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In de mij na de vergadering en voor het verschijnen van dit blad toegemeten tijd bleek het niet mogelijk om al de gestelde
vragen te beantwoorden. Ik moet volstaan met de navolgende samenvatting van de bespreking.

Beproeving
De Bijbel wil een kind van God graag troosten.
Zo hebben onze belijdenissen - en ook onze liturgische formulieren! - dat begrepen. Daarom moeten we ervoor oppassen
dat we een nadere verklaring - ziekte is straf van God of beproeving van de HERE - gaan geven van iemands moeite. Bij
de doop wordt gezegd dat ons, omdat we in zonde ontvangen en geboren zijn, allerlei ellende boven het hoofd hangt. En
God troost ons met de belofte: Ik zal je voorzien van het goede, het kwade van je weren of het voor jou doen meewerken
ten goede. Laten we elkaar in moeilijke tijden aan die belofte herinneren!
Dat zou ik ook willen voorhouden aan hen die de ander graag troosten met de eigen ervaring. Zij bedoelen het goed en
komen vaak bij voorbaat sympathiek over, omdat er een gevoel van begrip ontstaat. Maar wanneer men vervolgens gaat
getuigen tegen de ander: "God is goed, Hij zal je nooit boven vermogen verzoeken en op-den-duur zul je zijn
beschikkingen wel aanvaarden...", zie, dan kan de ander in de moeite komen.
Opnieuw: laten wij ons houden aan Gods belofte. Deze leert ons om in voorspoed dankbaar te zijn, en in tegenspoed
geduld te hebben. En geduld in tegenspoed is nog iets anders dan aanvaarding van of berusting in tegenspoed. Geduld wekt
verwachting. Het doet me uitzien naar de vervulling van Gods belofte: Hij zal het kwaad voor mij doen meewerken ten
goede.
Wie in tegenspoed berust, zwijgt verstomd; wie geduld oefent, gaat verwachtingsvol bidden!
En laten we in geval van ziekte of een andere moeite ook heel voorzichtig zijn met de leus 'God geeft kracht naar kruis' of
'niemand zal boven zijn vermogen verzocht worden'. Immers, er zijn er die toch heus bezwijken onder de lasten van dit
leven. Ik denk aan hen die ertoe kwamen om zichzelf te doden.
De Bijbel bedoelt met 'niet boven vermogen verzocht' niet te troosten in geval van ziekte of iets dergelijks, maar het gaat
daarin om wat we belijden in de Dordtse Leerregels met betrekking tot de volharding der heiligen. Denk ook aan ons
doopformulier: wie in zonde valt, moet niet aan Gods genade wanhopen, en evenmin in de zonde blijven liggen.

Op Gods tijd
Ook heb ik om zorgvuldigheid gevraagd bij de belijdenis 'op Gods tijd', die zo vaak voorkomt in overlijdensberichten. Wel
is het zo, dat God onze dagen geteld heeft (Ps. 139), maar waar deze tekst de één troost, daar kan de ander worden
teleurgesteld.
Gelukkig heeft God alle dingen in de hand. Er overkomt mij niets bij toeval, alles wordt mij toegedeeld uit zijn Vaderhand.
Dit troost mij, zolang ik dit bezie in het raam van zijn belofte bij mijn doop (als mij het kwaad treft, dan zal God dat doen
meewerken ten goede voor mij). Zo beschouwd kan het mij troosten bijvoorbeeld in geval van een plotseling sterven, maar
het mag niet bedoeld zijn om mijn moeite en mijn verdriet en mijn vragen weg te nemen. Om zo te zeggen: er zitten twee
kanten aan deze zaak (zoals er tweeërlei wil Gods is, nl. een wil des bevels en een wil des besluits). En hebben wij ten
opzichte van elkaar wel voldoende oog voor die andere kant? Durven we ook de verbijstering van de ander te delen? Mag
ook aan het 'waarom' stem worden gegeven? Zegt God niet ook met het oog daarop velerlei in zijn Woord? Ik denk aan
Jesaja 65. Daar worden we getroost met het vooruitzicht op een leven waarin het niet meer zal voorkomen dat een
zuigeling slechts weinige dagen leeft, en dat een grijsaard zijn dagen niet voleindigt.

Naïn
In dit verband is het goed te letten op de wijze waarop de Here Jezus troost biedt. Ik noemde het voorbeeld van de
weduwe van Naïn. Er zijn meer voorbeelden. Denk ook aan de opwekking van het dochtertje van Jaïrus, en van Lazarus.
Het valt toch op dat de Here daar niet maar 'geruststellende' woorden spreekt. Hij zegt niet 'dit gebeurde op Gods tijd', of
'God vergist zich niet' of 'jullie moeten maar zo denken: de gestorvene is in de hemel, hij of zij heeft het daar goed en zou
niet meer terug willen...'.
Hij peilt de moeite (Naïn), en Hij hoort naar de klacht (Jaïrus), en zelfs staat hij open voor het verwijt (Maria, de zus van
Lazarus). En hoe troost Hij? Hij haalt de gestorvenen terug uit de dood, en geeft hen terug aan de familie. Zie: dat is
troosten: de lege plaats wordt vervuld. Wie of wat je ontvallen is, wordt je teruggegeven. Je ontvangt zelfs dubbel terug
(Job)!



En als iemand vraagt: maar wij kunnen elkaar toch niet zo troosten? dan zeg ik weer: herinner elkaar aan Gods belofte.
Wek verwachting, geef hoop, en geloof ook echt dat God het kwade goed zal maken. Is het niet in dit leven, dan toch in
het toekomstige leven. Zegt Paulus niet in 1 Tess. 4 dat wij wel verdriet mogen hebben, maar niet als zij die geen hoop
hebben? En waarop mogen we dan hopen? Dat zij die in Christus zijn gestorven, ook met Christus zullen terugkomen.
Daarom is het ook zo goed om concreet na te denken over het leven op de nieuwe aarde. Waarom doen we daar zo vaag
over? Laten we de profetieën 'letterlijk' nemen. Alles sal reg kom, houdt Jesaja ons regelmatig voor. God herstelt het leven,
Hij heelt het gebrokene, Hij wreekt de ellende, Hij doet recht aan ieder die ten onrechte heeft moeten lijden (Jesaja 35).
En dus troost ik iemand die een geliefde moet missen, liever niet met 'de lieflijkheen van 't zalig hemelleven'. Ik citeer dan
graag een tekst als Openb. 6, waar staat dat de hemel bidt: Hoelang nog HERE, wanneer zult U het onrecht wreken? Of 2
Petr. 3, waar de HERE zegt, dat Hij niet talmt met de belofte. Hij haast zich naar de nieuwe aarde, waar gerechtigheid (!)
woont.

Tenslotte
De Bijbel wil ons troosten, maar dan moeten wij ons veel moeite getroosten om de Bijbel te bestuderen. Want de Bijbel is
ons pas tot troost, als we deze leren lezen door de bril van onze belijdenis, de samenvatting van de boodschap van de
Bijbel. Daarom zei ik, dat we de Bijbel niet 'evangelisch', maar gereformeerd moeten gebruiken. Dat wil niet zeggen, dat
we de Bijbel zouden mogen vervangen door onze belijdenis. (Misschien is die suggestie in het verleden, in de strijd om de
waarheid, - onbewust - wel gewekt.)
Ken de belijdenis en lees de Bijbel. Zo gaat van de Woorden van onze goede God de troost uit, die wij in deze troosteloze
wereld zozeer nodig hebben.
God zegene daarom ons verenigingswerk.


