk was” (2 Kronieken 36:16).

In plaats van te luisteren, vervolgden ze Gods boodschappers en vaak 
ook doodden ze hen. Bij monde van de profeet Jesaja zei God hoe zij her-

haaldelijk Zijn aanbod om te helpen afwezen. “De hele dag heb Ik Mijn 
handen uitgespreid naar een opstandig volk” (Jesaja 65:2).

Omdat ze weigerden te luisteren, strafte God hen met een nationale 
bestraffing. Het Assyrische rijk veroverde Israël en voerde zijn inwoners in 
de achtste eeuw v.C. in ballingschap (2 Koningen 17:5-8). Het koninkrijk 
Juda werd aan het Babylonische rijk van Nebukadnezar onderworpen en 
iets meer dan een eeuw later in ballingschap gevoerd (2 Kronieken 36:15-
20).

Een gedeelte van het volk uit Juda keerde terug naar het Joodse thuis-
land in de vijfde eeuw v.C., zodat er in de tijd van Christus Joodse afstam-
melingen in het land leefden. Hoe was hun reactie toen zij Jezus’ oproep tot 
bekering en gehoorzaamheid hoorden? De meerderheid verwierp Hem net 
als ze hadden gedaan met de vroegere profeten. En vervolgens doodden ze 
Hem!

Zo nu en dan stuurde God profeten om heidense volkeren te waarschu-
wen. In de hele geschiedenis komen we slechts één voorbeeld tegen van 
een niet-Israëlitisch volk dat zich en masse tijdelijk bekeerde van zijn zon-
den na Gods waarschuwing. De profeet Jona predikte tot de oude stad 
Ninevé en waarschuwde zijn inwoners: “Nog veertig dagen en Ninevé 
wordt ondersteboven gekeerd!” (Jona 3:4). De koning en de rest van het 
volk bekeerden zich vervolgens van hun zonden en God spaarde hen (ver-
zen 5-10). Later keerden ze echter terug naar hun goddeloze wegen, met als 
gevolg dat binnenvallende legers hen in 612 v.C. veroverden.

Het historische verslag laat zien dat zelfs toen God Zijn hulp en leiding 
aanbood aan volken, zij deze gewoonlijk afwezen – net als Adam en Eva 
hadden gedaan.

Dezelfde oude houding

Tegenwoordig zijn we niet anders. De mensheid wijst Gods instructie 
nog steeds af. Zijn Woord – de Bijbel – is in het grootste deel van de wereld 
vrijelijk verkrijgbaar. Maar relatief weinig mensen lezen er regelmatig in, 
en nog minder mensen zijn er gehoorzaam aan. Niet alleen zijn ze onge-
hoorzaam aan de instructies erin, maar meer en meer mensen, vooral dege-
nen die zichzelf als intellectueel beschouwen, minachten de Bijbel. 
Sommige religieuze leiders bewijzen de Bijbel zelfs slechts lippendienst en 
trekken grote delen ervan in twijfel. Ze kiezen uit welke delen ze willen 
aanhangen en voelen zich vrij om andere delen te negeren.

Israëls koning Salomo vatte de toestand van de mens treffend samen 
toen hij schreef: “Het kromme kan niet rechtgemaakt worden” (Prediker 
1:15). De mensheid heeft Gods instructies van oudsher afgewezen en blijft 
dat doen. Doordat we Gods openbaring hebben afgewezen, hebben we ons-
zelf afgesneden van de enige blijvende oplossingen voor onze problemen.

Wanneer zal er een einde komen aan het lijden?
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Het resultaat is een aaneenschakeling van pijn en verdriet onder de vol-
ken. Als resultaat roept God vanaf de eerste eeuw tot nu toe slechts een 
paar individuen hier en daar in deze tegenwoordige, slechte wereld om Zijn 
trouwe dienstknechten te worden.

De rest van de mensheid tast in het duister. Ze zijn op zoek naar inzicht 
en naar de betekenis van het leven, maar ze blijven grotendeels onwetend 
over de redenen waarom we met zoveel lijden te maken hebben. “Altijd 
leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen,” zo verwoordde 
Paulus het (2 Timotheüs 3:7).

De mensheid als geheel, bedrogen door de duivel en een slaaf van de 
zonde, is afgesneden van goddelijk inzicht en is, zonder het te weten, het 
mikpunt van Satans haat en toorn (Efeze 2:3). De verantwoordelijkheid 
rust volledig bij ons vanwege onze beslissing om Zijn leiding te verwerpen 
en te kiezen voor een leven van ongehoorzame rebellie – maar rust ook bij 
Satan vanwege zijn misleiding van de mensheid en aanzet tot zondigen.

Wanneer zal dit stoppen?

Het goede nieuws is dat God de mensheid niet heeft opgegeven. Net zoals 
Hij Adam en Eva keuzevrijheid gaf, zo laat Hij de landen en de inwoners 
ervan hun eigen weg gaan. Hij laat toe dat de wereld lijdt om ons te leren dat 
we geen blijvende vrede, veiligheid en voldoening kunnen ervaren zonder 
Hem. 

We zijn bezig om de harde les te leren dat we onszelf niet op een goede 
manier kunnen leiden zonder God en Zijn wetten. Het uiteindelijke resultaat 
van onze inspanningen is dat de mensheid, vlak voordat Jezus terugkeert 
naar de aarde, zal wankelen op het randje van totale vernietiging. “Als God 
de duur ervan niet zou verkorten, zou geen sterveling het overleven” (Mat-
theüs 24:22, GNB).

Dit was bijna 2000 jaar geleden Jezus’ waarschuwing. Pas in recente tij-
den zijn we aanbeland in een tijdperk waarin we daadwerkelijk het vermo-
gen bezitten om de wereld te vernietigen. Regeringsleiders en 
vooraanstaande mensen in de wetenschap en religie geloven dat de enige 
manier waarop we deze vernietiging kunnen voorkomen, is door een sys-
teem van internationale samenwerking te hanteren.

Michio Kaku, wetenschapper, auteur en televisiepresentator, schrijft dat 
de “werkelijke kracht van (…) wetenschappelijke revoluties de landen op 
aarde ertoe zal dwingen om samen te werken op een niveau dat nog nooit 
eerder in de geschiedenis is vertoond”. Hij voegt eraan toe: “Op de achter-
grond ligt altijd de mogelijkheid van een kernoorlog, de uitbraak van een 
dodelijke pandemie of de verwoesting van het milieu op de loer” (Visions: 
How Science Will Revolutionize the 21st Century, 1998, pagina 19).

Christus profeteerde dat de landen, niet verbazingwekkend, niet zullen 

slagen in hun pogingen om in vrede met elkaar samen te werken. Hij waar-
schuwde dat oorlogen niet zullen ophouden, maar juist zullen toenemen 
(Mattheüs 24:6-8). Het lijden zal niet verdwijnen; het zal verergeren in de 
jaren voorafgaand aan Zijn wederkomst (verzen 21-22).

God staat mensen toe om te proberen zichzelf te leiden zelfs als ze rond-
tasten in een geestelijke duisternis. Maar omdat ze Zijn geboden verworpen 
hebben, kunnen ze hierin niet slagen. God zal alle mensen tot het inzicht 
laten komen dat ze geen wereldvrede kunnen bereiken en dat ze geen einde 
kunnen maken aan alle ellende en leed zonder Zijn ingrijpen.

Als de levende en rechtvaardige God zal onze Schepper niet toestaan dat 
een slechte en onrechtvaardige wereld oneindig zal blijven bestaan. Hij zal 
niet toestaan dat we onszelf uitroeien. Hij zal Jezus naar de aarde sturen, 
maar dit keer als Koning der koningen (Openbaring 19:16). De Messias zal 
ingrijpen op het moment dat de mensheid haar diepste punt heeft bereikt 
(Daniël 12:1).

God moet dus alles afbreken en opnieuw beginnen. Als de wereldwijde 
vernietiging, zoals beschreven in Openbaring 6-19 en in andere Bijbelse 
profetieën, eenmaal een feit is, zal Christus ingrijpen om een Koninkrijk 
van gerechtigheid te vestigen en om de wereld te zuiveren van het onrecht en 
de onrechtvaardigheid.

Hoe mensen in ellende eindelijk vrede zullen ervaren

Gods plan omvat een manier om allen die in het verleden hebben gele-
den en gestorven zijn zonder dat ze de reden ervan begrepen, te verlossen. 
Miljarden mannen, vrouwen en kinderen in de hele geschiedenis hebben 
geleefd en zijn gestorven zonder God te kennen of Zijn doel te begrijpen. 
De meerderheid van hen heeft tijdens zijn leven nooit van Jezus gehoord. 
Zij leefden en stierven zonder te weten waarom Hij is gekomen en zonder 
enig inzicht in Gods plan.

De Bijbel onthult dat God 1000 jaar nadat Jezus is teruggekeerd, allen die 
ooit geleefd hebben, maar weinig of geen begrip van Gods doel hebben 
gehad, terug tot leven zal brengen. Hij zal hen opwekken tot een tijdelijk 
fysiek leven en hun een laatste mogelijkheid geven om hun vrije wil uit te 
oefenen – maar ditmaal met een begrip van ware, geestelijke kennis in een 
wereld waarin Gods manier van leven, en niet die van Satan, de scepter 
zwaait. Op dat moment zullen ze Gods manier van leven moeten kiezen of 
deze bewust moeten verwerpen. Hun keuze zal bepalen of ze eeuwig leven 
zullen ontvangen of zullen sterven in de poel van vuur (Openbaring 20:15). 
Dit zal hun eerste mogelijkheid op behoud zijn, omdat ze voorheen ver-
vreemd waren van God door de misleiding van de duivel (2 Korinthe 4:3-4; 
1 Johannes 5:19; Openbaring 12:9). Omdat ze door Satan waren verblind, 
hebben ze nooit Gods doel kunnen begrijpen. Wanneer God hen tot leven 

Wanneer zal er een einde komen aan het lijden? 
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wekt in een wereld waarin Zijn waarheid alom beschikbaar zal zijn (Jeremia 
31:34; Jesaja 11:9), zullen ze gaan nadenken over het immense lijden dat 
door de geschiedenis heen door de zonde is veroorzaakt, en kunnen ze 
opnieuw kiezen, maar ditmaal met een volledig begrip van de gevolgen van 
zonde en het lijden dat erdoor veroorzaakt wordt. De meesten zullen de 
juiste keuzes gaan maken en Christus aan-
nemen als hun Verlosser – een pad dat, als 
het eenmaal gekozen is, hen zal leiden naar 
eeuwig leven.

Openbaring 20:12 beschrijft deze 
opstanding: “En ik zag de doden, klein en 
groot, voor God staan. En de boeken [de 
boeken van de Bijbel, die de juiste manier 
van leven openbaren] werden geopend en 
nog een ander boek werd geopend, name-
lijk het boek des levens. En de doden wer-
den geoordeeld overeenkomstig wat in de 
boeken geschreven stond, naar hun wer-
ken.” God zal deze mensen doen opstaan 
en vervolgens zullen zij geoordeeld worden 
op grond van Bijbelse maatstaven, afhan-
kelijk van de wijze waarop ze gereageerd 
hebben op de geestelijke verlichting die ze 
nu voor de eerste maal hebben ontvangen. 
(Voor meer informatie over de opstandin-
gen die in de Bijbel beschreven worden, 
kunt u onze gratis boekjes Is er leven na de 
dood? en Gods plan volgens Zijn heilige 
dagen: de belofte van hoop voor de gehele 
mensheid aanvragen of downloaden.) Deze tegenwoordige, slechte wereld is 
niet rechtvaardig en kan dat ook nooit worden. Zoals we hebben gezien, is 
dit Satans wereld, niet die van God. Maar God is volkomen rechtvaardig, 
eerlijk, genadig en rechtschapen. Zijn plan voorziet in een veranderde 
wereld, een manier waarop de gehele mensheid verlost kan worden en waar-
uit uiteindelijk alle lijden verwijderd zal worden. Openbaring 21:3-4 
beschrijft de tijd waarin er geen lijden meer zal bestaan: “En ik hoorde een 
luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij 
zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en 
hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal 
er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. 
Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.” Wat een bemoedigende woor-
den!

Wat moet u doen?

Veel mensen houden vast aan een onjuist idee dat al populair was in 
Jezus’ tijd. In die tijd namen mensen in het algemeen aan dat iemands 
gezondheid en rijkdom een indicatie waren van zijn rechtvaardigheid of 
zijn schuld. Men dacht dat degenen die een comfortabel, voorspoedig leven 
leidden, door God gezegend waren, terwijl degenen die in armoede en een 
slechte gezondheid verkeerden of met andere tegenslagen te maken kregen, 
door God gestraft werden vanwege hun zonden.

Jezus ging op deze opvatting in toen mensen Hem over een tragedie ver-
telden die de inwoners van Jeruzalem ontsteld had doen staan. Op bevel 
van de Romeinse bevelhebber waren enkele mannen op wrede wijze 
gedood toen ze offers brachten in de tempel. Jezus vroeg: “Denkt u dat 
deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, 
omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet 
bekeert, zult u allen evenzo omkomen” (Lukas 13:2-3).

Voor de mensen die Christus’ woorden hoorden, was het onbegrijpelijk 
dat een dergelijke tragedie mensen die bezig waren met het doen van iets 
goeds, zou kunnen overkomen. Ze konden werkelijk niet begrijpen hoe 
God zoiets vreselijks kon toestaan. Jezus maakte duidelijk dat niemand 
immuun is voor de loop van dit leven. De les? Als we ons niet bekeren, zul-
len wij ook omkomen. Jezus benadrukte deze les met nog een ander voor-
beeld. “Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor 
gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere 
mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet 
bekeert, zult u allen evenzo omkomen” (verzen 4-5). Een voortijdige dood, 
zoals het geval was met de Galileeërs die bezig waren hun offers te bren-
gen, was simpelweg een kwestie van iemand die op het verkeerde moment 
op de verkeerde plaats was. De slachtoffers van deze tragedies waren geen 
grotere zondaars dan andere mannen en vrouwen; zij waren willekeurige 
slachtoffers van willekeurige omstandigheden. Ze waren daarnaast zon-
daars, en zij zouden, zoals geldt voor allen die zondigen, uiteindelijk ster-
ven. Hetzelfde geldt voor ons. Wij zijn dan wel niet het slachtoffer van 
willekeurig geweld of het instorten van een gebouw, maar ook wij zijn zon-
daars, en uiteindelijk zullen ook wij sterven. Wanneer we ons dat realise-
ren, zou Jezus’ waarschuwing in ons bewustzijn moeten doordringen: “Als 
u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.” Als we weten dat we 
leven in een wereld die overspoeld wordt door ellende en waarin een trage-
die zich op elk moment kan voordoen, zouden we er dan niet beter aan 
doen om acht te slaan op Christus’ waarschuwing om ons te bekeren en ons 
leven in lijn te brengen met het Zijne? Zoals Jezus zei tegen een man die 
Hij had genezen van een langdurige aandoening: “Zondig niet meer opdat 
u niet iets ergers overkomt” (Johannes 5:14). Christus verwacht van ons dat 

Jezus Christus zal terugkeren 
als Koning der koningen om 
de wereld te regeren in een 
Koninkrijk waarin vrede en 
voorspoed heersen, en dat 
een doel heeft met ieder-
een. Dit Evangelie van het 
Koninkrijk van God stond 
centraal in Zijn onderwijs.
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we ons bekeren en naar God richten, want God “beveelt nu de mensen zich 
allen overal te bekeren” (Handelingen 17:30, Leidse Vertaling). In de 
wetenschap dat onze tijd op aarde kort is, doen we er verstandig aan om 
ons te concentreren op de dingen die werkelijk belangrijk zijn voor Hem. 
(Om beter te begrijpen wat bekering werkelijk inhoudt, kunt u ons gratis 
boekje Verander uw leven: het bekeringsproces aanvragen of downloa-
den.)

Als u problemen heeft

Wat moet u doen als u problemen heeft? Breng uw probleem bij God in 
gelovig gebed en vraag om Zijn vertroosting en bemoediging! In het boek 
Psalmen lezen we dat koning David de Schepper vele malen heeft gevraagd 

om hem te bevrijden uit zijn lijden. Jezus is naar de aarde gekomen om ons 
lijden te verzachten. Hij is niet onbekend met het lijden van de mensheid.                                             
Hij wil vertroosting, hulp en hoop bieden aan degenen die lijden.

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust 
geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en 
nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel” (Mattheüs 11:28-29).

We hoeven niet ontmoedigd te raken door het kwaad waarvan de wereld 
doordrongen is. Als we weten dat lijden zich om allerlei geldige redenen 
voordoet, helpt dat ons bij het omgaan met de vraag waarom God het in de 
eerste plaats heeft toegelaten. God is soeverein en heeft alles volledig in 
handen. Hij heeft beloofd de wereld van alle leed te bevrijden – niet nu, 
maar wanneer Christus terugkeert om Gods Koninkrijk te vestigen.         

Koning David schreef in Psalm 23 over het 
gaan door een “dal vol schaduw van de 

dood”. Dit is waarschijnlijk een metafoor voor 
de beproevingen van het leven in het algemeen, 
hoewel het ook van toepassing is op iemand 
die te maken krijgt met zijn eigen dood of de 
dood van een dierbare. In dit leven krijgen we te 
maken met beproevingen. We worden constant 
blootgesteld aan problemen en moeilijkheden. 
We kunnen echter een beroep doen op verschil-
lende strategieën om de druk te verlichten. Hier 
volgen enkele effectieve stappen:

• Leer van beproevingen en lijden. 
Ze kunnen ons helpen om nieuwe vaardighe-
den te ontwikkelen. Jezus Christus leerde door 
Zijn moeilijke omstandigheden en ervaringen 
(Hebreeën 5:8), en dat kunnen wij ook.

• Tel uw zegeningen. Wanneer we ons op 
de pijn richten, vergeten we vaak hoe goed het 
leven voor ons is geweest. Paulus heeft gezegd 
dat we altijd dankbaar moeten zijn (Filippenzen 
4:6). Hij legde ook uit dat het resultaat van 
dankzegging “vrede van God (is), die alle 
begrip te boven gaat” (vers 7).

• Word geen gevangene van uw 
eigen lijden. Zware beproevingen kunnen 
een emotionele verlamming veroorzaken. We 
moeten actief blijven, omdat inactiviteit de 
moraal nog verder aantast. Dr. Paul Brand, een 
expert op het gebied van pijn, zegt: “Wanneer 
ik te maken krijg met intense pijn, dan ga ik op 
zoek naar activiteiten die me volledig in beslag 
zullen nemen, mentaal dan wel fysiek. Ik (…) 

ben erachter gekomen dat bewuste aflei-
ding en de discipline van activiteiten handige 
instrumenten kunnen zijn bij de strijd tegen 
pijn” (Paul Brand en Philip Yancey, The Gift 
Nobody Wants, 1993, pagina 254).

• Zoek iemand met wie u deze last 
kunt delen. Veel mensen die door zware 
beproevingen gaan, begaan de vergissing om 
te proberen deze alleen te lijf te gaan. Maar 
het lijdt geen enkele twijfel dat degenen die 
anderen helpen in tijden van nood, hiervan 
zelf ook voordeel hebben. We hebben contact 
met anderen nodig. “Twee zijn beter dan één 
(…) Maar wee die ene die valt, terwijl er geen 
tweede is om hem overeind te helpen” (Prediker 
4:9-10).

• Verdeel de beproeving in behapbare 
stukjes. Wanneer uw probleem of de druk te 
groot wordt, verdeel deze dan in beheersbare 
stukken.

• Neem het leven dag voor dag. Mensen 
die tegen depressie, emotionele problemen en 
moeilijkheden in het algemeen strijden, hebben 
vaak gemeen dat ze gevangen zitten in een 
negatieve gedachtegang. Hun emoties vertellen 
hun dat hun beproeving nooit zal eindigen. Op 
dergelijke momenten hebben we een houding 
nodig waarbij we ons realiseren dat ook deze 
beproeving voorbij zal gaan – zoals met de 
meeste moeilijkheden het geval is. Neem het 
perspectief over van de psalmist die schrijft: 
“Dit is de dag die de heere gemaakt heeft, laten 
wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn” 

(Psalm 118:24), ondanks onze moeilijkheden.
• Raak niet gefrustreerd door onbedui-

dende dingen. Leer om onbelangrijke proble-
men achter u te laten en neem beslissingen die 
van minder groot belang zijn met een minimum 
aan stress en zorgen erover.

• Zorg voor een gebalanceerd, voed-
zaam dieet. Ons lichaam en onze geest zijn 
veel minder goed in staat om met stress en 
andere problemen om te gaan als we niet zor-

gen voor de juiste voedingsstoffen die ze nodig 
hebben.

• Zorg voor voldoende beweging. Vol-
doende beweging vermindert stress, geeft een 
goed gevoel en helpt om beter te slapen – en 

dat is allemaal belangrijk voor ons welzijn en 
onze mentale stabiliteit.

• Zorg regelmatig voor rust en ont-
spanning. God heeft ons opgedragen om  
iedere week op de Sabbatdag te rusten (Exodus 
20:8-11). We hebben ook op dagelijkse basis 
tijd voor ontspanning nodig.

• Verander. Bepaalde moeilijke situaties 
kunnen we niet voorkomen, en andere moeten 
we niet proberen te voorkomen, dat zou ver-

keerd zijn. Maar u hoeft ook niet te verlangen 
naar beproevingen. Als u aan een beproeving 
kunt ontkomen zonder onverantwoordelijk te 
zijn, neem dan de stappen die hiervoor nodig 
zijn (zie Spreuken 22:3).

• Ontwikkel een gevoel voor humor. 
“Een blij hart bevordert de genezing” (Spreu-
ken 17:22). Humor helpt om boven stress uit 
te stijgen. Toen Viktor Frankl gevangen zat in 
Auschwitz ontdekte hij dat humor een aange-
boren wapen is in de strijd om te overleven. 
Lachen is werkelijk een goed medicijn.

• Realiseer u dat uiteindelijk alle 
dingen in Gods vaardige handen lig-
gen. Jezus wijst ons op God: “Vader, in Uw 
handen beveel Ik Mijn geest” (Lukas 23:46). 
David spoort ons aan: “Vertrouw uw weg 
aan de heere toe en vertrouw op Hem” 
(Psalm 37:5). Het Hebreeuwse woord dat 
vertaald is met “vertrouw”, betekent “een 

voorwerp ergens overheen rollen”. Een geeste-
lijk plaatje dat de betekenis kan verduidelijken 
is de gedachte van jezelf op God te werpen 
– zoals een kind hulpeloos in de uitgestrekte 
armen van zijn fysieke vader zou vallen.

De dalen van het leven

Wanneer we te maken krijgen met proble-
men, is het verstandig om belangrijke prin-
cipes voor ogen te blijven houden, zoals het 
delen van de last met anderen, de zorg voor 
uw gezondheid, een positieve houding en 
het niet verliezen van het geloof in God.
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44 Waarom staat God lijden toe?

Hij draagt ons op om te bidden voor de komst van dat Koninkrijk en om 
geduldig die tijd af te wachten (Mattheüs 6:9-10; Lukas 21:19). Alleen dan 
pas zal er een einde komen aan al het lijden. Voor wat betreft uw eigen 
leven: wees er zeker van dat u zich in oprechte bekering aan God hebt 
onderwerpen, zoals Jezus bevolen heeft (Lukas 13:3, 5). Toen Christus 
2000 jaar geleden hier op aarde kwam als de Zoon van God, was Hij Zich 
ervan bewust dat Hij kwam naar een mensheid die zuchtte onder het juk 
van onrechtvaardigheid en pijn. Hij zei het volgende over die wereld: “Het 
volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die 
zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan” (Mat-
theüs 4:16). Het licht waarover Jezus sprak, was Hijzelf en de waarheid van 
God die Hij openbaarde. Jezus zei tegen de mensen dat het hun verant-
woordelijkheid was om zich tot God te bekeren: “Bekeer u, want het 
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen” (vers 17). Dit is, meer nog dan 
wat ook, het belangrijkste dat we moeten doen. We kunnen niet voorkomen 
dat we zullen lijden in een wereld die doortrokken is van slechtheid, maar 
wanneer we ons naar God toe keren, kunnen we de vertroosting en hoop 
ervaren die horen bij het vooruitzicht van een wereld die geen lijden meer 
kent. Haal kracht, bemoediging en hoop uit de beloften van God. Ondanks 
de problemen van dit leven kunnen we nu al een grote vreugde ervaren als 
we leven in overeenstemming met Zijn wil terwijl we geloven in Zijn 
geopenbaarde waarheid over de toekomstige wereld. Zoals we gezien heb-
ben, heeft Paulus uitgelegd dat het lijden van dit tijdperk niet in verhouding 
staat tot de heerlijke toekomst die we zullen ervaren in Gods Koninkrijk 
(Romeinen 8:18). Dat zal zó geweldig zijn, dat in het licht van de eeuwig-
heid alle pijn en lijden van de huidige wereld slechts ondergeschikt en van 
voorbijgaande aard lijken te zijn, hoe moeilijk deze op dit moment ook zijn. 
Zoals Paulus zei in 2 Korinthe 4:17-18 (NBV): “De geringe last die we tij-
delijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en 
alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de 
onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeu-
wig.”
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