
VERKENNING 
 
Christus’ lijden en het lijden van ons 
 
J.H. Kuiper 
 
Aandacht voor lijden 
Dat mensen lijden, is iets waar niemand onderuit kan. Via het tv-journaal komt het op 
onze koffietafel. Aardbevingen vragen de aandacht, vreselijke ongelukken, oorlogen. 
Het is met geen pen te beschrijven. 
Ook dichtbij huis komt het voor. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. De weg 
naar dat einde is vaak moeizaam. Velen kunnen erover meepraten. We hebben het 
gezien bij mensen die ons lief zijn. We voelden ons machteloos, ondanks alle palliatieve 
zorg die tegenwoordig gegeven kan worden. We zijn daar overigens dankbaar voor. 
 
Daarnaast zijn er al die andere vormen van lijden. Niet alleen wie sterft, lijdt; ook de mensen 
om hem of haar heen: vrouw/man, kinderen, vrienden. Mensen kunnen psychisch ziek zijn en 
een zwaar leven hebben. Niemand begrijpt ze. Want niemand maakt hetzelfde mee. We 
hebben er een term voor ontwikkeld die onze verlegenheid wat bedekt: leren omgaan met wat 
lijden veroorzaakt. Leven met het onvolkomene. 
Lijden staat daarom op de agenda van de mens, al doet die zijn best zoveel mogelijk het te 
ontlopen. De nood verderop kun je afkopen met een gift, of met een praatje waarin je 
duidelijk maakt dat het geen zin heeft om te helpen. Nood dichtbij kun je ontkennen door te 
beweren dat het jezelf nooit overkomen zou, want je weet natuurlijk beter. De veroudering in 
je eigen lichaam die de dood aanwezig maakt, kun je ontkennen met cosmetica en - desnoods 
- plastische chirurgie. Maar al die dingen zijn eigenlijk een ontkenning van de fundamentele 
angst van de mens voor de uitkomst van het lijden: de dood. In feite is de aanwezigheid van 
lijden in deze wereld een dikke streep door het geloof in de maakbaarheid van een gelukkig 
bestaan. Niemand kan om de ‘waarom’-vraag heen. 
 
Waarom? 
Waarom bestaat al dat lijden? Waarom moet ik mijn eigen last dragen? Twee varianten van 
dezelfde vraag, de een algemeen gesteld, de ander persoonlijk toegepast. Waarom moet een 
christen eigenlijk nog lijden? Christus heeft toch alles voldaan? Is het nog wel nodig? Ik snap 
er niets van. 
 
Een terechte vraag 
Het is te gemakkelijk om over zulke vragen heen te lopen. Dat doe je als je alles maar over je 
heen laat komen, in de hoop dat de storm ooit eens zal gaan liggen. Of als je - voor een ander 
liefst - invult waar het allemaal goed voor is: na het zure komt het zoet. 
Het is de verleiding voor allen die met mensen praten, in of buiten een bijzonder ambt. Ze 
horen een verhaal waar ze niet verder mee kunnen en ze hebben toch ergens het gevoel dat ze 
een oplossing moeten aanreiken. Ze horen een verhaal van machteloosheid en ze voelen hun 
eigen machteloosheid om echte troost te bieden, en dat proberen ze dan te bedekken met een 
vrome smoes. Vroom, want je neemt de naam van God in de mond. En tegelijk een smoes. 
Want je zegt meer dan Hij ooit gezegd heeft. En je suggereert bovendien dat de vraag 
overbodig is, omdat wie een beetje gelooft, het antwoord toch wel weet. Maar je hoeft 
helemaal geen oplossing te geven. Ga in je eigen verlegenheid maar naast de ander staan in 
zijn machteloosheid, zo bracht een oudere predikant het eens onder woorden. En weet te 
zwijgen. Misschien voor sommigen teleurstellend. Voor vele anderen echter bevrijdend. De 
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Bijbel zelf brengt overigens de vraag naar het waarom gewoon onder woorden. Psalmen zijn 
daarin heel vrijmoedig. Vooral die van Asaf (zie Ps. 73 en 77 bijvoorbeeld). 
 
Een open vraag 
Je hoort dan mensen zeggen: ik vraag wel ‘waarom’, maar daar komt geen antwoord op. Dat 
is ook zo. Psalm 77 is hierin veelzeggend. Tegenover zijn eigen nood stelt Asaf slechts de 
grote daden van God. 
We kunnen hieruit leren dat we alleen al daarom elkaar de ruimte moeten geven die vraag te 
stellen, ook al komt er geen direct antwoord op. Liever onze verlegenheid onder ogen zien 
dan die toedekken met wat geen antwoord is. Wil je in de navolging van Christus verder 
komen, dan blijft die open vraag voorlopig open. Of moet God Zich soms eerst bewijzen, 
voor we kunnen volgen? 
Juist wanneer we de ander de ruimte geven om vragen te stellen, gaan we naast hem staan en 
is tegelijk de Heilige Geest bezig puin te ruimen. Puin van de zonde. Het Evangelie moet 
weer bij ons komen. De blijde boodschap van Gods grote daden. 
 
‘… waarom hebt Gij Mij verlaten?’ 
Het is opvallend dat Christus zelf ook die vraag stelt. Als Hij aan het kruis hangt en God zelfs 
zijn eerste schepsel, het licht, teruggetrokken heeft. Hij blijft God erkennen. Maar wel die 
indringende vraag. Waarom hebt Gij, uitgerekend zijn Vader, Mij verlaten? Een onpeilbare 
vraag waar het menselijk denken zich in verstrikt: hoe zit het dan met de Drie-eenheid en zo? 
Misschien vind je een oplossing die sommige intellecten tijdelijk tevredenstelt. Niet meer dan 
tijdelijk en niet meer dan op het niveau van het verstand. We laten dat hier achterwege. We 
stippen slechts een paar dingen aan. 
Allereerst: zijn vraag geeft ruimte aan die van ons. Hij neemt hem immers over van zijn vader 
en knecht David. Dat Christus de inzet van Psalm 22 gebruikte, moet onze ogen er immers 
niet voor sluiten dat David ze eerst gebruikte. 
Veel belangrijker is: met deze woorden geeft Christus aan waar Hij op dat moment is, in de 
hel. Die was toen op aarde. Heel plaatselijk en heel werkelijk. De meeste omstanders zal het 
ontgaan zijn; die waren alleen verbaasd over de uren van duisternis midden op de dag. Voor 
Christus was het de hel. Hij was daar absoluut alleen. Hij droeg Gods straf voor onze zonden. 
De eeuwige straf. Hij ging Gods weg tot het einde toe. Hij heeft de beker van Gods toorn 
helemaal leeggedronken. Hier past alleen zwijgen voor Gods liefde die in deze weg verlossing 
bracht. Zie hierover de laatste vraag en antwoord van zondag 16, waar het ‘neergedaald in de 
hel’ uit de Apostolische geloofsbelijdenis op deze manier uitgelegd wordt. 
 
Wat zegt dit voor ons? 
Wij lijden ook. Als je het zo zegt, zit daar eigenlijk al iets relativerends in. Je moet met dat 
relativeren oppassen. Een van de minst geslaagde pogingen om iemand te troosten is wel, dat 
je wijst op iemand die het nog minder heeft. Dat is altijd betrekkelijk. Die kant moeten we 
dan ook niet op. Maar wel mag je beseffen met elkaar, dat Christus tot het einde gegaan is - 
voor ons. Wij hoeven niet meer bang te zijn dat God ons verlaat. Hij gaat altijd met ons mee. 
Wij hoeven niet meer bang te zijn voor de hel, op aarde of waar ook, want Hij is ons 
voorgegaan.1 Zijn lijden is ons leven geworden. 
 
Lijden blijft tot de wederkomst 
Er is een stroming onder de christenheid die leeft in de sterke verwachting van de toekomst 
van Christus’ rijk en die vast gelooft dat die toekomst vandaag al werkelijkheid kan worden. 

                                                 
1 Zie hierover uitgebreider M.J. Arntzen, Christus’ nederdaling ter helle, Amsterdam 2000. 
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Wie gelooft, hoeft niet te lijden, is dan de boodschap. Ben je ziek, vraag om genezing. Heb je 
het moeilijk, vraag om blijdschap. De keerzijde is dat je zelf of je omgeving kennelijk niet 
voldoende gelooft, als de genezing, lichamelijk of psychisch, niet komt.2
Het is echter opvallend, hoezeer in het Nieuwe Testament christen-zijn en lijden bij elkaar 
horen. Jezus zelf duidde dat al aan, toen Hij het volgen van Hem omschreef als kruisdragen. 
Paulus en Petrus omschreven het elk op hun eigen manier in hun brieven. We leven in de tijd 
van het ‘nog niet’ volledig gerealiseerde heil. Wij delen in het lijden van Christus. De 
verheerlijking komt nog, vast en zeker. We zien ernaar uit. 
Je merkt die dubbelheid in je eigen bestaan. Geloof en zonde komen naast elkaar voor. Net als 
gezondheid en ziekte. De tijd van het Nieuwe Testament is die van het grote puinruimen en 
van het begin van herstel. Nieuwbouw volgt. Het is echter goed om met twee woorden te 
blijven spreken. Dat is de kracht van de gereformeerde belijdenis, die krachtig spreekt van 
Gods werk in ons en even helder zegt, dat dit prachtige begin nog maar een beginsel is (zie 
HC zd. 22, vr. en antw. 57; vgl. ook DL V,1). 
Deze nuchterheid is dus meer dan een je neerleggen bij het onvermijdelijke. Het is de vreugde 
over het herstel dat God begint te werken en dat Hij straks zeker zal uitwerken. Het herstel 
gaat verder dan je voor mogelijk houdt: zelfs de dood is van karakter veranderd (zd. 16). Niet 
meer straf voor ons, maar doorgang naar het eeuwige leven. Het bleef niet bij Golgota 
immers; Pasen volgt. 
 
In twee artikeltjes is het onmogelijk om aan alle aspecten van Christus’ lijden en dat van ons 
recht te doen. Het is heel goed mogelijk om breed te schrijven over de straf die wij verdiend 
hebben en die op Christus gelegd is. Bijzondere aandacht zou je ook kunnen vragen voor de 
vrederaad: de Zoon die de Vader voor alle eeuwigheid beloofd heeft deze weg te gaan, in de 
kracht van de Geest. Wat K. Schilder in drie dikke boeken geschreven heeft, kan niet in twee 
artikeltjes samengevat worden - en ook hij heeft zich ingehouden. Wie dus dingen mist in de 
behandeling, heeft volkomen gelijk. Het is dan ook maar een aanzet tot bespreking, die 
andere benaderingen beslist niet onmogelijk maakt. Het hoort bij de vreugde van bezig zijn 
met de Bijbel, dat in dat boek genoeg zit voor vele behandelingen van hetzelfde onderwerp, in 
dit geval: het lijden van Christus. Voor de behandeling op de vereniging geldt: breid het 
rustig uit - zolang u het maar persoonlijk toepast. 
 
Verwerking 
1. Voorbereiding op zo’n onderwerp zit niet in het doorworstelen van al dan niet dikke 

boeken. Maak op de vereniging eens afspraken wie wat leest, ter voorbereiding op de 
bespreking. Dan denk ik aan bijbelgedeelten. De evangeliën staan bovenaan, verder de 
brief aan de Hebreeën, Romeinen, Jesaja 53 en andere gedeelten, Psalm 22. Breng naar 
voren wat je gevonden hebt en leer daarin van elkaar. 

2. Maak ook gebruik van de avondmaalsformulieren en de belijdenis, bijvoorbeeld art. 26 
NGB. 

3. ‘Niet waarom, maar waartoe’, wordt wel eens gezegd. Zou u blij zijn dat te horen als u het 
moeilijk had? Welke gevaarlijke kanten zitten er aan zo’n opmerking? 

4. Mensen kunnen soms geweldig zwaar lijden, door een ziekte, of bijvoorbeeld doordat ze 
gemarteld worden. Misschien lijkt het veel meer dan de uren van Christus aan het kruis. 
Wat is het verschil? Hoe kan het lijden van Christus in zulke omstandigheden troost 
brengen? 

5. Wat verwachten we van de ambtsdrager die op bezoek komt bij moeite? Antwoord op 
onze vragen? Kan hij dat geven? Wat neemt hij eigenlijk mee? 

                                                 
2 In een volgend nummer hopen we in een Leeswijzer aandacht te geven aan het onderwerp ‘gebedsgenezing’. 
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6. Als iemand lichamelijk ziek is, ervaart hij soms bijzonder krachtig de hulp van de Here; 
iemand kan ook geestelijk zo ziek zijn, dat het geloof helemaal niets meer zegt. Hoe gaan 
we daarmee om? 

7. Dat wij eigendom zijn van Christus (door zijn lijden), is onze enige troost. Wat zegt dat 
over al die andere dingen waar we soms troost bij zoeken? 
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