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De Schrift brengt twijfel ter sprake
        Calvijn schrijft in zijn Institutie: 'Voorzeker, wanneer wij leren, dat het geloof zeker en onbekommerd moet zijn, stellen
wij ons niet een zekerheid voor, die door geen enkele twijfeling geraakt wordt en niet een gerustheid, die door geen enkele
bekommerdheid wordt aangevallen; ja veeleer zeggen wij, dat de gelovigen een voortdurende strijd hebben met hun eigen
gebrek aan vertrouwen.'
        Wanneer wij de Schrift erop nalezen, blijkt hoezeer Calvijn gelijk heeft. De Bijbel laat ons meer dan eens zien dat
kinderen van God twijfelden en tekort schoten in gelovig vertrouwen.
        Wanneer de Here Abraham op hoge leeftijd een zoon belooft, lacht Abraham en zegt bij zichzelf: 'Zal dan aan een
honderdjarige een kind geboren worden en zal Sara, een negentigjarige, baren?' (Gen. 17:17). Gods belofte is voor Abraham
een absurditeit. Dit kan niet mogelijk zijn! Later blijkt er ook bij Sara diezelfde twijfel te bestaan aan Gods wondermacht. Wij
lezen: 'Dus lachte Sara in zichzelf, denkende: Zal ik wellust hebben, nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is?' (Gen.
18:12).
        In Numeri 14 horen wij over Israëls twijfel, wanneer de verspieders hun beangstigend verhaal doen over het land
Kanaän. Het wil weer terug naar Egypte, omdat het niet op de Here vertrouwt (vers 11). In het Oude Testament blijkt vooral
de voorspoed van de goddelozen twijfel aan Gods rechtvaardig bestuur in de harten van zijn kinderen te zaaien. Asaf belijdt in
Psalm 73 dat zijn voeten vanwege dit raadsel bijna waren afgeweken. Job spreekt over 'de vertwijfeling der onschuldigen' (Job
9:23) en de profeet Jeremia komt er in zijn moeite met Gods bestel zelfs toe, de Here van ontrouw te beschuldigen (Jer. 15:18).
        Ook het Nieuwe Testament laat ons zien hoezeer kinderen van God door twijfel besprongen kunnen worden. Johannes
de Doper twijfelt in de gevangenis of Jezus wel de beloofde Verlosser is (Matt. 11:2,3). Simon Petrus twijfelt aan Christus'
macht (Matt. 14:31). Er is bij sommige apostelen twijfel over zijn opstanding (Joh. 20:27; Matt. 28:17). Petrus vermeldt dat er
mensen zijn, die twijfelen aan Christus' terugkomst (2 Petr. 3:4).
        De Here Jezus brengt na de vervloeking van de vijgeboom de twijfel uitdrukkelijk ter sprake (Matt. 21:21). En Jakobus
waarschuwt in zijn brief voor twijfel bij het bidden (Jak. 1:6).
        Van Luther is de uitspraak: 'Het geloof is een onrustig ding.' Ons geloofsvertrouwen wordt door allerlei aanvechtingen
belaagd. De twijfel kan ons bespringen. De Schrift laat het ons op vele plaatsen zien. Zij verheelt niet dat de rust van het geloof
bij Gods kinderen door twijfel kan worden verstoord.

Is twijfel zonde?
        Vandaag is het mode om twijfel in een positief licht te plaatsen. Het taboe van de twijfel moet worden doorbroken. Je
moet mensen niet met schuldgevoel opladen. Wie nooit twijfelt, heeft een heel onvolwassen geloof. Bij het levensechte,
doorleefde geloof behoort juist ook de twijfel. We moeten ervan af twijfel als iets abnormaals te beschouwen. En twijfel moet
je helemaal niet zonde noemen. Twijfel getuigt juist van de echtheid van het geloof. Twijfel en geloof mogen hand in hand gaan.
        Deze moderne kijk op de twijfel vinden wij niet in de Schrift terug. De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat
twijfel ongeloof en dus zonde is.
        Allereerst moet het ons treffen dat in de Schrift twijfel in contrast met en in tegenstelling tot geloof genoemd wordt. De
Here Jezus zegt: 'Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt...' (Matt. 21:21). De twijfelende Tomas wordt tot
geloof geroepen (Joh. 20:27). Jakobus stelt het bidden in geloof tegenover het twijfelend bidden (Jak. 1:6).
        Geloof is in de Schrift zekerheid (Hebr. 11:1), vertrouwen op wat de Here zegt (Gen. 15:6), de Here voor betrouwbaar
achten (Hebr. 11:11). In het Hebreeuws van het Oude Testament wordt voor geloven het woord aman gebruikt, waarin ons
woordje 'amen' doorklinkt. Aman betekent: zeker zijn, vast zijn. Het gaat bij geloven om de vertrouwensvolle overgave aan de
Here en zijn Woord (Ps. 56:11,12). Dat sluit twijfel uit. Twijfel strijdt met de aard van het ware geloof.
        De Schrift rangschikt de twijfel dan ook onder het ongeloof. Paulus schrijft dat Abraham niet getwijfeld heeft 'door
ongeloof' (Rom. 4:20). Christus verwijt de twijfelende Tomas zijn óngeloof (Joh. 20:27). In Romeinen 14:23 lezen wij: 'En al
wat niet uit geloof is, is zonde.' De apostel schrijft dit in verband met de twijfel.
        Wij moeten de twijfel bij zijn ware naam blijven noemen. Hij is niet uit de Heilige Geest, maar uit ons boze hart. In de
twijfel hebben wij te doen met wat Paulus in Romeinen 8:6 de 'gezindheid van het vlees' noemt. Het is de duivel, die het zaad



van de twijfel in ons hart zaait (Gen. 3:1). Wanneer een moderne pastor schrijft, dat twijfel als zodanig niet als schuld ervaren
mag worden, moet dat vanuit de Schrift krachtig weersproken worden. Hier deelt zo'n pastor een pijnstiller uit, terwijl hij
verzuimt de ware diagnose van de kwaal te stellen. Wie twijfelt, zet een vraagteken achter wat de Here zegt en tast daarmee
Gods betrouwbaarheid aan. Wij kunnen van deze kwaal alleen genezen worden, wanneer wij ook hier gaan verstaan wat onze
ellende is en bij de Here Jezus onze genezing zoeken.

Genezing van de twijfel
        Twijfel is terecht een complexe werkelijkheid genoemd. Hij kan zich in velerlei vorm voordoen. Jonge mensen kunnen
twijfelen aan de waarheid van Gods Woord op de weg naar volwassen worden. Gelovige kinderen van God kunnen door
schokkende levenservaringen tot bange twijfelvragen komen. Het wereldnieuws kan de vraag oproepen: waarom laat God dit
alles toe? Ziet God het onrecht wel?
        Hoe ook de twijfel zich bij ons voordoet, wij moeten hem als ongeloof en zonde zien, waarmee wij onze hemelse Vader
verdriet doen. Daarbij moeten wij niet vergeten, dat twijfel een koppige woekerplant is. Wie hem verdringt, krijgt er later op
een zeer ongelegen moment toch weer mee te maken. Twijfel wordt niet overwonnen door verdringing, maar door ermee naar
de Here Jezus te gaan. Hij is ook de grote Heelmeester voor deze kwaal!
        Heel duidelijk wordt ons dat verkondigd in de geschiedenis van de genezing van een bezeten jongen (vgl. Marc. 9:14
e.v.). De vader van de jongen zoekt hulp bij de Here Jezus, maar het is een hulpvraag vol reserve. Hij zegt immers: 'Help ons,
als Gij iets kunt.' De man weet niet of Jezus het wel kan, maar het is te proberen. Zijn hulpvraag getuigt van zijn twijfel, van zijn
ongeloof.
        De Heiland keert de kwestie resoluut om. De vraag is niet of Jézus iets kan, maar of deze vader gelóóft dat Jezus alle
dingen kan. Verrassend is de uitwerking van Christus' antwoord! Dat antwoord breekt de reserves bij de vader stuk.
Gebroken vlucht hij tot de Heiland en zegt: 'Ik geloof, Here, kom mijn ongeloof te hulp.' De man heeft het niet meer over de
genezing van zijn kind, maar over zijn 'ongeloof'. Daarin moet Jezus hem helpen. Daarvan moet hij verlost worden. En hij
gelooft dat Jezus hem wat dat betreft, kán helpen.
        De man beseft hoe gebrekkig zijn vertrouwen in Jezus nog is. Hij is zijn reserves van zoëven niet vergeten. Hij weet van
zijn twijfel. Maar hij vlucht met al dat onvolkomene en verkeerde naar de Here Jezus om door Hem genezen te worden. Wat
deze vader deed, moeten ook wij doen wanneer twijfel de rust uit ons hart wegneemt. Wij moeten de twijfel niet verdringen,
maar als zonde voor de Here belijden. Tegelijk moeten wij bidden dat de Here Jezus ons te hulp komt in ons ongeloof. De
Schrift staat er vol van dat de Here nabij is allen die Hem aanroepen (Ps. 145:18) en dat Hij ons wil redden ten dage van de
benauwdheid (Ps. 50:15). Langs de treden van deze beloften mogen wij naar de grote Heelmeester gaan, om door Hem in ons
ongeloof geholpen te worden.
        Wie twijfelt, is zo gauw geneigd maar niet meer te bidden. Maar daarmee snijden wij uitgerekend de weg af om van de
twijfel genezen te worden! Juist als wij twijfelen, hebben wij de hulp van de Here Jezus nodig. Hij alleen kan door zijn Woord
en Geest de twijfel overwinnen.
        Waar geloof is een gave van God (Ef. 2:8). Het is de Heilige Geest die het in ons werkt (1 Kor. 12:3). Daarom moeten
wij met onze twijfel naar Christus en zijn Geest toe. Twijfel wordt niet weggenomen door redenaties, maar twijfel wordt
overwonnen door de krachtige werking van Christus' Geest. De Geest, die het Woord aan ons hart legt en ons zeker maakt
van wat de Here zegt. De Geest, die ons doet roemen in God en ons het onfeilbare Woord doet prijzen. Om dat werk van
Christus' Geest mogen wij bidden in de wetenschap dat de Here Jezus onze Heelmeester wil zijn!
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