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Mensen moeten lijden

G. Zomer Jzn

Twee zieken
Een jong meisje lijdt aan een chronische ziekte. Regelmatig heeft zij veel pijn. En ze is al vijf keer geopereerd. "Waarom
doet God me dit aan", vraagt ze me. "Kan ik daar eens met u over praten?"
Een oudere, maar vitale man krijgt de uitslag van een nader onderzoek. "Kanker", zegt de dokter. "Dit is een aanval van de
duivel", zegt de zieke. "Maar hij zal me niet klein krijgen, ik voel me sterk in Christus!"

Twee antwoorden
Twee antwoorden op de vraag naar het lijden. Wie van hen heeft gelijk? Kan de Bijbel dat uitmaken?
De een, de zieke man, zal zich beroepen op Job. Diens ellende immers kwam uit de koker van de duivel. Ook herinnert hij
zich een woord van de Here Jezus, die van een achttien jaar zieke vrouw heeft gezegd, dat haar kwaal afkomstig is van de
duivel (Luc. 13:16). De ander, dat meisje, denkt misschien aan de Catechismus. Zondag 10. Alles komt uit de Vaderhand
van God. En daarin spreekt de Catechismus toch de Bijbel na. Amos heeft eens uitgeroepen: 'Geschiedt er een ramp in de
stad zonder dat God die bewerkt?' (Am. 3:6). En Jeremia heeft gezegd: 'Komt niet uit de mond van de Allerhoogste het
kwade en het goede?' (Klaagl. 3:38). Ook de Here Jezus zei in Matteüs 10:29: 'Geen vogeltje valt op de grond zonder de
wil van onze Vader.'
Deze twee antwoorden lijken totaal verschillend te zijn. Welk antwoord zullen we kiezen? We moeten oppassen voor
aloude eenzijdigheden. Immers sinds de eerste mensen hebben we de neiging om stereotiep te antwoorden. Eva gaf af op
de duivel. En Adam had al eerder gezegd, dat God de regent is van de ellende. Beide antwoorden bedreigen een gezond
geloofsleven. Wie God beschouwt als de bewerker van het kwaad, is geneigd een lijdelijke houding aan te nemen. Wie de
duivel als de kwade genius ziet, komt in de verleiding van het activisme. In beide gevallen mist men de troost die God ons in
dit moeitevol bestaan wil aanreiken.

Geen antwoord?
Nu las ik ergens - in het artikel 'Omgaan met verlies', geschreven door ds. R.R. Ganzevoort -, dat we als het gaat om de
troost, niet moeten proberen om het lijden te verklaren. In de Bijbel zou zelfs geen verklaring voor het leed te vinden zijn.
Daarin staat enkel - en laten we ons daarmee troosten! - dat God het in de hand heeft, en dat de verbondenheid tussen
God en mens niet zal worden verbroken. Immers, wie kan ons scheiden van de liefde van Christus, schrijft Paulus. Het
lijden is niet te verklaren. Het is zinloos, het heeft geen bedoeling.
Het moet worden gezegd: wie wil troosten, moet oppassen met het aanreiken van verklaringen. We denken immers maar al
te vaak iemand van zijn pijn te kunnen verlossen door het vraagstuk van zijn lijden op te lossen. Die fout maakten de
vrienden van Job. En laten we daarvan leren. Respecteer eerst maar eens het lijden. Beschouw het zoals het zich aandient.
Tast niet naar Gods specifieke bedoeling. Wie dat doet, bezondigt zich aan het Woord van de Here. Hij heeft immers
gezegd in Deuteronomium 29:29, dat de verborgen dingen voor Hem zijn! Die mogen we niet nieuwsgierig onderzoeken.
We moeten ons houden aan wat ons is geopenbaard.

Gods antwoord
En ten aanzien van al het leed dat ons overkomt, heeft God ons geopenbaard - er is antwoord gegeven op de vraag naar
het lijden! - dat we, omdat we in zonde ontvangen en geboren zijn, aan allerlei ellende zijn onderworpen.
Dit is een bekend woord. Voor de meesten van ons het eerste woord van God in ons leven! En hoe vaak klinken die
woorden op in de kerkdienst. En toch, als er iets ergs gebeurt, dan lijken we het niet echt te weten. We zoeken en we
tasten. We spreken van Gods ondoorgrondelijke wijsheid en zijn verborgenheden. Missen we de moed om in het concrete
geval te gewagen van wat God ons algemeen heeft geopenbaard?
Wel moeten we dit antwoord nuanceren. Als het gaat om onze ellende, zijn we in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. In
ieders hart zit het kwaad. En we kunnen onszelf - neem nu het roken - of de ander veel kwaad berokkenen. Laat niemand
zich in zo'n geval verschuilen achter de duivel of achter God. Verder is het de satan, die heel veel kwaad berokkent. Hij
bedenkt het allemaal, en hij voert heel wat uit. En tenslotte is het God, die regeert.



Een genuanceerd antwoord
God bedient zich van de duivel, heb ik eens iemand horen zeggen. Ik schrok toen wel van die opmerking. Het past niet
goed bij het beeld dat ik van mijn God heb. Ik voelde menige vraag bij me opkomen. Maar toen ik er wat langer over
nadacht, en vooral ook toen ik het onderscheid leerde van artikel 13 NGB - God beschikt alles, ook het kwaad, maar is
daarvan niet de bewerker en draagt daarvan evenmin de schuld -, toen kon ik wat meer met deze leer. Ik zag de duivel, en
ik kon op hem afgeven!

Zondag 10
Maar toen begon ik me wat te storen aan de Catechismus. Waarom wordt deze duivel niet genoemd in zondag 10? Ik was
het eens met dr. J. Hoek in Geloven de twijfel te boven, die met anderen vindt dat er in zondag 10 te snel gesproken
wordt, als daar gezegd wordt dat alles, ook tegenslag uit de hand van God ons ten deel valt.
Toch ben ik uiteindelijk wel blij met die korte formulering. Het bewaart mij ervoor om het kwaad af te schuiven op een of
andere boze macht. En het geeft mij in alle omstandigheden de rust van het geloof nabij m'n God te zijn.
Maar, en daar gaat het me nu om, vooral ook herinnert deze belijdenis aan wat ik als eerste en tegelijk enige verklaring van
het lijden hoorde: God heeft ons leven daaraan onderworpen. Wij mensen moeten lijden. Niet vrijwillig, zegt Paulus in
Romeinen 8, maar om de wil van Hem, die ons daaraan onderworpen heeft.

Moderne mensen moeten lijden
Dit moeten we niet vergeten. Vooral ook niet in een tijd waarin enerzijds onder ons wordt gezegd, dat ons geloofsleven
zozeer verschraalt. Er is veel oppervlakkigheid en relativisme. Weten we nog wel echt wat zonde en schuld inhouden?
Beseffen we ook heus dat we Gods toorn verdienen? En anderzijds is er zozeer de neiging om de ellende, het lijden en de
pijn weg te masseren. De dokter verzekert ons dat we geen pijn meer hoeven te lijden. Hij kan elk leed verzachten. En de
psychotherapeut belooft genezing zelfs van pijnlijke herinneringen en beschadigde emoties.
Laat het lijden ons niet bevreemden! Petrus heeft dat gezegd. En hij concretiseerde dat in de richting van de slaven (1 Petr.
2:18v). Neem het leed op je, zei hij. Verdraag het. En zo zeggen wij dat toch ook telkens weer tegen elkaar, als er een
kindje wordt gedoopt en als we avondmaal vieren. Erkent u, en beseft u, dat u Gods toorn verdient.

De Mens moet lijden
Er was eens een mens, die dat sterk benadrukt heeft. Vrijwillig! God had Hem daaraan niet onderworpen. Immers nee,
deze mens was niet in zonde ontvangen en geboren. Jezus heet Hij.
Hoe dikwijls sprak Hij over het lijden. De Mensenzoon moet lijden, leerde Hij zijn discipelen. Ja, en niet te zuinig. Hij moet 
veel lijden.
Ik denk dat dit onderwijs van Christus meer licht werpt op het waarom van het lijden. Het is Gods straf over de zonden.
Tegelijk is het de betaling voor onze zonden. Dit is de diepere zin van het lijden. Onze Catechismus heeft dat heel goed
begrepen. Dat staat - natuurlijk - in zondag 15. Maar lees voor een goed begrip vooral ook zondag 5, de eerste zondag
over onze verlossing. Een zondag die wel eens wat onder de kritiek staat. Men stoort zich soms aan bepaalde
formuleringen van de Catechismus. Maar heel zorgvuldig en trefzeker wordt in deze zondag de overgang gemaakt van de
ellende vanwege de toorn van God (zondag 4) - en dat betekent voor ons lijden! - naar de manier waarop God ons wil
verlossen. Nota bene: door het lijden! Daarom moeten mensen lijden. Daarom moest de Mens zo heel veel lijden.

Lijden achter Christus aan
De gelovige mens van deze tijd mag dit niet vergeten. Laten we met elkaar de eerste brief van Petrus lezen. En neem de
oproep van Petrus ernstig. Aanvaard het lijden. Niet om daaronder lijdelijk te berusten, of zelfs daaronder te bezwijken.
Neem het op je, zegt Petrus, en draag het achter Christus aan. Volg Hem als het ware op zijn lijdensweg. En zie Hem voor
je. Zie je zijn kapotgeslagen schouders? Hij moest lijden. Voor u en voor jou. En nu mogen wij weten, dat ons lijden geen
straf meer is. Het is ook geen betaling meer voor de zonde. Het is een lijden dat verdient. Om de lijdende Christus wordt
de lijdende christen eens uitbetaald. Let op het einde van Job.
En overigens mag u weten, zo besluit Petrus zijn eerste brief waarmee hij ook begon (vgl. 5:10 en 1:6): ons lijden is slechts
van korte duur!
Ja, en vergeet ook Paulus niet in Romeinen 8: 'Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet
opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.'

Enkele behandeltips:



1. Lees 1 Petrus door op het onderwerp van het lijden. Ik ervaar in mijn pastoraat dat men het lijden best wil aanvaarden,
maar daarvoor moet men zich eerst overgeven. Ik probeer een andere, tegenovergestelde houding aan te leren. Laten
we het lijden aanvaarden om het vervolgens over te geven. Snapt u het verschil? Vergelijk daarvoor 1 Petrus 2:18–25
en 5:7.

2. Graag gebruiken we de bekende bijbelse figuren als voorbeeld. Daarmee moeten we echter voorzichtig zijn. Neem nu
Job. Hoe vaak is niet in menige persoonlijke ellende de bekende geloofsbelijdenis van Job 1:21 geciteerd. Maar is dit
wel een juist gebruik van de Bijbel? Wie van ons is als Job? En hebben we niet geleerd om de bijbelse personen en hun
geschiedenis in de eerste plaats te bezien in relatie met de geschiedenis van de Here Jezus? Probeer in dat licht eens het
lijden van Job te bezien. Wat zou dan de betekenis van zijn lijden kunnen zijn? En hoe zal zijn verhaal ons in onze nood
troosten?


