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Gedachten over het lijden 
(bij de prediking van 22 mei 2005  

 op de zondag van de lijdende kerk) 

J.C. Bette 
 
 
 
Een algemeen verschijnsel 
Wie heeft er op enigerlei wijze niet mee te maken, met de moeite van het leven, die soms kan 
uitgroeien tot onbegrijpelijk leed en lijden? Wie komt er niet mee in aanraking? Wie kan op de 
vragen naar zin of betekenis van het lijden antwoord geven? Er is zoveel te klagen, er is zoveel 
geween, zoveel leed te dragen… We denken aan het grote lijden in de wereld, honger, ziekten, 
oorlog, onrecht, vervolgingen, vluchtelingen. We denken ook aan persoonlijk lijden door een 
ernstige ziekte, alsmaar durend verdriet om het verlies van een geliefde. Het overlijden van een 
jong mens in de kracht van het leven, een kind… Dat zo zinloze, alles kapotmakende lijden 
waartegen wij totaal niet opgewassen zijn. Waarom? Ik weet het niet. 
 
Is er toch iets van te zeggen? 
Stamelend voorzichtig zoeken we naar oorzaken van het lijden. Het boek van God de Vader, de 
bijbel, geeft wel degelijk antwoorden op grote levensvragen. Wat niet wil zeggen dat je alles dan 
maar een op een kunt verklaren naar specifieke situaties. Maar we krijgen zicht op de grote 
verbanden en dat kan wel degelijk helpen om met de prangende levensvragen om te gaan. Buiten 
de sfeer van het christelijke geloof hebben mensen ook altijd gezocht naar zulke antwoorden. In 
primitieve godsdiensten worden boze geesten of kwade goden gezien als de bewerkers van het 
lijden. Door middel van offers en ritsen van gebeden, via allerlei rituelen en magische 
handelingen probeert men de goden ‘goed te stemmen’ om zo aan de greep van het lijden te 
ontkomen. Er zijn ook filosofische stromingen die stellen dat het lijden nu eenmaal bij deze 
wereld behoort, maar deze wereld is slechts schijn. Je moet jezelf zo ontwikkelen, door middel 
van meditatie en zelfbeheersing, dat je boven de wereld uitstijgt en zo ook het lichamelijke lijden 
achter je laat.  
 
In de bijbel lezen we andere dingen over de oorzaak van het lijden, namelijk dat dit een direct 
gevolg is van de zonde. Daar gaat het dus achter het lijden en het leed terug naar de zonde, die 
alleen maar ellende brengt. Wat nu ook weer niet zo kan worden uitgelegd, alsof het lijden dat 
iemand persoonlijk treft ook een persoonlijke straf van God zou zijn. Zo direct en rechtlijnig is het 
lijden in iemands leven veelal niet te verklaren. Wie dat toch doet, geeft daarmee wat mij betreft 
te kennen dat het diepere doordenken van dit vraagstuk niet aan hem of haar besteed is. Behalve 
dat: zulke rekenkundige rechtlijnigheid is op het gebied van het menselijk beleven ook goedkoop 
en getuigt bepaald niet van gevoeligheid en diepgang.  
 
Wij maken deel uit van een wereld waarin Gods oordeel over de zonde openbaar wordt. Het lijden 
is een signaal: er is iets mis met de wereld. Wanneer je koorts hebt, weet je dat er iets ontstoken is 
in je lichaam, je bent niet in orde. Zo is het lijden in de wereld een graadmeter dat het met onze 
wereld niet in orde is. Alle mensen hebben met lijden te maken, gelovigen en ongelovigen. Welke 
plaats God daarbij inneemt, is niet eenvoudig doorzichtig te maken. Daarmee zullen wij moeten 
leren leven. Soms is er een direct verband tussen de diepe weg die iemand moet gaan en zijn 
persoonlijke gedrag, zijn bedreven zonden. Soms ook blijkt de periode waarin het moeilijk is een 
tijd van loutering te zijn. Maar dat is per se geen algemene regel. En laat iemand hier vooral niet 
voor een ander spreken! Dat leren we uit de geschiedenis van Job’s vrienden wel! 
 
Verbanden  
Dat een gelovige toch soms verband ziet tussen zijn eigen kleine geschiedenis en Gods reactie op 
zijn gedrag, blijkt bijvoorbeeld uit de Psalmen. De dichters van deze liederen bidden en klagen het 
uit dat die verbanden er naar hun ervaring wel degelijk zijn (b.v. Ps.6; 32; 38; 103). Vooral de 
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profetie van Jesaja werpt licht op de vraag naar het lijden wanneer het gaat over de lijdende 
Knecht des Heren, de Man van smarten, vertrouwd met zieketen, de geplaagde, de verachte. Waar 
komt het lijden van Gods geliefde Knecht, zijn Zoon, vandaan? ‘Onze ziekten heeft hij op zich 
genomen en onze smarten gedragen. Om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze 
ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn 
striemen is ons genezing geworden.’ De apostel Petrus haalt in zijn eerste brief deze woorden van 
de profeet aan en zegt dan: ‘Christus heeft onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht 
(1Petr.2:24,25). Hier zien we een verband: het lijden in de wereld is een direct gevolg van de 
zonde in de wereld, ons aller zonde! Over het lijden van de Here Jezus heb ik eerder uitvoeriger 
geschreven in een Studie bij de Prediking, waarheen ik nu dan ook verwijs (23 maart 2003).  
 
Lijden in de navolging van Jezus: de lijdende kerk 
Er is ook een bepaalde vorm van lijden, die te maken heeft met het feit dat we christen zijn. We 
zien dit op meerdere gebieden: innerlijk en door wat er van buitenaf op ons afkomt. Er is in ons 
leven onwil, opstandigheid en eigenzinnigheid ten opzichte van God en zijn geboden. Christen-
zijn brengt strijd met zich mee. We leren belijden dat we niet zijn, wie we hadden moeten zijn. 
Dat werkt louterend. We leren meer en meer loslaten wat onze omgang met God in de weg staat. 
We leren het onheilige onderkennen, belijden en bestrijden. Zulke moeite en innerlijke strijd doen 
ons God nog meer nodig hebben dan voorheen. In deze geestelijke strijd en verdrukking zit 
loutering en geestelijke groei! 
 
‘Wij moeten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God’ (Hand. 14:22). Voor wie 
de Here Jezus navolgt, geldt dat deze vorm van lijden ons deel zal zijn. Opnieuw is het Petrus die 
laat zien dat de verbondenheid met Jezus deze bepaalde soort van moeiten in het leven inhoudt, 
maar ook dat dit deelhebben aan Zijn lijden voor ons betekent, dat we zullen deelhebben aan zijn 
heerlijkheid (1Petr.4:13; vgl. Rom.8:17; Fil.3:10). 
  
Wanneer we openlijk uitkomen voor wat God van ons vraagt, zal dat weerstand en zelfs tegen-
stand opleveren. Mensen begrijpen ons opeens niet meer, we deden toch altijd zo leuk mee?!  
Ze gaan je mijden, negatief over je praten, je achterstellen omdat je je leven inricht naar wat de 
Heer van gelovigen vraagt. Soms gaan mensen je zelfs haten omdat je een christen geworden 
bent. Ook dat is een vorm van lijden. Zulk lijden om Christus’ wil is zelfs een duidelijk kenmerk 
van de Heilige Geest in ons leven. Daarover hebben de Here Jezus en de apostelen opmerkelijk 
veel gezegd (Matth.5:10; Luc.6:22,23; 1Petr.4:14; vgl. 2Cor.1:5; 1Petr.2:19; 2Thess.1:5; 
Fil.1:29)! De manier waarop Jezus met het lijden omging, wordt ons tot voorbeeld gehouden, 
namelijk in de zin dat wij van Hem kunnen leren hoe wij ons in zulke moeiten gedragen zullen 
(1Petr.2:21-23; Jac.5:10). Meer dan eens klinkt de oproep om vol te houden in de strijd van het 
geloof en daarin te blijven zien op Jezus (Hebr.12; 1Petr.4; 2Tim.1:8). In het NT is geen ruimte 
voor een welvaartsevangelie, hoe goed God ook voor de zijnen zorgt! De Here God bemoedigt 
ons, dat hoe dan ook het lijden niet eindeloos zal duren (Openb.2:8-11; Rom.8:18 en vooral 
Openb.21:4). Jezus zelf is de garantie dat een gelovige er door komt. Wat we ook meemaken, we 
zijn daarin nooit alleen, vanwege onze verbondenheid met onze Heer en Heiland! Hij is immers 
onze Zaligmaker! Voor wie gelooft, geeft het evangelie de kracht van de hoop en het uitzicht op 
een nieuwe toekomst. Nog los van het feit of wij dit altijd zo diep als troostend (kunnen) ervaren! 
 
Van het algemene en in het bijzonder lichamelijke lijden zijn we zo (te snel) overgegaan naar het 
geestelijke lijden om Jezus’ wil. Het meeste blijft in deze korte studie onbesproken. Uit de bijbel 
wordt dít wel heel duidelijk: God heeft de zonde, het kwaad en het lijden niet gewild. Dat het er 
is, is aan de mens te wijten. Dat is het eerste antwoord op de vraag naar het waarom van het 
lijden. We krijgen niet op alle waarom’s een antwoord. Er wordt ons temidden van die vele 
onbeantwoordbare vragen echter een begaanbare weg gewezen: achter Jezus aan! Die weg loopt 
naar het leven. Zo komen we in geloof en hoop uit boven lijden en dood. Dat is de diepe weg van 
vertrouwen. Niet steeds zeggen: ‘daar en daarom’, maar: daarhéén! We kunnen en behoeven God 
niet te begrijpen om Hem toch te vertrouwen. Dat God ons erin helpt en zegent!            S.D.G.  
 


