Dag student,
De Werkgroep voor Studenten wil in aanloop naar de winterconferentie met jullie
meedenken om één of twee avonden te vullen ter voorbereiding met een
specifieke thematiek. We doen dit om de onderlinge band te versterken. Het is
een mooie gedachte dat op alle kringen een keer in het jaar dezelfde
onderwerpen ter sprake. Het kan tevens dienen om goed voorbereid naar de
winterconferentie te gaan op 15 januari 2021. Deze conferentie gaat dit jaar over
'ziekte en genezing in de Bijbel' ingeleid door ds. H.J. Agteresch.
Het leek ons een goed idee om vanuit onze werkgroep aandacht te vragen voor
Gods voorzienigheid zoals verwoordt in Zondag 10 HC. Deze zondagsafdeling
schrijft het volgende over gezondheid en ziekte: ‘De almachtige en alom
tegenwoordige kracht Gods , door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle
schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat
‘gezondheid en krankheid’, niet bij geval, maar van zijn Vaderlijke hand ons
toekomen.’
Op deze gedachte is in onze moderne tijd veel kritiek gekomen, ook weer in deze
coronatijd. Kritiek van buiten de kerk van mensen die al helemaal niet in God
willen geloven. We denken daarbij aan de roman van ‘Een vlucht regenwulpen’
van Maarten ’t Hart. Maar er is ook kritiek binnen de kerk. Velen geloven niet
meer in de almacht van God. God lijdt met ons mee, is de gedachte, en Hij
motiveert ons om staande te blijven, maar kan uiteindelijk ook niet helpen.
De eerste felle kritiek op Gods almacht kwam van Voltaire na de grote aardbeving
in Lissabon (1755) (doc a1) Sinds die tijd is de Theodicee (Theo = God; dicee =
rechtvaardiging) niet meer uit de theologische discussie verdwenen. Theodicee
betekent de Godsrechtvaardiging of verdediging. Steeds weer komt op christenen
de vraag af hoe God tegelijkertijd almachtig kan zijn en goed als er zoveel ellende
is in de wereld.
Een boekje dat in ons land erg invloedrijk is geworden ten aanzien van de
Theodicee is geschreven door de joodse rabbi Harold Kushner. Zijn boekje draagt
de veelzeggende titel: ‘Als het kwaad goede mensen treft.’ Een samenvatting en
beoordeling van dit boekje vind je in (doc a2) geschreven door drs. L.W. de Graaff.
Een uitvoerige behandeling van de Theodicee en het boekje van Kushner vind je in
een opstel van student J.J. Hoogerbrug. Hij heeft dit document samengesteld ten

behoeve van het middelbaar onderwijs bij het vak apologetiek (doc a3). In onze
moderne tijd is de Theodicee met name naar voren gekomen naar aanleiding van
de zeebeving in Zuidoost-Azië. Je kunt hierover vinden in (doc a4).
Vervolgens vind je een aantal documenten waarin de klassieke opvatting over
Gods voorzienigheid. zoals in Zondag 10 HC verwoord, het enige uitgangspunt is.
Er is een korte samenvatting van ds. W. Harinck over het boek van Thomas Boston
over het kromme in ons levenslot (doc a5-1). En een preek van Thomas Boston uit
zijn boek ‘Het kromme in het levenslot.’ (doc a5-2). Je vindt een voorbeeld uit de
keurstoffen van B. Smytegelt hoe hij reageert op de uitbraak van een ziekte in zijn
dagen (doc a6). Grondslag van dit alles is het beroemde hoofdstuk van Calvijn in
zijn Institutie III.8 hoe een christen geroepen is om het kruis te dragen in deze
wereld (doc a7). Verder een weergave van de reformatorische belijdenissen over
Gods voorzienigheid (doc a8). En een brief van Guido de Bres aan zijn moeder
waarin hij buigt onder het kruis dat God hem oplegt.
Het materiaal zou je over twee avonden kunnen verdelen. De eerste avond
bestudeer je de moderne kritiek op Gods almacht (doc a1-4). Tijdens de tweede
avond bestudeer je de bronnen en belijdenissen van de Reformatie en Nadere
Reformatie (doc a5-8).
Moge de bestudering van dit onderwerp ons in tijden van ziekte en zorg brengen
bij de enige Medicijnmeester:
De HEER heeft mijne klacht,
Met toegenegen oren,
Genadig willen horen,
En al mijn smart verzacht (Psalm 6 ber.)
Ds. G. Clements, voorzitter

DE AARDBEVING VAN LISSABON OP 1 NOVEMBER 1755
De aardbeving van Lissabon op 1 november 1755, om 9.40 uur 's morgens in de Portugese hoofdstad
Lissabon, was een van de meest vernietigende en dodelijke aardbevingen in de geschiedenis, met
60.000 doden. De beving werd gevolgd door een tsunami en een brand die vrijwel heel Lissabon
vernielde. Geologen vermoeden dat de aardbeving van Lissabon een sterkte van 9 op de schaal van
Richter bereikte, met een epicentrum in de Atlantische Oceaan zo'n 200 kilometer westzuidwest van
Cabo de São Vicente. Een dergelijke aardbeving zou om de tweeduizend jaar voorkomen.
De aardbeving dreef bestaande politieke spanningen op en verhinderde in sterke mate de koloniale
ambities van het 18e-eeuwse Portugal. De gebeurtenis werd druk besproken door Europese
verlichtingsfilosofen en inspireerde tot voorname ontwikkelingen in de THEODICEE en in de filosofie
van het sublieme
De aardbeving sloeg toe op zaterdagmorgen 1 november, Allerheiligen, in Portugal. De kerken zaten
vol met gelovigen. Omdat veel gewelven instortten was het dodental onder de kerkgangers bijzonder
hoog. De aardbeving duurde tussen drieënhalve en zes minuten, en veroorzaakte reusachtige kloven
in de stadskern, tot vijf meter breed. De overlevenden vluchtten naar de open ruimten van de lager
gelegen havens in de hoop daar veilig te zijn. Ze zagen er hoe het water van de riviermonding zich
terugtrok, tot men door het lage water verloren lading en oude scheepswrakken zag. Er wordt
gezegd dat dieren op dat moment al hun voorzorgen namen en naar hoger gelegen stadsdelen
vluchtten. Vele tientallen minuten na de aardbeving overspoelde een enorme en hoge vloedgolf de
haven en de binnenstad, tot ver op de Taag. Dit werd gevolgd door twee kleinere golven. In de
gebieden die niet getroffen werden door de tsunami, bleef het nog vijf dagen branden.
De beving beschadigde ook grote kerken zoals de kathedraal van Lissabon, een aantal basilieken en
de Misericordiakerk. Het Koninklijk Hospitaal van Allerheiligen (het grootste publieke ziekenhuis op
dat moment) brandde volledig uit, waarbij honderden patiënten omkwamen.
Na de schok
Uit heel Europa kwam er hulp en werd er solidariteit betoond bij de heropbouw van Lissabon. Vooral
van de landen, zoals Engeland, en steden die goede handelsbetrekkingen hadden, kon Lissabon op
financiële steun rekenen.
Voltaire
De aardbeving deed meer dan alleen steden en gebouwen op hun grondvesten daveren. Lissabon
was de hoofdstad van een devoot katholiek land, met een geschiedenis van investeringen in de kerk
en de missie in de koloniën. Bovendien slaagde de aardbeving erin op een katholieke feestdag bijna
elke belangrijke kerk te vernietigen. Voor de achttiende-eeuwse theologie en filosofie was deze
uiting van boosheid van God moeilijk uit te leggen.
De aardbeving beïnvloedde veel denkers van de Europese Verlichting. Verschillende moderne
filosofen vermeldden de aardbeving in hun geschriften, zoals Voltaire in zijn gedicht over de ramp
van Lissabon. De willekeur waarmee mensen stierven of overleefden maakte Voltaire kritischer
tegenover de idee van Leibniz1 dat dit "de beste van alle mogelijke werelden" was.
VOLTAIRE: "POEM ON THE LISBON DISASTER” (1755)
or: An Examination of that Axiom - 'All Is Well,"
Oh, miserable mortals! Oh wretched earth!
Oh, dreadful assembly of all mankind!
Eternal story of useless sufferings!
Deceived philosophers who cry, "All is well,"
Hasten, contemplate these frightful ruins,

These women and children heaped on one another,
Who, bleeding, teared, and still alive,
Buried under their roofs without aid in their anguish,
Will you say: "This is result of eternal laws1
Directing the acts of a free and good God!"
Will you say, in seeing this mass of victims:
"God is revenged, their death is the price for their crimes?"
What crime, what error did these children commit?
Did Lisbon, which is no more, have more evils
Than London and Paris occupied by their pleasures?
Lisbon is destroyed, and they dance in Paris!

Voltaire
Immanuel Kant
Kants theorie was een van de eerste moderne systematische pogingen om aardbevingen te verklaren
vanuit natuurlijke, in plaats vanuit bovennatuurlijke oorzaken.
Seismologie
De regering van Portugal stuurde ook een vragenlijst naar alle parochies om de omvang en de
omstandigheden van de aardbeving te onderzoeken (tijdsduur, aantal naschokken, schade, het
gedrag van dieren, en wat er gebeurde met water en bronnen). Met deze bevraging wordt deze
handelswijze beschouwd als de voorloper van moderne seismologische wetenschappers.

1

Leibnitz: “The eternal and beneficent Being who governs the universe wished to protect you. Of all the
possible plans, he chose that combining the minimum evil and the maximum good. If it is necessary to say the
same thing more bluntly, God has done no better for mankind because (He) can do no better."

Waarom?
Door: Drs. L.W. de Graaff
Als 't kwaad goede mensen treft
Dit is de titel van een boek dat in 1983 in het
Nederlands is verschenen. Het is geschreven door de
rabbijn Harold S. Kushner. En dit boek heeft grote
invloed gekregen op het denken van veel christenen
over het lijden dat hen in deze wereld treft. Kushner
heeft dit boek geschreven na het overlijden van zijn
zoon Aäron. Hij is nog geen 14 jaar geworden. Hij
leed aan progeria, dat is een verouderingsziekte.
Een klein kind ziet er dan uit als een oud mannetje.
Hij beschrijft in dit boek hoe hij heeft getobd met de
vraag welke rol God heeft gespeeld in dit lijden van
zijn zoontje. De manier waarop hij dit beschrijft
spreekt sterk aan. Het is herkenbaar voor elke
gelovige die ellende heeft meegemaakt in zijn leven.
Het is wel belangrijk om te benadrukken dat Kushner een rabbijn is en geen christelijke voorganger.
Dat hij een liberale rabbijn is, blijkt ook wel uit de titel. Kushner is van mening dat een mens de
verantwoordelijkheid heeft om het goede te kiezen en het kwade na te laten (78). Mensen hebben
daarnaast ook de vrijheid om elkaar kwaad aan te doen. Dat verklaart de Holocaust, de stelselmatige
vernietiging van 6 miljoen Joden (79). Als je dit weet, kan het bij voorbaat duidelijk zijn dat Kushner in
zijn boek geen bijbels verantwoord antwoord geeft op de vragen naar het 'waarom' van het lijden.
De bijbel leert heel duidelijk dat een mens sinds de zondeval niet meer in staat is het goede te
kiezen. Het is passend om hier vraag / antw. 8 uit de HC te citeren: Maar zijn wij zo verdorven, dat wij
helemaal onbekwaam zijn tot iets goeds en uit op elk kwaad? Ja, behalve wanneer wij door de Geest
van God opnieuw geboren worden. Ook al zijn de uitgangspunten van Kushner niet de onze, hij
brengt de pijnpunten van de belijdenis van Gods voorzienigheid wel duidelijk in kaart. Dat doet hij
aan de hand van het boek Job.

De spanning in het boek Job
Het is niet nodig om een uiteenzetting te geven van de
inhoud van het boek Job. Ik beperk mij tot de vraagstelling
die het geheel van het boek Job beheerst en waarmee Job
en zijn drie vrienden worstelen. En die vraag is: Hoe kan
God een rechtvaardige Job zo doen lijden? Het antwoord
van de vrienden komt uiteindelijk hierop neer: Job heeft
niet rechtvaardig geleefd. Anders zou God niet al die
ellende over hem hebben gebracht.
Job verzet zich tegen hun veroordeling. Daarmee blijft wel
de spanning in de lucht. Wat is dán de reden dat God dit
Job heeft aangedaan? Het gaat in het boek Job om de
volgende drie stellingen:
A - God is almachtig, er gaat niets buiten Hem om
B - God is rechtvaardig en goed
C - Job is een oprecht, rechtvaardig gelovige

Wanneer alle drie de stellingen juist zijn, lijkt het onmogelijk dat God al die ellende over de
godvrezende Job brengt. De oplossing die de vrienden, ieder op eigen wijze, aandragen is:
Stelling C klopt niet.
Er moet iets fout zitten in het leven van Job. In ellenlange betogen wordt dit Job onder de neus
gewreven. Hij heeft niet zo vroom geleefd als hij denkt en beweert. Daarom krijgt Hij straf van de
almachtige God die rechtvaardig is in zijn oordelen. De redenering van de drie vrienden komen we de
eeuwen door tegen. Niet alleen bij de omgeving van de gelovige die door ellende wordt getroffen.
Ook bij de lijdende persoon in kwestie. Dan hoor je in het pastorale gesprek de vraag: Dominee,
waaraan heb ik dit verdiend? En er wordt gezocht naar dingen in eigen leven die de Heer boos
gemaakt kunnen hebben. Job verzet zich heeft tegen de redenering van zijn vrienden. En het loopt er
op uit dat hij God ter verantwoording roept.

Een andere oplossing
Uitgaande van die drie stellingen is er nog een andere
oplossing dan die de vrienden hebben aangedragen.
Zij stellen dat C niet klopt – Job is niet zo rechtvaardig als
hij zelf denkt te zijn. Een andere mogelijkheid is dat Job
wel rechtvaardig is (C) en dat God ook almachtig is (A)
maar dat stelling B niet klopt. Met andere woorden: God
is niet altijd zo rechtvaardig in zijn handelen met de
mensen. In feite vinden we deze gedachte terug in het
begin van Psalm 73. De dichter beklaagt zich erover dat
God allerlei ellende in zijn leven brengt ook al gedraagt
hij zich als een rechtvaardige, als een godvrezende man.
Die klacht staat tegen de achtergrond van de welvaart
die de goddelozen om hem heen mogen genieten. Hij vindt het, kort gezegd, gewoon niet eerlijk van
God. Voor hem klopt stelling B dus niet. God is niet altijd rechtvaardig en goed. Lezen we de psalm
door, dan zien we dat de man later wel weer tot andere gedachten komt. We krijgen de indruk dat
hij naar de tempel is gegaan en daar tot God heeft gebeden. Hij wordt zich daar bewust van het
einde dat de goddelozen tegemoet gaan in dit leven. Het brengt hem tot inkeer en uiteindelijk vindt
hij wel weer zijn rust bij de HEER. In de pastorale praktijk merk ik dat gelovigen wel vaak denken dat
God hen niet rechtvaardig behandelt maar dat het niet gemakkelijk wordt gezegd. Ps. 73 helpt om
het onder woorden te brengen en ook om weer tot rust te komen.

De ontdekking van Kushner
Harold Kushner is al denkende tot een andere
oplossing gekomen. Hij verzet zich in toenemende
mate tegen stelling A. Het is volgens hem niet waar
dat God almachtig is en alles in de hand heeft.
Wie dat gelooft, doet tekort aan de
verantwoordelijkheid van de mensen.
Zoals ik in het begin al heb opgemerkt, gaat Kushner
uit van de speelruimte die een mens in dit leven
heeft. God laat de mens de ruimte om mens te zijn.
En dus kan hij ook vreselijke dingen doen zoals het
organiseren van die vreselijke Holocaust.
En in zijn (Kushner) denken heeft het lijden ook een
bepaalde zin. Als mensen worden we gedwongen na te denken over de vraag: Wat gaan we aan dit
lijden doen? Het is God die de mensen inspireert tot het bieden van onderlinge hulp in ellende. God
zelf veroorzaakt tragedies niet en kan ze ook niet voorkomen. De positie van Kushner laat zich het

beste verduidelijken met een beeld. En dan denk ik aan het beeld van de directeur en de
personeelschef. Het is de directeur die de personeelsleden ontslaat. Daaraan kan de personeelschef
niks veranderen. De personeelschef kan je wel troosten en bemoedigen en helpen om een nieuwe
baan te vinden. In het denken van Kushner, en vele anderen, is God niet de directeur maar de
personeelschef. De HEER kan er ook niks aan doen wanneer iemand op een tragische manier
verongelukt. Zo'n ongeval wordt veroorzaakt door andere factoren en krachten die Hij niet in de
hand heeft. Het enige wat God kan doen is : troosten en de mens helpen om zin te geven aan zo'n
tragisch ongeval. Kushner is een Joodse rabbi. Hij gaat uit van het Oude Testament. Zijn ideeën over
de voorzienigheid van God worden toch ook gedeeld door veel christenen. En aan hun adres moet
dan toch de vraag worden gesteld hoe zij Mat. 10, 29 uitleggen: 'Wat kosten twee mussen? Zo goed
als niets. Maar er valt niet één dood neer als jullie Vader het niet wil.'
Deze woorden van de Heer Jezus zelf laten toch een geheel ander beeld zien van de hemelse Vader.
De 'volgelingen van Kushner' hebben hierop het volgende antwoord: Matteüs schrijft hier 'letterlijk':
'maar er valt niet één dood zonder uw Vader'. Met andere woorden: in de vertaling zijn de woorden
'de wil van ' binnengesmokkeld. Dat lijkt inderdaad zo te zijn wanneer we de Statenvertaling erbij
nemen. Die leest: 'Worden niet twee muschjes om een penningske verkocht? En niet één van deze
zal op de aarde vallen zonder uwen Vader.' En dus leggen de 'volgelingen van Kushner' deze woorden
als volgt uit: De Vader is er altijd bij. Dat betekent nog niet dat Hij kan voorkomen dat er een musje
van het dak valt. Uit het verband van de woorden van de Heiland wordt evenwel duidelijk dat het in
dit gedeelte gaat om de zorg van de Vader voor alles wat leeft en beweegt. Vandaar dat we niet bang
behoeven te zijn. In de woorden van de Heiland horen we een profetisch woord van Amos
doorklinken: 'Klinkt ooit in een stad de ramshoorn zonder dat haar inwoners bang worden?
En geschiedt er ooit onheil in een stad zonder toedoen van de HEER?' (Hosea 3, 6)
Deze en andere woorden in de bijbel laten zien dat Kushner geen gelijk heeft. Om te blijven in het
zoeven gebruikte beeld: God is niet de personeelschef maar de directeur. Hij heeft wel de leiding in
het leven van mens en dier en schepping.

De aantrekkingskracht van de leer van Kushner
De leer van Kushner heeft grote weerklank gekregen in
deze tijd. Kushner is niet de enige die leert dat God niet in
alles de hand heeft. Daaruit blijkt wel dat deze leer een
grote aantrekkingskracht heeft. En dat is ook wel te
begrijpen. Het betekent namelijk dat het die liefhebbende,
zorgzame Vader is die allerlei ellende in je leven kan
toelaten. En bij wie moet je zijn voor troost en steun?
Inderdaad, bij diezelfde Vader. Je bent boos op God zoals
de dichter van Psalm 73 – dan is het zo moeilijk om tot de
dezelfde God om geborgenheid te vinden. En de leer van
Kushner lost die spanning op. Dan is het niet God die het
grote verdriet in je leven heeft laten komen. Hij is er wel bij, Hij ziet het wel maar Hij kan er ook niks
aan doen. Hij is het wel die je voluit wil vertroosten en verder helpen. En Hij helpt ook om in elke
crisis weer nieuwe inspiratie te vinden. Deze manier van denken werkt enerzijds bevrijdend maar
roept anderzijds weer nieuwe vragen op. Wie 'doet het ons dan wel aan'? Hebben we in ziekte en
ongeluk met het noodlot te maken? Zijn het de mensen die van je leven een hel kunnen maken?
Of is het de duivel? En wie zit er achter een aardbeving? Kortom: wie afscheid neemt van de
belijdenis dat de hemelse Vader alles in de hand heeft, valt in de hand van het lot, de duivel en de
mensen.

Zondag 10 HC
Het wordt tijd om te zien wat de kerk leert over de voorzienigheid van God. Daarvoor komen we
onherroepelijk terecht bij zondag 10 van de HC.
Het is één van die bekende zondagsafdelingen. Niet alleen
binnen de kerk maar ook erbuiten. Zo heeft Maarten 't Hart
zondag v/a 27 over Gods voorzienigheid volledige
afgedrukt in zijn boek Een vlucht regenwulpen.
Daarin schrijft hij over zijn moeder die aan keelkanker is
overleden. En hij schrijft dan met afschuw over de woorden
van de haar bezoekende ouderlingen die deze vrome
vrouw voorhouden dat die kanker de slaande hand van de
HEERE is. Dat is volgens 't Hart precies wat de leer van de
kerk is in zondag 10. Daarin staat toch opgetekend dat 'alle
dingen' ons ten deel vallen uit 'zijn vaderhand'.
Dus heeft die vaderhand voor mevr. 't Hart de keelkanker bedacht en bezorgd waardoor ze de
psalmen niet meer kon zingen. Zo ziet de kerk dus het vader-zijn van God volgens Maarten 't Hart.
Is dit de leer van de kerk? Het is waar dat in zondag 10 van de HC de stelling A wordt gehandhaafd en
ook verbonden met de stellingen B en C. Om te beginnen bij C. In zondag 10 is de gelovige mens aan
het woord. De mens die zich met God weet verzoend. Deze gelovige belijdt dat niets buiten God
omgaat 'want alle schepselen zijn zo in zijn hand, dat zij zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen
kunnen.' Dat is stelling A. Tegelijk wordt God beleden als de trouwe God en Vader: stelling B.
Toch betekent dit niet dat hiermee een beeld van God is geschetst die naar willekeur met dood en
verderf smijt. En Maarten 't Hart maakt in zijn boek dan ook een karikatuur van Gods voorzienigheid.
Zo mag je uit zondag 10 niet aflezen dat alles wat er in ons leven gebeurt de wil van God is.
En daarmee komen we toe aan de plaats van de eigen verantwoordelijkheid.

Gods voorzienigheid en de eigen verantwoordelijkheid
Het gebeurt regelmatig dat iemand met een dronken
hoofd achter het stuur gaat zitten en zich vervolgens te
pletter rijdt tegen een boom.
Dan lees je vervolgens in de overlijdensadvertentie dat
de HERE hem in zijn ondoorgrondelijke wijsheid toch
Zich heeft genomen.
Wanneer ik dat lees, denk ik: hier ontbreekt nog iets.
En dat is de eigen verantwoordelijkheid.
En nu weet ik best dat wij nooit in staat zullen zijn om
de verhouding tussen Gods leiding in het leven en onze
eigen verantwoordelijkheid precies in kaart te brengen.
Dat is nog geen reden om die spanning op te heffen
door een streep te zetten door Gods voorzienigheid (dualisme – Van de Beek, Waarom, pag. 10 en
11) of door de verantwoordelijkheid van de mens (monisme).
Om dit duidelijk te maken aan de catechisanten gebruik ik graag het volgende voorbeeld.
Ik vraag aan één van hen: Weet de Heer of jij straks veilig met je brommer thuiskomt of dat je in het
ziekenhuis belandt? Het antwoord is: Ja. Dan vraag ik: Kun je daaraan iets veranderen? Het antwoord
luidt: Nee. Dan geef ik (niet echt) de opdracht hem te blinddoeken en op de brommer naar huis te
laten rijden. Want als God het wil komt hij toch wel veilig thuis. Iedereen voelt wel aan dat het zo
niet werkt. En het is een duidelijk voorbeeld om te verhelderen dat Gods leiding in dit leven onze
eigen verantwoordelijkheid niet uitsluit. Vandaar dat er ook geen plaats mag zijn in ons leven voor
fatalisme in de zin van ''t komt zoals het komt' . De verhouding tussen Gods leiding in ons leven en
onze eigen verantwoordelijkheid brengt een spanningsveld met zich mee dat we nooit zullen
oplossen.

Waar komt het kwaad vandaan?
Maar hoe zit het met ziekte? Hoe is het mogelijk dat je
kanker krijgt wanneer je altijd gezond hebt geleefd.
Dat gaat toch buiten de eigen verantwoordelijkheid
om! Komt die ziekte uit de hand van God?
De woorden 'niet bij toeval, maar uit zijn vaderhand
ons ten deel vallen' in zondag 10 kunnen een
misverstand in de hand werken. Het lijkt erop dat het
kwaad door God wordt 'gemaakt' of 'bedacht' en
vervolgens iemand wordt aangedaan. En dat is onjuist.
Het is één van de grote verschillen tussen islam en
christendom. De islam leert dat Allah het kwaad schept.
Dat leert het christendom niet over God. Soms lijkt het
er wel op dat de bijbel dit ook leert. Zie Jes. 45, 7 'Ik ben de HEER, er is geen ander die het licht vormt
en het donker schept, die vrede maakt en onheil schept. Amos 3, 6 En geschiedt er ooit onheil in een
stad zonder toedoen van de HEER? Lees je deze teksten in hun verband, dan wordt wel duidelijk dat
Jesaja en Amos zeggen dat God de gevolgen bewerkt van de zonden die mensen doen. God is niet de
bron of de schepper van het kwaad. God is licht er is in hem geen spoor van duisternis (1 Joh. 1, 5)
De vraag waar het kwaad vandaan komt, blijft voor ons een onbeantwoorde vraag. We weten het
niet. Wèl weten we dat wij mensen het kwaad in de wereld hebben gebracht door te luisteren naar
de duivel. Als puntje bij paaltje komt is het onze eigen schuld dat er ellende is in deze wereld. En
wanneer God niet genadig had ingegrepen was het hier nu al een hel geweest. Vandaar dat ik voor
Gods vaderhanden graag het beeld van twee sluisdeuren gebruik die de grote stroom van ellende
nog tegenhouden en reguleren. Dat beeld is ingegeven door de bekende woorden uit het formulier
om de kinderen te dopen: Hij neemt ons tot zijn kinderen en erfgenamen aan en zal ons daarom van
al het goede voorzien en al het kwade van ons weren of voor ons doen meewerken ten goede.
En daarmee kom ik bij het laatste onderdeel. En in feite ook wel het moeilijkste. Er zijn namelijk
zoveel dingen in ons leven waarvan we maar moeilijk kunnen aannemen dat ze voor ons 'meewerken
ten goede'.
Ons meewerken ten goede
In het begin van deze lezing heb ik al gezegd dat wij het
moeilijk vinden om voor onze troost te gaan tot Hem van
die wij weten dat Hij de moeite in ons leven heeft
toegelaten. Vandaar dat velen met een man als Kushner
hebben afgerekend met de belijdenis dat alles uit Gods
vaderhand in ons leven komt. Voor hen is God niet meer
almachtig. Ik heb al laten zien dat dit niet klopt met wat de
bijbel ons leert over wie God is. Ook is het geen oplossing.
Moeten we dan leven in de overtuiging dat onze weg
wordt bepaald door het lot, door de mensen of door het
kwaad? Blijft de vraag over: Hoe kunnen we dan toch
troost vinden bij Hem die heeft toegelaten dat er moeite in ons leven kwam? Ik noem twee
bijbelteksten. In de eerste plaats Spreuken 3, 12:
'want de HEER straft wie hij liefheeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon.' En in de tweede plaats
Romeinen 8, 28: 'En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen
geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.' Het zijn deze woorden uit de Schrift die de basis zijn
voor de woorden uit het formulier voor de bediening van de doop: 'en zal ons daarom van al het
goede voorzien en al het kwade van ons weren of voor ons doen meewerken ten goede.

Alleen vanuit dit geloof is het mogelijk om in tijden van droefheid in gebed tot de hemelse Vader te
gaan. Met alle spanning waarmee het gepaard gaat. Niet voor niets horen we Gods kinderen
voortdurend 'waarom' roepen tot God. Tegelijk zeggen ze wel: 'mijn God'. De spanning in het lijden
van Gods kinderen is in feite samengevat in dat ene woord van onze Heiland: 'Mijn God, waarom
hebt U mij verlaten? '
En daarom is mijn slotconclusie van dit leerhuis dat wij voor onze gedachten over God en het lijden
bij Jezus Christus moeten zijn. Door en in Hem leren wij onze God kennen in al zijn almacht, goedheid
en rechtvaardigheid. En Jezus heeft de zijnen liefgehad tot het einde. Hij is trouw geweest tot in de
dood. Hij is de genadevolle, die voor zijn discipelen de vrije aftocht bedong (Joh. 18, 8) en de weg van
de gevangenschap is gegaan. Hij heeft zich laten kruisigen op Golgotha. En daarin ligt onze troost ook
al hebben wij nu nog geen antwoord op al onze vragen. God heeft ons niet alles geopenbaard over
zijn leiding in ons leven. Wel heeft Christus onze de volle raad van God over onze verlossing
geopenbaard. En dat is voldoende.

Als het kwaad goede mensen treft
Gedachten over het bestaan van God en
het probleem van het lijden

Duitsland, 1944. In één van de nazikampen is iets gebeurd
waarom een aantal mensen opgehangen moet worden. Alle
ogen waren op het kind gericht. Hij was doodsbleek, bijna kalm.
Hij beet op zijn lippen. Een schaduw van de galg viel over hem.
De kampleider weigerde dit keer als beul op te treden. Hij werd
door drie SS-ers vervangen. De drie ter dood veroordeelden
klommen tegelijk op hun stoelen. Drie nekken werden tegelijk
in de stroppen gestoken. ‘Leve de vrijheid’, riepen de twee
volwassenen. Het kind zweeg. Op het teken van de commandant
werden de stoelen weggetrokken.
De twee mannen leefden niet meer. Het derde touw bewoog
nog. Het kind dat zo licht was, leefde nog. Langer dan een uur
bleef hij hangen tussen leven en dood. Stervend onder onze
ogen. Wij moesten hem recht in zijn gezicht kijken. Toen ik
langs hem heenging leefde hij nog. Zijn tong was rood. Zijn ogen
niet gebroken. Achter mij hoorde ik vragen: ‘waar is God nu?’
Aangrijpend, dit waar gebeurde verhaal dat Elie Wiesel
beschrijft in zijn boek ‘De Nacht’. Het confronteert ons met
1

één van de grootste raadsels van ons bestaan. Lijden. Dat
raadsel heb ik proberen te verwoorden in het thema van deze
avond: ‘Als het kwaad goede mensen treft’. Ik heb het
vermoeden dat ik weinig moeite hoef te doen om dit thema te
motiveren. Het overkomt ons allemaal. Lijden gaat niemand
voorbij. Het verhaal van Elie Wiesel is één van de talloze
voorbeelden van menselijk lijden.
Lantaarns om een donker vlak
Vooral als het lijden dichtbij komt, als het onze vrienden, onze
familie of onszelf treft, worstelen we met de vraag naar het
‘waarom’. Vaak kunnen we niets zinvols ontdekken in het
lijden dat ons overkomt. Ik denk aan die laatste schooldag.
Samen met een aantal collega’s zat ik in de personeelskamer.
Zojuist waren de laatste leerlingen vertrokken. Leonie ook.
Uitbunding was ze met haar vriendinnen het schoolplein
afgefietst. Zomervakantie! Een halfuur later kwam het ontzettende bericht. Bij de spoorwegovergang, niet ver van de
school vandaan, was ze onder een trein terecht gekomen. Op
slag dood. Verslagenheid die ik je niet goed kan omschrijven
maakte zich van ons meester. De ‘waarom-vraag’ drong zich
op. Waarom, Heere? Waarom zij? Jaren later werd ik tijdens
de godsdienstlessen nog geconfronteerd met de worsteling
die haar medeleerlingen hadden met dit gebeuren. Dan
vroegen zij me: meneer, waarom staat de Heere dat toe? Is
God wel liefde? Wel rechtvaardig? Had Hij dat niet kunnen
voorkomen?
Die vragen zijn begrijpelijk en herkenbaar. Ze vormen een
donker vlak in ons leven. Zorgen voor worstelingen. We
2

zoeken antwoorden en troost. Dat is niet zo eenvoudig.
Concrete antwoorden zijn er vaak niet. En als ze er al zijn, dan
kunnen wij ze meestal niet geven. Wat we wel kunnen is heel
voorzichtig proberen lantaarns om dat donkere vlak te
plaatsen. Het kleine beetje licht dat deze lantaarns verspreiden, laat het donker iets verbleken. Dat geeft ons verlichting
en troost.
Die lantaarns moeten we zoeken in de Schrift. Ook in de Bijbel
zijn vragen ten aanzien van het waarom van het lijden niet
afwezig. Denk maar eens aan het boek Job. De klacht van
mensen mag geuit worden. Ook tegen de Heere. Maar ze
wordt wel begrensd.1 Er zijn dingen die we moeten zeggen.
Dingen die we mogen zeggen. En dingen die we nog net wel of
beslist niet kunnen zeggen. In de Bijbel leren we God kennen
als degene die ons leven wil. Dat is uitgangspunt. Dat moeten
we zeggen. Verder mogen we zeggen dat God gekozen heeft
voor een werkelijkheid die kwetsbaar is. Lijden gaat niet
buiten Zijn wil om. Dat kunnen we nog net wel zeggen. Wat we
beslist niet kunnen zeggen is dat God het kwaad – laat staan
de zonde – in positieve zin gewild heeft.2
Ik heb niet de illusie dat ik vanavond de vragen rondom het
lijden oplos. Ook wil ik me niet verliezen in het bespreken van
allerlei voorvallen. Iedere situatie is anders. Ieder mens is
anders. Daar kun je geen algemeen antwoord op formuleren.
Daarom laat ik de pastorale route vanavond voor wat die is
en heb ik gekozen voor een bijbels-theologische benadering.
1
2

G. van den Brink, Het probleem van het kwaad. Gedachten over God en het lijden.
Apeldoorn 1997, 54.
G. van den Brink en C. van der Kooi, Christelijke dogmatiek. Een inleiding.
Zoetermeer 2013, 303.
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In de hoop dat het dienen mag als zo’n lantaarn langs het
donkere vlak.
Bedreiging voor het geloof
De schrijver Rob van Erkelens vertelt hoe zijn toch al wankele
geloof op een dag in één keer verdween. Dat was de dag
waarop een vriendin van hem stierf aan een hartaanval. Een
docent op school zei toen dat ‘God het zo had gewild’. Op dat
moment haakte Rob af. Hij vervloekte zichzelf omdat hij
aandacht had geschonken aan zoiets onmenselijks als het
christelijk geloof.
Met deze anekdote dalen we een trede dieper af in de geest
van onze tijd. Het lijden ontneemt veel mensen hun geloof. Je
zou kunnen zeggen dat het christelijk geloof tegenwoordig
wordt bedreigd door het lijden.3 Hoe komt dat? Is er nu meer
lijden dan vroeger? Ik weet het niet. Vroeger worstelden
mensen net zo goed met de broosheid en vergankelijkheid
van dit leven. Voor Job, de grote lijder van het Oude
Testament, was het lijden één groot mysterie. Maar toch was
dat voor hem geen reden om God vaarwel te zeggen. Job volgt
het advies van zijn vrouw – zegen God en sterf – niet op.
Sterker nog. Dat zou gekkenwerk zijn: ‘gij spreekt als één der
zottinen spreekt’ (Job. 2:9 e.v.). Nu is dat allemaal heel anders.
Terreur, oorlog, ziekten, aardbevingen, ongelukken; al de
ellende die we op deze wereld waarnemen is een argument
geworden tegen het bestaan van God. Geloof is dus zinloos.

3
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Een dramtische ontwikkeling
Hoe komt dat? Wat is er gebeurt dat het lijden steeds meer
een obstakel vormt voor het geloof? Hoe komt het dat Job het
‘gekkenwerk’ vindt om het lijden op te vatten als argument
tegen God, terwijl veel mensen nu het juist ‘gekken-werk’
vinden om in God te geloven vanwege het lijden?
Om deze dramatische ontwikkeling te verklaren moeten we
terug in de tijd. In de 17e eeuw ontstond er een geestesstroming die we de ‘Verlichting’ noemen. De menselijke rede – ons
verstand – werd in toenemende mate gezien als de maatstaf
voor geloofwaardigheid. Simpel gezegd: alleen datgene is
waar, wat ik logisch kan beredeneren. De westerse samenleving werd meer en meer door deze gedachte beheerst. Zo
onstond er een optimistisch geloof in eigen kunnen. Op een
dag zouden wij alle geheimen van het bestaan leren kennen.4
De Verlichting heeft dus een positief mensbeeld gecreëerd.
Een mens die goed is. Die iets kan. En zo’n mens heeft al dat
leed hier op aarde natuurlijk niet verdiend. Daar moet iets aan
gedaan worden.
En dat is gebeurd. Door allerlei moderne technieken hebben
we steeds meer grip op het bestaan gekregen. Pijn, ziekte en
leed is steeds meer terug gedrongen en tot op zekere hoogte
beheersbaar gemaakt. Daardoor is pijn eigenlijk een
probleem voor ons geworden. We kunnen er niet goed mee
omgaan. Een simpel voorbeeld. Vroeger had iedereen
weleens kiespijn. Daar was niet echt een oplossing voor. Dat
4
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moest je gewoon accepteren. Nu is dat al lang niet meer zo.
Wij hebben de tandarts. Kiespijn is dus niet nodig, heeft geen
nut meer. Zo is de westerse samenleving in de ban geraakt
van de maakbaarheidsgedachte. Het goede leven is maakbaar.
En dat kunnen wij zelf.
Iedereen die iets van de moderniteit heeft ingeademd – en dat
hebben we allemaal – heeft de indruk dat ziekte en leed uitgesloten kunnen worden.5 Althans, dat idee hadden we. Want
na twee grote wereldoorlogen, een koude oorlog en de
werkelijkheid van terreur, aardbevingen en ander leed,
begint het geloof in de maakbaarheid van dit leven te
wankelen. Dat kan ook niet anders. Er is een overstelpende
hoeveelheid leed, dat door ons niet verklaard kan worden. We
slagen er niet in onszelf en anderen voor dat leed te behoeden.
Als de ene dijk verstevigd is, breekt de andere door. Het geeft
ons het gevoel van ‘dweilen met de kraan open’. En als we dan
leven met de verwachting dat alles hier op aarde door ons
verbetert kan worden, dan moeten leed en ellende wel
zwaarder gaan drukken.6
En dan komt God in beeld.7 In wat voor wereld heeft Hij ons
eigenlijk geplaatst? Is Hij soms de schuldige van al dat leed?
Waarom doet God niets? Waar is Hij op het moment dat mij al
dit leed treft? Herkenbare vragen, vind je niet? Niets mis mee,
toch?

5
6
7

G. van den Brink en C. van der Kooi, Christelijke dogmatiek. Een inleiding.
Zoetermeer 2013, 301.
G. van den Brink en C. van der Kooi, Christelijke dogmatiek. Een inleiding.
Zoetermeer 2013, 301.
G. van den Brink en C. van der Kooi, Christelijke dogmatiek. Een inleiding.
Zoetermeer 2013, 301.

6

De struisvogelpolitiek van het atheïsme
Er schuilt echter een adertje onder het gras. Zojuist zei ik dat
de westerse mens onder invloed van de Verlichting een
positief mensbeeld heeft. Aan ons mankeert niet zoveel.
Vanuit die houding stellen we God onze vragen over het
kwaad dat ons treft. Maar ten diepste loopt de westerse
samenleving vast met haar positieve mensbeeld. En dat moet
God bezuren. Want als ik een goed mens ben, waarom lijd ik
dan? Waarom laat God dat dan toe? En wat moet God op deze
vragen antwoorden? Kan Hij wel antwoorden? Veel mensen
denken dat God maar één excuus heeft. Namelijk dat Hij niet
bestaat.
Atheïsme dus. Een wel heel voor de hand liggende oplossing.
Ontken dat God bestaat, en het probleem is in één keer weg.
Simpel, dat wel. Maar ook goedkoop.8 Eigenlijk is het een
vorm van struisvogelpolitiek. Er dient zich een lastig
probleem aan, en je loopt gewoon weg. Dat klinkt zielig. En
dat is het ook. Want het atheïsme is niet in staat om het lijden
te verminderen. Je kunt God wel wegdenken, maar het lijden
blijft net zo erg. Niet het christendom zoals Rob van Erkelens
dacht, is onmenselijk. Maar het atheïsme. Want het neemt de
mogelijke troost – God – in het lijden radicaal weg.
Het probleem van het lijden
Natuurlijk. Atheïsme helpt ons niets verder. Maar toch. Ook
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wij kunnen zoveel leed in en om ons heen niet verklaren.
Daardoor kunnen ook wij weleens twijfelen aan Gods
bestaan. Aan Zijn leiding en bestuur. Dan hebben wij ook
vragen aan God. Waarom laat u dit toe? Waar bent U? Bent u
er wel echt? Het zijn misschien wel dezelfde vragen als onze
seculiere medemens stelt.
Al die vragen cirkelen rond één conflict. We geloven dat God
almacht is. Hij is ook liefde. Aan de andere kant zien we dat
mensen lijden aan de gevolgen van ongelukken, natuurrampen en oorlogen. Hoe kunnen deze drie – almacht, liefde
en lijden – samen gaan? Of God wil het kwaad wegnemen,
maar kan het niet. Of Hij kan het kwaad wegnemen, maar wil
het niet. Dat betekent dus dat God óf niet werkelijk almachtig,
óf niet werkelijk liefde is. En al zou God wél almacht en liefde
zijn, dan bestaat Hij als zodanig niet, want er is lijden.9
Zou Ik het zeggen en niet doen?
Er is zoiets als ‘kwaad’. Lijden. Dat valt niet te ontkennen.
Daarom raken onze vragen met name het godsbeeld. Zijn
liefde. Zijn almacht. Bij heel ingrijpende gebeurtenissen
vragen we ons dan af of God dat kwaad, dat leed, niet had
kunnen voorkomen?
Denk nog eens aan het voorbeeld van Elie Wiesel of van
Leonie. Bij zulke gebeurtenissen kun je je afvragen: had God
dit niet kunnen voorkomen? Hij is toch almachtig? En liefde?
Ja. God is almachtig. En Hij is ook liefde. Op grond daarvan kon
9
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Hij het kwaad voorkomen. Waarom deed Hij dat niet? Hij
wilde het niet.
Om dat te begrijpen neem ik je mee naar Genesis 2. Je leest
dat de Heere Adam en Eva verbiedt om te eten van de boom
der kennis des goeds en des kwaads. Dat verbod gaf de Heere
niet zonder reden. Als ze daarvan zouden eten, moesten ze
sterven. Je kunt daaruit afleiden dat de Heere het beste wilde
voor Adam en Eva. Net zo goed had Hij deze bedreiging
achterwege kunnen laten. Dat deed Hij echter niet. Waarom
niet? Omdat Hij niet wilde dat Adam en Eva zouden sterven.
Hij wilde hun leven.
Uit die bedreiging van de Heere aan Adam en Eva blijkt nog
iets. De Heere wilde van hen ook iets terug krijgen. Niet
zomaar iets. Nee, het allerbeste wat zij konden geven. Wat
was dat? Liefde. Liefde die zich uit in gehoorzaamheid.
Gehoorzaamheid als vrucht van liefde is iets dat we vrijwillig
doen. Stel je voor dat iemand een pistool op je hoofd zet en
vervolgens vraagt iets voor hem te doen. Natuurlijk, je doet
het. Maar eigenlijk wil je niet. Je bent wel gehoorzaam, maar
niet vrijwillig. Geen echte liefde dus. In het paradijs was dat
anders. God vroeg Adam Hem vrijwillig lief te hebben. En dat
kon alleen, als Adam ook vrij was om lief te hebben. Dan alleen
kon hij gehoorzamen uit liefde.10
Eva at. Adam een poosje later ook. Daarmee waren zij ongehoorzaam aan Hem, die hun leven wilde. Expres, doelgericht
de andere kant op. Vrijwillige ongehoorzaamheid. En dat is
pure vijandschap. Door die vijandschap is de hele schepping
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gedompeld in moeite en lijden. Zonde en dood hebben hun
intrede gedaan in deze wereld.
Is dat niet hard? Is dat wel een liefdevolle God die de zonde
met de dood beloont? Als je vergeet dat de Heere met deze
bedreiging het beste met de mens voor had, dan is het
inderdaad hard. Dan kunnen we onmogelijk volhouden dat
God liefde is.
Maar zo is het niet. God wilde het leven van de mens. Als je
daar op let, dan weet je meer. Wat dan? Dan zie je dat God Zijn
woord na komt. De Heere bedreigde de dood op het eten van
de boom. Hij hield Zijn woord toen Adam at.
Misschien had je dan liever gezien dat God Zijn woord niet zo
strikt nakomt. Maar dan vergissen we ons. Wie hierop stuk
loopt, heeft een verkeerd godsbeeld. Een verkeerd idee van
wat Gods almacht is. Vaak denken we dat almacht betekent
dat God alles kan. Zo leren we het onze kinderen: ‘God kan
alles’. Eigenlijk is dat een ongelukkige uitleg van Gods
almacht. Want dat God almachtig is, betekent niet dat Hij alles
kan doen wat Hij maar wil. Als God besloten heeft om
bepaalde dingen te doen, dan zijn andere mogelijkheden uitgesloten.11
Almacht heeft alles te maken met het feit dat God Zijn woord
waar maakt. ‘Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat
er’. Dat leggen we meestal uit in de trant van: God kan alles.
Maar lees nu eens goed. Hij spreekt – God zegt iets. En het is
er – het gebeurt. Kortom: God maakt Zijn woord waar.

11 A. McGrath, Bruggen bouwen. Over het effectief doorgeven van het christelijk
geloof. Kampen 2005, 160.
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Almacht betekent dus dat de Heere alle dingen zó bestuurt en
leidt dat Zijn woord waar wordt. Dat zie je terug in de wereldgeschiedenis, in de loop van je leven. Niets kan verhinderen
dat Gods besluiten werkelijkheid worden. Al wat Ik ooit
beloofd heb, zal bestaan. Zou Ik het zeggen en niet doen? Dát
is almacht.
We moeten voorzichtig zijn om Gods almacht zo voor te
stellen dat Hij doet wat Hij maar wil. Dan sluipt er willekeur
in God. Dat tast iets heel wezenlijks in God aan. Dan maak je
van God een mens.
Hierin is de liefde Gods geopenbaard
Gelukkig. God maakt Zijn woord waar. Almacht betekent dus
niet dat God al het leed zonder meer wegneemt. Wij zijn
geneigd de zaken fundamenteel om te draaien. God schiep ons
om lief te hebben. Maar wij vragen van God dat Hij ons lief
heeft. En we denken dat God ons liefheeft als Hij Zich voegt
naar onze maatstaven. Als Hij ons lijden wegneemt. Maar dan
zou God Zijn woord niet waar kunnen maken. Dan geven we
God niet de ruimte om werkelijk te zijn Wie Hij is.12 Dan is Hij
niet almachtig.
Maar, hoe blijkt hierin nu Zijn liefde? Nog even terug naar het
paradijs. De bedreiging van God is als gevolg van ongehoorzaamheid werkelijkheid geworden. Maar hoe? God bedreigde
de dood. Sterven Adam en Eva nu ter plekke? Nee! Zij krijgen
een leven buiten de hof. In dat leven ligt een belofte. De

12 J.J. Grandia, Zijn Naam belijden. Handreikingen voor het gesprek. Zoetermeer
2001, 69.
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belofte van het vrouwenzaad. Weer zo’n blijk dat God hun
leven wilde. Op het moment dat de mens de zonde de wereld
indraagt en daarmee de totale schepping kapot maakt, heeft
God een antwoord. Dat antwoord is tweeledig. Het eerste
hebben we gezien. God kan niet anders dan Zijn bedreiging
voltrekken. Maar Hij doet meer. Nee, het heeft Hem niet goed
gedacht Zijn liefde te tonen door het lijden te weren. Zijn
liefde openbaart zich op een heel andere wijze. Hoe? Door Zelf
naar deze wereld te komen. In Christus. Paulus stelt dat God
in Christus ‘mede-lijdend’ is. Hij weet hoe het voelt om pijn te
hebben. Hij weet wat het is om dorst of honger te hebben. Hij
weet wat eenzaamheid is; wat verdriet is; wat lijden is. Hij
weet wat je moet doormaken als je dierbare vrienden sterven.
Hij werd vervolgd, gegeseld, gedood.
Christus was niet alleen mede-lijdend. Hij greep ook
daadwerkelijk in. Hij zag mensen aan in hun leed en was met
innerlijke ontferming bewogen. Iedereen die tot Hem kwam,
werd geholpen. Hij genas ze allen.
Nog een stapje dieper. Jezus kwam niet alleen naar de wereld
om menselijk leed als gevolg van de zonde te bestrijden. Nee.
Hij kwam de oorzaak van de zonde – ongehoorzaamheid –
wegnemen. En hoe. Adam gehoorzaamde God niet. Hij wilde
niet lief hebben. Hij was vijandig. En wat is het antwoord van
God? Hij zend Zijn zoon. Hoe? Gehoorzaam en vrijwillig.
Oprechte liefde staat hier tegenover pure vijandschap.
Toch. Er zijn ervaringen met het lijden die diepe sporen
trekken in ons leven. Dat kan de gedachte wekken dat niets
het lijden kan goedmaken. Eenzaamheid, verdriet, ziekte. Wat
kan er sterker zijn? Paulus geloofde vurig dat het lijden in dit
12

leven – en hij kon erover meepraten – niet opweegt tegen de
komende heerlijkheid (Rom. 8:18). Ik weet wel dat veel
mensen het onrealistisch vinden om te geloven in een leven
na dit leven. Al helemaal dat er een betere wereld na dit leven
te verwachten is. Maar wat weten zij ervan? Hebben ze
iemand gesproken die geleden heeft en daarna de
heerlijkheid is ingegaan? Pas dan zouden ze recht van
spreken hebben. Als iemand hier op aarde geleden heeft en
gestorven is en daarna zou zijn teruggekeerd om te vertellen
hoe het allemaal zit. Dan weet je het zeker. Toch?
Nou, Paulus kende zo iemand. Hij ontmoette Hem op de weg
naar Damascus. Inderdaad, Jezus. Hoe klinkt onze belijdenis
ook al weer? Geleden, gestorven, begraven. Nedergedaald ter
helle. Ten derde dage wederom opgestaan van de doden.
Christus heeft recht van spreken.13
De opstanding van Christus wordt hier van cruciaal belang.
God is werkelijk almachtig. En werkelijk liefde. Dat zie je terug
in het lijden, sterven, maar ook in de opstanding van Christus.
Toen is de bedreiging van God – de dood – definitief teniet
gedaan. God heeft Zijn woord waar gemaakt. De belofte van
het vrouwenzaad is vervuld. Niets heeft dat kunnen
verhinderen. Hij spaarde Zijn Zoon niet, maar gaf Hem voor
ons over in lijden en dood (Rom. 8:32). Het lijden kreeg echter
niet het laatste woord. Christus stond op uit de dood en kreeg
een plaats in de heerlijkheid. Daarin is de liefde Gods jegens
ons geopenbaard. Dát is almacht! Dát is onbegrijpelijke liefde!

13 A. McGrath, Bruggen bouwen. Over het effectief doorgeven van het christelijk
geloof. Kampen 2005, 163.
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Door lijden tot heerlijkheid
Christus wist welk perspectief Hij had in Zijn lijden. Hij wist
wat de uitkomst was. In het diepst van Zijn lijden komt dat
openbaar als Hij tegen de moordenaar aan het kruis zegt:
‘heden zult gij met Mij in het paradijs zijn’ (Luk. 23:43). ‘Met
Mij’. Jezus wist dat het lijden niet het laatste woord zou
hebben. Hij wist dat Hij na drie dagen uit de dood zou opstaan.
Zijn lijden was zo bezien de weg naar Zijn heerlijkheid.
Door wedergeboorte en geloof geeft de opstanding van
Christus zicht op een nieuw bestaan.14 Lijden krijgt een
andere betekenis. Zonder wedergeboorte is lijden een
oordeel. Het is de uitvoering van Gods bedreiging uit Genesis
2. Als je de Heere mag vrezen verandert dat. De dood is zijn
prikkel – de zonde – kwijt (1 Kor. 15:55). Lijden wordt dan
een bewijs dat je deel hebt aan Christus. En dat betekent dat
je ook deel krijgt aan Zijn lijden.
Hoe gaat dat? Deel hebben aan Christus’ lijden? Let op Paulus.
Hij krijgt een doorn in het vlees. Hij worstelt eronder. De
Heere geeft hem onderwijs waaruit hij leert dat Gods genade
voldoende voor hem moet zijn. Ook al gaat het in zijn leven
anders dan hij zou willen. Gods kracht, wordt in zijn zwakheid
volbracht. En Paulus? Volgt hij aarzelend? Nee. Hij krijgt een
behagen in zwakheden. Niet om de zwakheid op zichzelf.
Maar omdat hij zo de voetstappen van Christus drukt op weg
naar de heerlijkheid. Als hij en Silas met bebloede ruggen in

14 A. McGrath, Bruggen bouwen. Over het effectief doorgeven van het christelijk
geloof. Kampen 2005, 165.
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de gevangenis zitten, klinkt er in het holst van de nacht geen
verwijt: ‘waarom helpt U ons niet?’ Integendeel. Ze zingen
Gods lof. Ze roemen in de verdrukking.
Wedergeboorte vernieuwt ons hart en vernieuwt zo ook de
zin van het lijden. Het lijden wordt dan ook voor ons de weg
tot de heerlijkheid. Daarom kan Petrus de gelovigen voorhouden dat zij zich moeten verblijden omdat ze deel hebben
aan het lijden van Christus. Dat betekent immers dat zij ook
deel hebben aan Christus’ heerlijkheid (1 Pet. 4:13)?15
Op die manier schrijft Paulus het ook aan de Romeinen: ‘wij
roemen in de verdrukking, wetende dat de verdrukking
lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de
bevinding hoop; en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde
Gods in onze harten is uitgestort (Rom. 5:3-5). Als ons lijden
vloeit uit de navolging van Christus, dan werkt dat lijdzaamheid. Eenswillend zijn met de weg die God houdt in ons leven.
Ook als we die niet begrijpen. Als we eronder worstelen. Hoe
kan dat toch? Omdat het bevinding werkt. Dat wil zeggen:
kennis. Weten hoe God het lijden gebruikt in ons leven om ons
meer en meer te heiligen. Om steeds meer gelijkvormig te
worden aan Christus. En dat werkt hoop. Hoop dat onze
lijdensweg dezelfde koers heeft als die van Christus. Door
lijden tot heerlijkheid. En die hoop beschaamt niet. Gods
kinderen zullen niet teleurgesteld worden in de uitkomst. Dat
weten zij vast en zeker. Hoe dat kan? Door de liefde Gods, die
in hun hart is uitgestort. Zijn Geest, die getuigd met onze
geest.

15 G. van den Brink, Het probleem van het kwaad. Gedachten over God en het lijden.
Apeldoorn 1997, 53.
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Het beeld van God begint weer te schitteren in het leven van
Zijn kinderen. De vijandschap die ons sinds de zondeval
overheerst, wordt weggenomen. Vrijwillige liefde komt daarvoor terug in de plaats. Zo ontvangt Gods kind opnieuw de
gehoorzaamheid die God van Adam vroeg. Ook daarin worden
zij Christus gelijkvormig. Door die gehoorzaamheid is het
mogelijk dat ze het eens zijn met Gods weg. Ja, zelfs roemen
in het lijden. Niet verplicht, zoals met een pistool op je hoofd.
Nee. Maar uit werkelijke liefde. Daarom beveelt Christus niet:
draag het kruis dat Ik je opleg. Nee. Hij vraagt Zijn kind: ‘neem
uw kruis op, en volg Mij’ (Luk. 9:23). Vrijwillig. Gehoorzaam.
Dát is vrolijk kruisdragen. Niet om het kruis. Maar omdat het
kruis onlosmakelijk verbonden is aan de heerlijkheid.
De enige troost
In het lijden spreekt God tot ons. Het wijs ons op het werk
ónzer handen. Het beschuldigt ons.16 Ik heb het je misschien
moeilijk gemaakt vanavond. Door de zin van het lijden
volledig te plaatsen in het licht van de eeuwigheid. Dat kan
frustratie bij je oproepen. Wat nu, als je onbekeerd bent? Is er
dan geen troost, geen enkel perspectief?
God aanschouwt onze moeiten en ons verdriet. Ook dat van
jou. De Heere Jezus was met ontferming bewogen vanwege
het vele lijden dat Hij hier op aarde tegen kwam. Niemand
kwam tevergeefs tot Hem. Dat moet je uitnodigen om met al
je moeiten, je zorgen naar Hem toe te gaan. Dat wil de Heere

16 J.J. Grandia, Zijn Naam belijden. Handreikingen voor het gesprek. Kampen 2001,
77.
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ook. Hij aanschouwt het verdriet, opdat wij het in Zijn hand
geven en op Hem alleen vertrouwen (Psa. 10:14).
En hier schuilt misschien wel het grootste probleem. Onze
vijandschap. Onze onwil om het in Zijn hand te geven.
Natuurlijk. Zodra we lijden willen we door de Heere geholpen
worden. Maar het werkelijk in Zijn hand overgeven? Goed te
keuren wat Hij doet? Het gaat om de gerichtheid van je hart.
Naast Jezus aan het kruis hangen twee moordenaars. Ze
ondergaan dezelfde straf. Ze hebben dezelfde pijn. Dezelfde
strijd. De één verhardt, de ander eigent de schuld en wordt
het eens met zijn lijden. Vanwaar dat verschil? Het hart van
de één is hard. Dat van de ander verbroken.17 Daarmee
verandert ook de zin van zijn lijden: ‘heden zult gij met Mij in
het paradijs zijn’ (Luk. 23:43).
Zo’n verbroken hart heb je nodig. Anders is iedere vorm van
troost in het lijden betrekkelijk. Natuurlijk. We mogen diep
verwonderd zijn als we opmerken dat de Heere werkt door
ons lijden. Of als Hij ons lijden verzacht. Maar besef je wel dat
de Heere je daardoor duidelijk wil maken dat Hij je leven wil?
Besef je wel dat Hij iets terug vraagt? Namelijk Liefde. Liefde
die tot uitdrukking komt in vrijwillige gehoorzaamheid?
Besef je dat als je die vraag niet beantwoord, dat pure vijandschap is? Besef je dat Gods bedreiging je dan nog altijd boven
het hoofd hangt?
Er komen 10 melaatsen bij Jezus. Allen genezen. Slechts 1
behouden. Hoe komt dat? Alleen die ene begreep waar het

17 J.J. Grandia, Zijn Naam belijden. Handreikingen voor het gesprek. Kampen 2001,
75.
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werkelijk om gaat. Niet om verlost te worden van ons lijden.
Maar om het eigenen van de schuld. Om liefde tot God. Om
vrijwillige gehoorzaamheid.
Nee. Bekering is geen garantie voor een pijnloos leven. Geloof
is niet het tovermiddel om het lijden te verklaren. Ook
kinderen Gods als Job (3:3-5) en Jeremia (20:14-15) konden
de confrontatie met het lijden nauwelijks aan. Beiden
wensten dat ze niet geboren waren. Paulus moest onderwijs
krijgen voordat hij het lijden kon accepteren. Het kost ook hen
die de Heere vrezen dikwijls zoveel moeite om dat kruis
gewillig op te nemen en vrolijk te dragen. Maar de Heere weet
daar wel raad mee. Vaderlijk onderwijst Hij Zijn volk. Ook in
dit opzicht. Hij leert hen. Hij troost hen. Hij leidt hen. Dwars
door de lijdensgolven van dit leven heen, zorgt Hij ervoor dat
ze aanspoelen op het strand van de eeuwige heerlijkheid.
Daar zal God gereed staan om alle tranen van hun ogen af te
wissen; ‘en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt,
noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weg
gegaan’ (Ope. 21:3, 4). Dan zal alles wat wij kapot gemaakt
hebben, weer volkomen hersteld zijn. Door almacht. Uit
liefde.
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De Theodicee
Naar aanleiding van de zeebeving in Zuidoost-Azië
Op 26 december 2004 vond een ramp plaats die vooral Sumatra, Sri Lanka, India en Thailand
getroffen heeft, de grootste sinds mensenheugenis. Wellicht zal het uiteindelijke aantal slachtoffers
nog groter zijn dan bij de tot dusver grootste natuurramp in de moderne geschiedenis: de aardbeving
in Tangshan (China, 1976), die 240.000 doden eiste.
Ondanks dat velen zeggen niet meer van de kerk te willen weten heeft de ramp vragen opgeroepen
over de voorzienigheid van God. Vragen werden gesteld in de trant van: Als God bestaat hoe kan het
de 'wil van God' zijn dat in Zuidoost Azië honderdduizenden mensen omkwamen? Waarom kan God
zoiets ontzettends 'willen'? Hoe is zo'n ramp te rijmen met de liefde van God? En als de duivel die
ramp heeft veroorzaakt, kan God de duivel dan niet tegenhouden? God is toch almachtig?
Dit zijn verstandelijke vragen. Maar ze hebben ook alles met ons gevoel te maken: het gevoel van
overweldigd te zijn door de enorme krachten van de natuur en het medegevoel met de tallozen die zijn
omgekomen en met de talloze nabestaanden, die zovele geliefden verloren hebben. Hoe meer we ons
met de slachtoffers vereenzelvigen, des te sterker worden de genoemde vragen.
Theodicee
De vraag hoe Gods almacht te rijmen is met Gods liefde is al zo oud als de wereld van na de
zondeval. Een poging om die vraag te beantwoorden, noemen we een theodicee, letterlijk 'de
rechtvaardiging van God'. Als God volmaakt is Zijn almacht en liefde, hoe kunnen we Zijn handelen
dan verstaan en zelfs 'rechtvaardigen'?
In de Middeleeuwen vonden er natuurlijk ook verschrikkelijke rampen plaats; denk alleen al aan de
pestepidemieën, die miljoenen mensen in Europa hebben gedood. Ook toen werden de pijnlijke
'waarom?' vragen gesteld. Maar sinds het begin van de 'moderne tijd' worden die vragen met des te
meer felheid naar voren gebracht. Dat kwam vooral door de aardbeving en de tsunami's die op 1
november 1755 de stad Lissabon troffen en daar 90.000 mensen uit het leven wegrukten. De
aardschokken werden tot in Luxemburg gevoeld en doodden ook in bijvoorbeeld Marokko nog eens
10.000 mensen. Vanwege de kritische, om niet te zeggen cynische, vragen die sommige 'Verlichtings'
filosofen opwierpen, met name Voltaire, hebben sommige auteurs daarom 1755 het begin van de
'moderne tijd' genoemd. (Het jaar 1755 ligt dicht bij 1765, het jaar waarin de stoommachine werd
uitgevonden, die het begin van de technologische, en naderhand van de industriële revolutie inluidde;
slechts 24 jaar later vond de Franse Revolutie plaats. Het was alles 'revolutie' wat de klok sloeg! “Laat
ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.” (Psalm 2:3)
Gods hand in de geschiedenis
Ook in de Middeleeuwen en in de tijd van de Reformatie werden naar aanleiding van rampen soms
moeilijke vragen gesteld met betrekking tot de almacht en de liefde van God. Maar onder zowel
katholieken als protestanten heerste toch nog sterk het besef van de voorzienigheid van God, die de
mensenkinderen handelt naar Zijn wijze raad. Men wist Gods hand is in alle gebeurtenissen, hetzij in
voor of tegenspoed.
In de tweede helft van de achttiende eeuw echter veranderde het beeld voor veel westerlingen. God
werd nog wel getolereerd, maar dan hoogstens als de Schepper 'in den beginne', niet als een God die
Zich nog steeds concreet met mensen en gebeurtenissen bezighoudt (deïsme). Wat het heden betreft,
hebben wij hoogstens met stomme natuurwetten te maken, niet met een God die de levens van
mensen leidt. Wie toch aan zo'n idee vasthoudt, krijgt algauw de aloude vragen naar zijn hoofd, maar
nu met bijtend cynisme: hoe kan een God van liefde in Zuidoost Azië tienduizenden onschuldige
kindertjes ombrengen!? Wij hebben op deze en andere vragen geen pasklaar antwoord; maar de
Bijbel geeft wel belangrijke aanzetten, waarvan ik er een paar aanstip:
1. God in Auschwitz
Floris Bakels, die ooit een boek schreef over zijn ervaringen in de concentratiekampen tijdens de
Tweede Wereldoorlog, kreeg vaak de vraag: 'Waar was God in Auschwitz?' Zijn antwoord was dan
eenvoudig: 'In Auschwitz.' Dat betekent: waarom God 'Auschwitz' heeft toegelaten, begrijpen wij niet
maar wij houden er wel aan vast dat het niet buiten Hem is omgegaan, ja, dat Hij er Zelf bij was in

ontferming en gericht. Zoals bij de zeebeving: “Uw weg was in de zee, en Uw pad in grote wateren.”
(Psalm 77:19) God verhinderde niet dat Israël in het vuur van de 'ijzeroven' terechtkwam (Dt 4:20),
maar Hij 'woonde' wel bij hen zodat de braambos niet verteerde.”(Dt 33:16). God verhinderde niet dat
de drie vrienden van Daniël in de vurige oven terechtkwamen, maar een 'Zoon der goden' (Dan 3:25;
'de Zone Gods'!) was bij hen in die vreselijke oven. De Heere Jezus verhinderde niet dat de discipelen
in een storm terechtkwamen, maar Hij waakte over hen in de storm (Mk 4:37,39). God heeft Zijn volk
nooit beloofd dat Hij hen zou bewaren voor het vuur en het water, maar wel dat Hij in het vuur en het
water bij hen zou zijn: “Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij
zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal
u niet aansteken.” (Jes 43:2)
2. God spreekt ons aan
De Here Jezus zegt: '( ... ) die achttien op wie de toren in Siloam viel en hen doodde, denkt u dat zij
schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Nee, zeg Ik u, maar als u zich niet
bekeert, zult u allen op dezelfde wijze omkomen' (Lk13:4v.). Hier leren we op z'n minst twee
belangrijke dingen. Enerzijds: als mensen door een ramp getroffen worden, mag je niet denken dat die
mensen grotere zondaars zijn dan degenen die ervoor gespaard bleven. Anderzijds heeft zo'n ramp
altijd wel met schuld en oordeel in algemene zin te maken want als wij ons niet bekeren, zullen wij net
zo omkomen. Je zou het zo kunnen zeggen: een ramp over sommige mensen is altijd een getuigenis
van God aan alle overige mensen: Denk erom, bekeer je tot de levende God (niet alleen niet
christenen, maar ook christenen!). In 0pb. 6:8 komt er een ramp (oorlog, hongersnood, epidemieën,
wilde dieren) over een vierde deel van de aarde (dat betreft tegenwoordig anderhalf miljard mensen!)
opdat de overigen zich zullen bekeren (vgl. 9:20v.; 16:9,11). We bidden dat de ramp in de Indische
Oceaan velen tot bekering mogen komen maar we moeten vrezen dat het, net als in Openbaring,
alleen maar het ongeloof van velen zal versterken. Dat is niet Gods schuld, maar de schuld van hen
die weigeren de juiste lessen uit de ramp te trekken.
3. Maak je één met de angst van zovelen
In Luk 21:25v. spreekt de Heere over de “benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee
en watergolven groot geluid zullen geven.” (Luk 21:25). Ook wij als christenmensen kunnen de ramp
in Zuidoost Azië niet ten volle verklaren, maar wij kunnen ons wel één maken met de radeloze angst
die duizenden ervaren als ze geconfronteerd worden met het geweld van 'zee en watergolven'. Wij
hebben niet alleen sympathie voor hen die die angst ervaren, maar wij ervaren iets van die angst ook
in ons eigen binnenste. We kunnen die angst op God projecteren en Hem er verwijten over maken. De
Heere beveelt Zijn discipelen: “Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft
uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.” (Luk 21:28). Dat betekent: Gods volk mag het
hoofd wel eens uit de gebreken opheffen om er over heen te zien dat de overwinning aanstaande is.
4. Kijk niet slechts naar oorzaken, maar naar doel
Als de discipelen vragen naar de oorzaak van de handicap van de blindgeborene: “Rabbi, wie heeft er
gezondigd, deze, of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden?” (Joh 9:2), verschuift de Heere hun
aandacht naar het doel: “Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de
werken Gods in hem zouden geopenbaard worden.” (Joh 9:3) Zo ook bij Lazarus: “Deze krankheid is
niet tot den dood, maar ter heerlijkheid Gods.” (Joh 11:4)
Ook bij rampen ligt er zo vaak een sluier over de directe oorzaken; het ene volk heeft niet zwaarder
gezondigd dan het andere. De Heere maant Zijn discipelen te vragen naar het doel van de rampen die
voor de deur staan. “Wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.”
(Mat 24:33) Christus toont Zijn discipelen dat de rampen de weg zijn waarlangs het koninkrijk Gods in
heerlijkheid eens openbaar zal komen. Amos 3:6 zegt: “Zal er een kwaad in de stad zijn, dat de
HEERE niet doet? Enerzijds oefent Hij Zijn gerichten, maar anderzijds zingt Gods Kerk: “Al gaat het
nog zo hoog, hun bloed hun tranen en hun lijden, zijn dierbaar in Uw oog.” Dwars door de
onmogelijkheden heen zal Zijn raad bestaan en Hij zal al Zijn welbehagen doen.
5. Begrijpen en vertrouwen
De moderne mens wil begrijpen en de gebeurtenissen onder controle houden, zoals seismologen
aardbevingen proberen te duiden daarop maatregelen te treffen. Op dezelfde wijze proberen

theologen rampen te duiden. Als dat niet Iukt, voelen de hoorders zich onbevredigd. De Bijbelsheiligen
beleefden het anders. Enerzijds vinden we het buigen voor God Die de gerichten op aarde oefent. En
anderzijds ook een aanhoudende worsteling met God om vergeving, verzoening, wederkeer. In deze
worsteling kan ook de 'waarom?’-vraag uit het hart opwellen. Denk maar aan Abraham (Gen18),
Mozes (Ex 32v.), de zonen van Korach (Ps 44), Elia (1 Kon 19), Jeremia (o.a. Jer 20), en vooral Job.
En als deze vraag gesteld wordt houden zij steeds aan God vast. Zij redeneren niet over God, zoals in
onze theologische discussies maar al te vaak gebeurt, maar roepen tot God. Met daarin zulke
ontroerende uitspraken als deze: “Ziet, zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?” (Job 13:15)
'Veel mensen lijken tegenwoordig echter eerder op de vrouw van Job, die tegen hem zegt: “Houdt gij
nog vast aan uw oprechtigheid? Zegen God, en sterf.” (Job 2:9)
6. Afhankelijkheid
Ik had het over de 'moderne mens'; dat is de mens die niet per se het bestaan van God loochent,
maar in de praktijk van het leven Hem niet echt meer nodig heeft. Hij leeft onafhankelijk van God; hij
meent ten opzichte van Hem nu op eigen benen te kunnen staan. Hij is als de verloren zoon die, toen
hij een groot vermogen in handen had gekregen, de vader niet meer nodig had en hem verliet. Ook de
moderne mens is wég van de Vader, en zal dat blijven totdat de rampen in zijn leven hem er weer
bewust van maken dat hij zonder de Vader niet kan. Dat is het moment dat hij 'tot zichzelf komt' (vgl.
Lk15:17).
De moderne mens lijkt erg op die verloren zoon. In veel opzichten zijn ook wij 'modern': door onze
medische voorzieningen, onze verzekeringen en de verzorgingsstaat hebben wij ons aan alle kanten
ingedekt. Waarvoor hebben ook wij God nog echt 'nodig'? De moeilijkheid is dat, als wij ziek worden,
wij vaak meteen naar de dokter rennen zonder ons af te vragen wat God ons ermee te zeggen heeft.
Als we een brandje hebben of onze auto wordt gestolen, rennen wij meteen naar onze
verzekeringsagent, opnieuw zonder ons af te vragen wat God ons ermee te zeggen heeft. Waarom
vragen we ons dat dan wel af als er ergens een grote ramp gebeurt? Óf wij leren God in alle dingen
van ons leven te betrekken, óf we moeten zo eerlijk zijn Hem nooit erin te betrekken.
Eén tsunami kan ons weer duidelijk maken hoe betrekkelijk al onze 'zekerheden' zijn, hoezeer de
schepping nog in barensnood is (Rm8:22), hoe gemakkelijk God al onze voorzieningen kan
wegrukken en hoe afhankelijk wij dus van Hem zijn. Dan ontdekken we weer dat 'onze adem in Gods
hand' is (vgl. Dn5:23). Daarom: 'wanneer uw gerichten [inclusief natuurrampen] op de aarde zijn,leren
de inwoners der wereld gerechtigheid' (Js26:8). Tenminste, dat hopen we dan maar. Ook de
'moderne' (onafhankelijke) christenen moeten terug naar God, naar Christus, niet alleen als er grote
rampen gebeuren, maar bij alle grote én kleine dingen in het leven.

”Het kromme in het levenslot” (samenvatting)
Thomas Boston
”De wereld is altijd een stiefmoeder voor mij geweest, ik heb getracht om mij in die wereld te
nestelen,maar daar was in dat nest een doorn gelegd, die mij ongemakkelijk stak. De mens wordt
schreiend geboren, gaat klagend zijn weg, en verlaat teleurgesteld het verblijf hier beneden. Alles is
ijdelheid en kwelling des geestes. Op Uwe zaligheid wacht ik, o Heere
Het zijn de woorden van een man die in de oefenschool van het lijden zijn hoop op God stelde.
Thomas Boston kende het leven als een tranendal. Krommingen waren er veel in zijn leven. Maar hij
kende ook het geneesmiddel. In Christus, de Man van Smarten, lag voor hem vrede en verwachting. In
de krommingen van zijn levenslot leerde deze beproefde dienaar van Christus dat onderwerping rust
geeft.
Een bekend boek van Bostons hand is ”Het kromme in het levenslot”. In dit prachtige boek gaat het over
”De soevereiniteit en de wijsheid Gods in de bezoeking der mensen ontvouwd”. Op zijn eigen manier
brengt Boston de tere vragen van de worsteling met Gods weg in het leven van mensen naar voren.
Door het hele boek heen proef je met een man te doen te hebben die zelf door deze dingen is heen
gekropen. Wat zijn er veel krommingen in zijn leven geweest.
In zijn huwelijks- en gezinsleven heeft hij ook veel meegemaakt. Zijn vrouw Katherine, van wie hij wist
dat hij haar in Gods gunst gekregen had, leed aan ernstige geestelijke depressies. Wanneer deze
aanvallen naderden, moest hij haar vaak opsluiten in het tuinhuis. Zij vroeg daar ook zelf om. Ze was dan
bang zichzelf en anderen kwaad te zullen doen. Deze tijden van diepe depressies gingen gepaard met
grote geestelijke aanvechtingen, waarin de Heere haar bewaarde en uitredde. Ook verloor Boston zes
kinderen.
Verder waren er de vele kerkelijke zorgen. Vooral zijn betrokkenheid bij het zogenaamde ”Marrow
conflict” drukte zwaar op hem. Wanneer wij dit alles bedenken, kunnen we begrijpen dat zijn boek
”Het kromme in het levenslot” (”The Crook of Lot”) vanuit eigen doorleving is geboren.”
Bij God wordt het kromme niet gevonden. Al Zijn werk is recht. Zo handelt Hij wijs en rechtvaardig in alle
dingen. Het kromme is door de zonde in de wereld gekomen. Het is alles toe te schrijven aan de val in
Adam. Wie daar iets van verstaat, krijgt kleine gedachten van zichzelf. ”Eigenschuld” komt hier boven
elke kromming in het lot van ons leven te staan.
Wat vooral opvalt is hoe Boston de Godsregering in en over alle dingen hooghoudt. Hoe verborgen en
onbegrepen de wegen van Gods voorzienigheid ook zijn, het is de Heere Die regeert. ”Hij zit aan het roer
der menselijke zaken en draait het naar de kant, die Hij wil”. De vraag naar het ‘waarom’
gaat Boston niet uit de weg. In Zijn wijsheid heeft de Heere een bedoeling met de krommingen op onze
levensweg. God gebruikt het kromme als een middel om een verloren zoon tot zichzelf te brengen en te
noodzaken om over de terugkeer tot zijn vader te denken.
Hoeveel van Gods kinderen moeten achteraf belijden dat de verdrukking nodig was om hen tot inkeer te
brengen. Wat gaan we Gods wijsheid zien in de weg die Hij ging, Het doet je bedenken: ”Waar zou ik
geweest zijn, en hoe zou het gegaan zijn, als de Heere de weg van mijn leven niet gekromd had?” Dan
getuigt de kromming in het lot van ons leven van onze schuldige dwaasheid en van Gods genadige
wijsheid. Met gebruikmaking van stellingen en wederleggingen zoekt Boston als een echte pastor bij het
hart te komen. “Beschouw de kromming als het werk van uw God in Christus. Dit is de weg om deze met

de genade van het Evangelie te besproeien en zo dragelijk te maken. De hand van de Vader in de
kromming te onderscheiden zal de bitterheid daaruit wegnemen en de pil voor u verzoeten."
God wil Zijn kinderen door de beproevingen heiligen. Diepe vernedering gaat vaak vooraf aan verhoging
en opwekking.” Men moet niet verwachten dat de verhoging onmiddellijk op de ware vernedering des
mensen volgt. Neen, er moet niet slechts een nederliggen plaats vinden onder de krachtige hand, maar
een stil liggen, een wachten op Zijn tijd; het werk der vernedering is een langzaam werk. De Israëlieten
hadden in de woestijn een veertigjarig tijdperk der vernedering. Gods volk moet leren, wat die tijd
betreft, aan de Heere de duur Zijner beproeving geheel over te laten, ja, Hem te vertrouwen, waar de
nacht, dat ze in duisternis wandelen, lang is”.
Boston noemt de inwonende zonde de gewone kromming in het lot van de heiligen. Mij trof wat hij
aansluitend daarop schrijft: ”Hoewel God besloten heeft dat deze kromming hier niet weggenomen
wordt, kan Hij een tegenwicht daartegen schenken en daaronder verlichting geven”. Geen overwicht
maar tegenwicht! Hier hebben we een andere benadering dan die van het zogenaamde
”overwinningsleven”.
Krommingen zijn, naar Bostons overtuiging, de middelen die God gebruikt om iemands ware karakter uit
te laten komen. De kromming kan de christen ook doen wankelen en kreunen, maar onder de
vernederende hand van God zal de werkelijkheid van Gods genade aan het licht komen. Juist dan komt
uit aan welke kant we staan. ”De kromming in het lot geeft het aanzijn aan vele handelingen van geloof,
hoop, liefde, zelfverloochening, berusting en andere genaden, aan vele hemelse heimweeklanken,
hijgingen en zuchten, welke anders niet voor de dag zouden zijn gekomen”.
Eenvoudig is het medicijn dat Boston uitschrijft aan allen die moeten ondervinden hun kromming niet
effen te kunnen maken. ” De enige afdoende wijze om de kromming effen te krijgen is, zich daarvoor tot
God te wenden”. Vanuit zijn diepe bewogenheid met de mens over zijn eeuwige bestemming
schreef Boston dit ontroerende boek. Een boek met een boodschap voor u, jou en mij. Geen mens is
immers zonder kromming in het levenslot. De grote vraag is of wij de stem van God er in horen: ”Sta op
en ga heen, dit land zal de rust niet zijn”.
Woerden, ds. W. Harinck

2E PREEK uit “Het kromme in het levenslot”
Het is beter nederig, van geest te zijn met de zachtmoedigen, (Engelse vert.: met de nederigen) dan
roof te delen met de hovaardigen. Spreuken 16:19.
Indien de mens er toe gebracht kon worden te geloven, dat het beter is dat hun hart tot de
kromming in hun lot wordt neergebogen, dan dat zij de kromming naar hun zin dwingen, zij zouden
mooi op weg zijn hun toestand te verlichten. Hoort toch, hoe de Goddelijke beslissing in dat geval
luidt: "Het is beter nederig van geest te zijn met de zacht moedigen (Engelse vert.: nederigen), dan
roof te delen met de hovaardigen."
In deze woorden wordt vooreerst een vergelijk getrokken, en wel tussen twee partijen en twee
punten, waarin zij onmetelijk verschillen.
1ste. De partijen zijn "de nederigen" en "de hovaardigen", die van elkander verschillen als de hemel
van de aarde. De hovaardigen zijn zij, die maar opklimmen en omhoog vliegen; de nederigen zijn
ermee tevreden, wanneer dit Gods wil is, op de grond te kruipen.
Laten we hen meer in het bijzonder beschouwen, zoals de tekst hen voorstelt.
Aan de ene kant zijn "de nederigen." Hier geeft de Heilige Geest in de Hebreeuwse tekst zowel een
leesregel als een klankstip; het verschil is slechts ge¬ring, maar één letter.
a.
De eersten zijn de beproefden of armen, die gering zijn in hun staat, mensen, die een
belangrijke kromming in hun lot door beproeving ervaren, zodat hun toestand in de wereld hierdoor
is verachterd.
b.
De anderen zijn de nederigen of zachtmoedigen, die zowel vernederd zijn in hun gemoed als
gering in hun staat; zij hebben zich onder de beproevende hand Gods leren buigen. Nu, beiden
maken tezamen het karakter uit van deze "nederigen."
Aan de andere kant zijn "de hovaardigen"; de vrolijken en hooghartigen. Hier wordt verondersteld,
dat zij worden gedwarsboomd en krommingen in hun lot hebben; immers, verdelen van de roof is
het gevolg van een overwinning, en een overwinning veronderstelt een veldslag.
2de. De punten, waarin deze partijen verondersteld worden te verschillen, n.l. "nederig van geest te
zijn" en "de roof te delen."
Zij, die door smarten verzocht en neergebogen zijn, kunnen soms een verandering krijgen in hun
toestand, zij kunnen hoog verheven worden en de buit delen, zoals Hanna, Job en anderen. De
hovaardigen kunnen soms worden neergeslagen en verpletterd, zoals het geval was met
Nebukadnézar Farao en zovele anderen. Maar het is hier niet de vraag of het beter is verhoogd te
worden met de zacht moedigen (nederigen) of terneer geslagen met de hovaardigen. Het zou niet
moeilijk vallen om dat te bepalen. De vraag is echter, of het beter is nederig van geest te zijn en in
behoeftige omstandigheden te verkeren met de beproefde eenvoudige mensen, dan wel de roof te
delen en zijn zin te krijgen met de hovaardigen. Als de mens het natuurlijk gevoel van zijn hart zou
uitspreken, voorzeker, die vraag zou in tegenspraak met de tekst worden beslist. De punten, die hier
worden vergeleken en tegenover elkander gesteld, zijn deze:
•
Aan de ene kant: nederig van geest te zijn met het beproefde arme volk van God (de
beproefde nederigen, volgens het Hebreeuws). De benaming "nederig van geest" duidt toch in de
eerste plaats op een nederigheid in toestand of staat. Het geval dat hier gesteld wordt, is dus: aan de
kant te staan of in de toestand te zijn van de beproefde zachtmoedigen, die van 'de hoogte van de
Libanon' zijn afgekomen en zich naar hun armoedig lot hebben leren schikken, een nederigheid van
hart, die in evenwicht staat met de toestand, waarin men verkeert.
•
Aan de andere kant: de roof te delen met de hovaardigen. Hier wordt het geval gesteld één
van geest te zijn met, of in de toestand te verkeren van de hovaardigen, die met de uiterste
krachtsinspanning hun lot, zoals zij dat graag wilden, hebben gewend.

Vervolgens, de conclusie die getrokken wordt, waarvan het eerste boven het tweede verkozen
wordt: "Het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedigen, dan roof te delen met de
hovaardigen." Indien deze twee partijen ons werden voorgesteld, zo ware het beter in de plaats te
zijn van hen, die in een behoeftige toestand verkeren en wier gemoed vernederd is geworden, zodat
zij met hun lot verzoend werden, dan in de plaats te zijn van hen, die trots en verwaand zijn en hun
lot naar de wens van hun hart hoog hebben opgevoerd.
Leerstelling
Dit leerstuk wordt alzo voor onze aandacht gesteld: Er is een geslacht van arme beproefde zielen, die
zich vernederd hebben onder de krachtige hand Gods en in overeenstemming met hun lot geestelijk
arm zijn geworden, wier toestand in dit opzicht beter is dan die der hovaardigen, die hun wens
verkrijgen en het zich zo gemakkelijk en genoeglijk mogelijk maken, daar zij alles naar hun zin zetten.
I. Laat ons nu het geslacht der zachtmoedige beproefde zielen beschouwen, die zich vernederd
hebben voor God, onderworpen aan het lot, dat hun beschoren was.
Enkele algemene beschouwingen daaromtrent gaan vooraf:
1.
Er is zo'n geslacht in de wereld, hoe eenvoudig ze ook is. De tekst zegt dit uitdrukkelijk en de
Schrift spreekt hier en daar van zulken, Psalm 9:13: "want Hij zoekt de bloedstortingen; Hij gedenkt
derzelve; Hij vergeet het geroep der ellendigen niet." Psalm 10:12: "Sta op, Heere God! Hef uw hand
op; vergeet de ellendigen niet." Matth. 5:5: "Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk
beërven" en Lukas 6:20: "En Hij, Zijn ogen opslaande over Zijn discipelen, zeide: Zalig zijt gij, armen!
want u is het koninkrijk der hemelen." Waar zullen wij hen zoeken? Niet in de hemel, waar geen
beproefden zijn; niet in de hel, want daar zijn geen zachtmoedige of nederigen, wier geest in
overeenstemming met hun lot is gebracht. Ze moeten zich dus in deze wereld bevinden, waar alleen
mensen beproefd worden.
2.
Was dit niet zo, zo zou Christus, daar Hij in de wereld was, geen volgelingen gehad hebben.
Hij was het hoofd van het geslacht, waarvan elk lid naar Zijn beeld gevormd wordt. Matth. 11:29:
"leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart." En omdat het Zijn eer en de eer van Zijn
kruis geldt, zullen zij, zolang de wereld bestaat, nooit ontbreken. Rom. 8:29: "Want die Hij tevoren
gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren verordineerd den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn." Zijn
beeld wordt in deze twee trekken weergegeven: lijden en heiligheid, en daarvan is nederigheid het
voornaamste stuk.
3.
Ze komen echter zeer zeldzaam in deze wereld voor. Agar merkt op, dat er een ander
geslacht is, welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn; juist het tegenbeeld, en dit maakt
verreweg het grootste deel der mensheid uit. Niet zo zeldzaam is het levenslot rijk aan ellende en
beproeving, maar de zachtmoedige gezindheid gaat zelden daarmee gepaard. Velen blijven in
weerwil van de vernederende omstandigheden het hart hoog dragen.
4.
Buiten de schare der ware Godvruchtigen worden ze niet gevonden; immers, niets minder
dan de Goddelijke genade kan des mensen gemoed van zijn natuurlijke hoogte afbrengen, naar de
diepte, en zijn wil naar de wil van God doen overbuigen. 2 Kor. 10:4 en 5: "Want de wapenen van
onze krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot neder werping der sterkten; dewijl wij de
overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle
gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus." Mensen kunnen een houding
aannemen, alsof ze zich aan hun nederig en hinderlijk lot onderwerpen, omdat ze weerloos daar
tegenover staan en bemerken, dat tegenstreven vruchteloos is; de geest echter waarlijk daartoe te
neigen, dit kan niet anders zijn dan het gevolg van vernederende genade.
5.
Hoewel alle Godvrezenden tot dat geslacht behoren, zo is toch aan enkelen hunner dat
karakter meer bijzonder eigen. De weg naar de hemel ligt voor allen door verdrukking heen. Hand.
14:22: "en dat wij door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods", en alle volgelingen
van Christus zijn niettemin daarmede verzoend. Lukas 14:26: "Indien iemand tot Mij komt, en niet
haat zijn vader en moeder, en vrouw en kinderen, en broeders en zusters, ja ook zelfs zijn eigen
leven, die kan Mijn discipel niet zijn." Toch zijn er enige onder hen, die meer dan de anderen hierin

bijzonder geoefend zijn. Hun geest is in deze weg vernederd en nederwaarts gebogen in
overeenstemming met hun lot. Psalm 131:2: "Zo ik mijn ziel niet heb gezet, en stil gehouden, zoals
een gespeend kind bij zijn moeder! mijn ziel is als een gespeend kind in mij." Filipp. 4:11 en 12:
"Want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet
ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger
te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden."
6.
Een nederige zielsgesteldheid en een bestendige toeleg en neiging des harten om zo te
mogen zijn, heeft een zeer gunstige vorming voor de hemel ten gevolge gehad. Als wij zouden
zoeken naar een geslacht, dat volkomen van hoogmoed en opstand des harten tegen hun
rampspoedig lot te allen tijde gereinigd was, wij zouden in deze wereld niemand vinden; maar zij, die
oprecht naar dit doel streven en dit trachten te bereiken, waar ze stil en onderworpen in hun weg
mogen zijn, God rekent hen, al worden ze soms uit de koers geslagen, om daarna hun loop te
hernemen, bij dat geslacht der zachtmoedigen, 2 Kor. 7:10 en 11, "want de droefheid naar God werkt
een onberouwelijke bekering tot zaligheid; maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want ziet,
ditzelfde dat u naar God zijn bedroefd geworden, hoe grote naarstigheid heeft het in u gewrocht? Ja
verantwoording, ja onlust, ja vrees, ja verlangen, ja ijver, ja wraak; in alles hebt ge u zelf bewezen
rein te zijn in deze zaak." Jacobus 5:11, "ziet, wij houden hen gelukzalig, die verdragen; u hebt de
verdraagzaamheid van Job gehoord, u hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer
barmhartig is en een Ontfermer."
II. Thans gaan we over in bijzonderheden. Er zijn drie zaken, die met elkander hun karakter uitmaken:
1ste. Beproeving in hun lot. Het nederig geslacht, dat boven het hovaardige en voorspoedige de
voorkeur wordt gegeven, is een geslacht van beproefde zielen, welke God onder de tucht van het
Verbond bewaart. We kunnen het in deze twee zaken samenvatten:
(1)
Zij zijn meestal onder het juk van de een of andere beproeving, Psalm 73:14, "dewijl ik de
ganse dag geplaagd ben, en mijn straffing is er alle morgen." God bestraft hen meermalen zoals een
onderwijzer zijn leerlingen doet en zoals een geneesheer zijn patiënten behandelt, terwijl anderen in
zekere zin door Hem over het hoofd wor¬den gezien, Openb. 3:19, "zo wie Ik liefheb, die bestraf en
kastijd Ik; weest dan ijverig en bekeert u." Zij worden aan het juk gewend, en wel van het tijdstip af,
dat zij de familiekring van God binnentreden, Psalm 129:1 3. "Zij hebben mij dikwijls benauwd van
mijn jeugd af! zegge nu Israël. Zij hebben mij dikwijls van mijn jeugd af benauwd; evenwel hebben zij
mij niet overmocht." God acht het goed voor hen, Klaagl. 3:27, 2$. "Het is goed voor een man, dat hij
het juk in zijn jeugd draagt. Hij zitte eenzaam, en zwijge stil, omdat Hij het hem opgelegd heeft."
(2)
Een bijzonder juk van beproeving, dat God voor hen heeft uitgekozen, een juk, dat steeds
hun nek omspant, en zelden of ooit van hen wordt weggenomen. Lukas 9:23, "En Hij zeide tot allen:
"Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis dagelijks op, en
vervolge Mij." Dat is hun bijzondere beproeving, de kromming in hun lot, het juk, dat op hen blijft
rusten tot hun gestadige oefening. Hun andere beproevingen kunnen worden afgewisseld, maar dit is
een gewicht, dat op hen blijft drukken en hen nederbuigt.
2de. Nederigheid in hun zielsgesteldheid. Zij zijn een geslacht van nederige zielen, wier geest God
door Zijn genade van hun natuurlijke hoogte naar de diepte heeft gebracht. En daarom:
(1)
Zij hebben een bescheiden en geringe gedachte van zichzelf, van hetgeen zij zijn, 2 Kor. 12:9
en 10. "En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid
volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij
wone. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in
benauwdheden om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig." Zij hebben een
bescheiden en geringe gedachte van hetgeen zij kunnen doen. 2 Kor. 3:5, "Niet dat wij van onszelf
bekwaam zijn iets te denken, als uit ons zelf, maar onze bekwaamheid is uit God." Ook van hetgeen
zij waardig zijn, Gen. 32:10, "Ik ben geringer dan al deze weldadigheden, en dan al deze trouw, die u
aan Uw knecht gedaan hebt; want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan, en nu ben ik tot
twee heiren geworden!"; en hetgeen zij verdienen. Klaagl. 3:22: ,,het zijn de goedertierenheden des

Heeren, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben." Zich in de spiegel
der Goddelijke Wet en volmaaktheid beschouwende, zien zij zich als een massa van onvolmaaktheid
en zondigheid.
(2)
Zij hebben hoge en eervolle gedachten van God. Psalm 145:3. "De Heere is groot en zeer te
prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk." Zij worden door de Geest onderwezen wie God is, en
zo blijven verheven gedachten van Hem bij hen levendig. Zij beschouwen Hem als de Soeverein van
de wereld; Zijn volmaaktheden als oneindig, Zijn werk als volmaakt, zij zien op Hem als de Fontein
der gelukzaligheid, als God in Christus, Die alle dingen doet zonder enige feil, Zijn wijsheid, goedheid
en liefde vertrouwende, zelfs waar ze die niet kunnen zien. Hebr. 11:8, "door het geloof is Abraham,
geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel
ontvangen zou; en hij is uitgegaan niet wetende, waar hij komen zou."
(3)
Zij hebben gunstige gedachten van anderen, voor zover ze die met recht kunnen hebben.
Filipp. 2:3 "Door ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf." Hoewel zij het
niet verbeteren kunnen, dat zij in het oog vallende gebreken van anderen zien, zo erkennen ze toch
ook geredelijk hun voortreffelijke eigenschappen, en gevoelen in zoverre achting voor hen. En omdat
zij hun eigen genade en voordelen tot heiligheid als ook de achteruitgang daarin meer dan in
anderen bezien, zijn ze geneigd om anderen, in vergelijking van hun omstandigheden aan te merken
als mensen, die beter zijn dan zij.
(4)
Zij zijn nedergedaald tot een staat van onderwerping aan God en Zijn wil, Psalm 131:1. "O
Heere! mijn hart is niet verheven, en mijn ogen zijn niet hoog; ook heb ik niet gewandeld in dingen,
mij te groot en te wonderlijk." De hoogmoed brengt een mens er toe zich tegen God te verheffen; de
nederigheid voert hem naar zijn plaats terug en doet hem neerliggen aan de voeten van zijn
soevereine Heere, zeggend: "Uw wil geschiede op aarde." Zij trachten zelf niet meer het bewind te
voeren, maar zijn er mede tevreden, dat God aan het roer zit van hun scheepje en alles voor hen
bestuurt. Psalm 47:4. "Hij brengt de volken onder ons, en de natiën onder onze voeten."
(5)
Zij trachten niet naar de hoge dingen, maar zij zijn geneigd zich tot de nederige te voegen,
Psalm 130:1. Nederigheid maakt de hoogvliegende verbeeldingen, die de hovaardij tegen de hemel
ophoopt, met de grond gelijk; spreidt voor de Heere een sluier over alle persoonlijke waardigheid en
voortreffelijkheden en geeft alles wat hij heeft en is, aan de Heere over, ten einde langs deze weg tot
de troon Zijner heerlijkheid te geraken. 2 Sam. 15:25, 26.
(6)
Zij zijn geneigd de genade, die hen bewezen is, te verheerlijken. Gen. 32:10. De hovaardij des
harten ziet de genade, die iemand bezit, over het hoofd, versmaadt haar en vestigt haar blik op
hetgeen in iemands toestand ontbreekt, hierin het voorbeeld volgende van de vliegen, die de
gezonde plaatsen voorbijgaan en zich in een zwerm nederzetten op de zieke plaats. De nederigheid
daarentegen leert de mens de genade, die zij in de laagste stand genieten, nauwkeurig op te merken
en bij de gunstbewijzen, die zij ontvangen hebben en hun nog ten deel vallen, een kruisje te zetten.
Job 2:10: "Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet?"
Ten 3de. Het zijn zielen, die overeenkomstig hun lot zijn vernederd. Hun levenslot is in de diepte en
van een beproevende aard, maar hun ziel is ook in de diepte, omdat genade hen daar gebracht heeft.
We kunnen dit in de volgende vijf zaken samenvatten:
(1)
Zij onderwerpen zich aan hun lot als een rechtvaardig lot. Micha 7:9: "Ik zal des Heeren
gramschap dragen, want ik hem tegen Hem gezondigd." Er zijn geen bitterheden in onze toestand, of
we hebben die onszelf aangedaan; en juist daarom is het, dat we de roede kussen en daaronder stil
zijn, ja, ons hart in overeenstemming met ons lot vertederd en vernederd wordt. Als zij klagen, dan is
het over zichzelf; hun hart staat niet tegen de Heere op, laat staan, dat zij hun mond tegen de hemel
opendoen. Zij rechtvaardigen God en veroordelen zichzelf, waar zij Zijn heiligheid en vlekkeloze
gerechtigheid in Zijn twistzaak met hen eerbiedigen.
(2)
Zij gedragen zich daaronder stil als een dragelijk lot. Klaagl. 3:26 29: "Het is goed, dat men
hope en stil zij op het heil des Heeren. Het is goed voor een man, dat hij het juk in zijn jeugd draagt;
hij zitte eenzaam en zwijge stil, omdat Hij het hem opgelegd heeft; hij steke zijn mond in het stof,
zeggende: Misschien is er verwachting!" Terwijl het hart, dat niet gelaten is onder het juk, zich

gramstorig verzet zoals een os, die niet aan het juk gewend is, verkeert de ziel, die het eens
geworden is met haar lot, daaronder stille. Zij zien in, dat het alleen des Heeren barmhartigheden
zijn, dat het niet erger is. Zij nemen het kruis op, zoals God het geeft, zonder die ballast, waardoor
onstuimige drift het topzwaar maakt. Zodoende wordt het inderdaad gemakkelijker dan men zich
voorstelde, dat het zou geweest zijn, een last geschikt voor de rug.
(3)
Zij zijn er mee bevredigd, daar zij hun troost niet aan hun uiterlijke toestand ontlenen, maar
van een geheel andere kant ontvangen. Ze zijn zoals aan het huis, dat vast blijft staan, als het
steigerwerk wordt weggenomen, opdat het daarop niet meer zou steunen. Hab. 3:17 en 18:
"Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal... zo zal ik nochtans
in de Heere van vreugde opspringen." Zo deed David in de dag zijner benauwdheid: "hij sterkte zich
in de Heere zijn God", 1 Sam. 30:6. Wanneer mensen onder de zwarigheden van hun levenslot
ontmoedigd en ingezonken zijn, alsof hun maatschappelijke toestand de spil ware, waarom hun geluk
draait, zo is dit het bewijs van een geest, die niet met het lot in de diepte is gebracht. De oorzaak
waardoor de troost des mensen als een bloem bloeit en verwelkt, of stijgt en daalt als het kwikstaafje
in de thermometer, al naar gelang de uiterlijke omstandigheden van hun lot in de wereld wisselen,
schuilt in gebrek aan doding.
(4)
Zij hebben in zo'n lot behagen, daar het voor hen gepast en heilzaam is. Jes. 39:8: "Maar
Hiskia zeide tot Jesaja: het Woord des Heeren, dat u gesproken hebt, is goed." 2 Kor. 12:10: "Daarom
heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden,
om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig." Mensen hebben enigszins behagen in de
werking van het geneesmiddel, al veroorzaakt het pijn, waar zij bedenken dat het heilzaam en best
voor hen is, en zo beschouwen deze zachtmoedige zielen hun beproevend levenslot als een
noodzakelijk, geestelijk medicijn, dat voor hen geschikt en goed is, ja, op dat ogenblik voor hen het
beste is, daar het hun door de hemelse Vader wordt toegediend. Dit is het, wat hen een heilig
welgevallen doet krijgen in hun nederig en beproevend levenslot. Mag de nederige ziel opmerken,
hoe de Heere door middel van dat drukkend lot de verzorging der ongeregelde begeerlijkheden laat
ophouden, opdat zij aan gebrek van toevoer zouden sterven, hoe Hij de zijkanalen afsnijdt, opdat de
gehele stroom van de liefde der ziel naar Hem kan vloeien, hoe Hij de lijmputten en voetklemmen,
die aardse troost teweegbrengen, verwijdert en op een afstand houdt, opdat hij het pad naar de
hemel vaardiger zou kunnen lopen; zo trekt zij zoetheid uit de bitterheid van haar lot.
(5)
Zij rusten in dat lot, ja, zij begeren daaruit niet te geraken, totdat God, die hen daarin bracht,
het voegzaam oordeelt, hen naar Zijn welbehagen daaruit te leiden. Jes. 28, vs. 16: "Wie gelooft, die
zal niet haasten." hoewel het uur der bevrijding voor een ziel, die niet onderworpen is, nooit te vroeg
slaat, zal een nederige ziel in vreze zijn te spoedig van zijn beproevend lot bevrijd te worden. Zal het
komen tot een verandering, alleen hemelse beweegkracht kan die tot stand brengen; hier is dus geen
hinderpaal voor het gebed en het gebruik van de bepaalde middelen in nederige afhanging van de
Heere; maar geloof, hoop, lijdzaamheid en onderwerping zijn onontbeerlijk. 2 Sam. 15:25, 26. "Toen
zeide de Koning tot Zadok: Breng de ark Gods weder in de stad; indien ik genade zal vinden in des
Heeren ogen, zo zal Hij mij wederhalen en zal ze mij laten zien, mitsgaders Zijn woning; maar indien
Hij zó zal zeggen: Ik heb geen lust tot u; zie, hier ben ik, Hij doe mij, zoals het in Zijn ogen goed is."
II. Nu zullen wij het geslacht van de hovaardigen beschouwen, wier deel in dit leven is, en wie alles
naar wens gaat. In hun karakter zijn ook drie dingen op te merken:
A. Er zijn ook kruisen in hun lot. Ook zij hebben beproevingen, die hun door de besturende
Voorzienigheid worden toebedeeld, en al mogen ze in de meest gewenste omstandigheden ter
wereld verkeren, zij kunnen deze in 't geheel niet ontberen. Laat ons dit verduidelijken.
(1)
De verwarring en ijdelheid, die des mensen zonde in de schepping heeft teweeg gebracht,
hebben het onmogelijk gemaakt ongedeerd door de wereld te komen, integendeel, de mens moet
iets wedervaren, dat hem kwelt. Pred. 1:14: "Ik zag al de werken, die onder de zon geschieden, en
ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes." De zonde heeft de wereld, die een paradijs was, in
een doornenbos veranderd; men kan er zonder schrammen niet door komen. zoals muggen in de

zomertijd niet alleen om hen, die in bevallige kleding buiten wandelen, heen vliegen, maar ook om
hen, die slordig gekleed gaan, zo zullen in deze wereld zowel hovaardigen als nederigen kruisen
overkomen.
(2)
De hoogmoed van hun hart stelt hen bijzonder aan kruisen bloot. Een hoogmoedig hart zal
zichzelf een kruis bereiden, waar een nederige ziel er geen zal vinden. Esther 5:13: "Doch dit alles
baat mij niet zo lange tijd als ik de Jood Mordechaï zie zitten in de poort des konings." Het zal een
werkelijk kruis tienmaal zwaarder maken dan het voor de nederige zou zijn. Het geslacht der
hovaardigen is zoals aan brandnetels en doornhagen. Dingen, die er overheen zweven, hechten zich
daaraan vast, terwijl zij de lage en vlakke plantenwereld voorbijgaan. Zo worden niemand meer dan
de hovaardigen aan kruisen blootgesteld, hoewel niemand ook zo onbekwaam is om die te verdragen
als zij. Dit blijkt ook uit:
B. De heersende trotsheid van geest. Hun geest werd nimmer door een werk van grondige
vernedering ten onder gebracht; zij blijven op de hoogte, waarop de verdorven natuur hen plaatste;
hierdoor is het, dat zij het juk, dat God hun oplegt, onmogelijk kunnen dragen. De nek is door de
kwade grillen van trots en hartstocht stijf en hoog opgericht; daarom, wanneer zij te eniger tijd eens
met het juk in aanraking komen, dar. is het ineens met al hun gemak uit.
Laat ons de toestand van het hovaardig geslacht in de drie volgende aanwijzingen duidelijk maken.
(1)
Zij schatten zich hoger dan zij inderdaad zijn en daarom willen zij niet zo klein wezen om het
juk te aanvaarden; het is hun te min. Welk een opgeblazen ijdelheid is dat! Exod. 5:2: "Wie is de
Heere, Wiens stem ik gehoorzamen zou?" Er moet dus bij de mens een werk van vernedering plaats
vinden, zal hij het juk van Christus' bevelen of voorzienigheid opnemen. De eerste dwaling is in het
verstand; vandaar, dat Salomo gewoonlijk een goddeloos man een dwaas noemt; daarom valt bij de
bekering daar ook de eerste stoot, door overtuiging te vernederen. De mensen zijn in hun eigen
schatting groter dan zij inderdaad zijn; dit is de reden, waarom wij het met God niet eens zijn in
dingen, die passen bij onze werkelijke toestand.
(2)
Zij hebben een ongedode eigen wil, die uit die zelfoverschatting voortvloeit, en zij willen niet
bukken. Exod. 5:2. De kwestie tussen de Hemel en ons is, of Gods wil dan, of de onze moet
zegevieren. Onze wil is verdorven, Gods wil is heilig en ze kunnen niet in overeenstemming gebracht
worden. God zegt in Zijn Voorzienigheid, dat onze wil moet zwichten voor de Zijne; maar dat zal niet
plaats vinden, tenzij de ijzeren zenuw daarin wordt verbroken. Rom. 8:7: "Daarom, dat het bedenken
des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich de wet Gods niet; want het kan ook
niet." Jes. 48, vs. 4: "Omdat Ik wist, dat u hard zijt en uw nek een ijzeren zenuw is, en uw voorhoofd
koper."
(3)
Zij hebben een menigte niet ten onder gebrachte hartstochten, die de eigenwil stijven, en zij
zeggen: "Hij zal er niet onder", Rom. 7:8 en 9. Zo begint de oorlog. Daar is een tijdperk binnen en
buiten de mens. Jak. 4:1: "Vanwaar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan,
namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren?" Een heilig God dwarsboomt door Zijn
Voorzienigheid de eigen wil van hoogmoedige schepselen, als Hij de dingen geheel tegen hun zin in
regeert en beschikt, soms door Zijn eigen onmiddellijke hand, zoals in het geval met Kaïn, Gen. 4:4 en
5, soms door des mensen hand, wanneer de dingen hun tegenvallen, zoals in het geval met Achab,
aan wie Naboth zijn wijngaard weigerde, 1 Kon. 21:4. De hoogmoedige wil en het trotse hart, die niet
in staat zijn om zich aan het kruis te onderwerpen, komen veeleer daartegen in opstand; ze kunnen
de hand niet dulden, die hen in bedwang houdt en kampen om de heerschappij met al de kracht
hunner ongedode hartstochten. Het kruis te verwijderen, zelfs de kromming, de zaak naar hun eigen
zin te schikken, daarom is het begonnen; dit is de oorzaak van die onheilige krijg, waarin:
a.
Een zwarte bende van helse hartstochten, n.l. ontevredenheid, ongeduld, murmurering,
gramschap en dergelijke, oprukt tegen de Heere en een aanval doet op de hemel. "De dwaasheid des
mensen zal zijn weg verkeren en zijn hart zal zich tegen de Heere vergrammen", Spr. 19:3. ,.Deze
steken een vuur aan in het binnenste, doen het aangezicht vervallen", Gen. 4:6. "En de Heere zeide

tot Kaïn: "Waarom zijt. U ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen?" Ook leiden ze soms tot
een uitbarsting in een stroom van onbehoorlijke en gramstorige klachten: "Deze zijn murmureerders,
klagers over hun staat", Judas 22:16, of wel van godslasteringen, 2 Kon. 6:33: "Zie, dat kwaad is van
de Heere; wat zou ik verder op de Heere wachten?"
b.
Er is een andere bende, n.l. gramschap, toorn, woede, wraak, bitterheid, die voorwaarts rukt
en een aanval doet op de bewerker of de bewerkers van het kruis. Spr. 27:4: ""Grimmigheid en
overloping van toorn is wreedheid, maar wie zal voor nijdigheid bestaan?" Deze doen de mens zijn
zelfbeheersing verliezen. Lukas 21:19: "Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid", brengen het hart tot een
kookhitte. Psalm 39, vs. 3: "Mijn hart werd heet in mijn binnenste", de mond wordt vervuld met
geroep en kwaadspreking. Efeze 4:31: "Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en
lastering zij van u geweerd, met alle boosheid, ja bedreigingen worden uitgeblazen." Hand. 9:3: "En
Saulus, blazende nog dreiging en moord"; soms zelfs de misdadige hand uitgestrekt, een uiterst
droeve geschiedenis, zoals in de zaak van Achab tegen Naboth.
Zo voeren de hovaardigen de oorlog, maar dikwijls lijden ze de nederlaag en het kruis blijft, in
weerwil van alles, dat zij kunnen doen, onbeweeglijk; ja, soms vallen zij zelf in de strijd, welke eindigt
in hun ondergang, Exod. 15:9, 10. maar dit is niet het geval, waarvan de tekst gewaagt. We moeten
toch hen beschouwen als:

C. Degenen, die hun zin krijgen en alles naar hun wens doordrijven. Dit duidt op:
1.
De heilige Voorzienigheid, die des mensen ongedode eigen wil toegeeft en die naar zijn wens
laat begaan. Gen. 6:3: "Toen zeide de Heere: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens,
dewijl hij ook vlees is." God acht het voegzaam de strijd met hem op te geven, want het heeft geen
invloed op hem ten goede. Jes. 1:5: "Waartoe zou u meer geslagen worden: u zou des afvals des te
meer maken." Zo werden de teugels op de nek van de hovaardige gelegd en hij heeft, wat hij graag
wenst: "Efraïm is vergezeld met de afgoden, laat hem varen", Hoséa 4:17.
2.
De begeerlijkheid, die even sterk en krachtig blijft. Psalm 78:30: "Zij waren nog niet
vervreemd van hun lust." God geeft Zijn volk soms naar de orde van Zijn Verbond hun zin en plaatst
hen, waar zij wilden zijn; maar in dat geval wordt de lust voor de zaak gedood en zij zijn als
gespeende kinderen. Psalm 10:17: "Heere! Gij hebt de wens der zacht moedigen gehoord; Gij zult
hun hart sterken; Uw oor zal opmerken." Hier blijft echter de begeerlijkheid heersen, de hovaardige
zoekt er voedsel voor en krijgt het.
3.
De verwijdering van het kruis, de wegneming van het juk. Psalm 78:29: "Toen aten zij en
werden zeer zat, zodat Hij hun lust toebracht." Ze konden er niet aan denken het met hun lot eens te
worden, integendeel, ze liepen er met verheven schilden tegen aan, ze worstelden en vochten er
tegen, totdat de zaak naar hun zin is opgelost, dan hebben ze het pleit gewonnen. De zegepraal is
voor hen.
4.
Zo'n mens is er mee ingenomen, dat hij zijn doel heeft bereikt, ja, hij is als iemand, die de
buit verdeelt, 1 Kon. 21:18 en 19. Zo is nu de staat van het nederig beproefd geslacht en het trots
geslacht, dat voorspoedig is, behandeld, en gaan wij over tot de conclusie van hetgeen onze tekst
duidelijk en onbetwistbaar leert, n1:
III. Het is beter om in een ellendige toestand van beproeving te verkeren met een ziel, die vernederd
is en zich heeft leren neerleggen bij zijn lot, dan trots en hoog van geest te zijn, een lot naar het kolfje
van zijn hand te krijgen en de loop der dingen naar de wens van het hart. Dit zal ons duidelijk blijken,
wanneer we het volgende overwegen:
1. De nederigheid is zover boven de hoogmoed te verkiezen, dat zij, welke de omstandigheden ook
mogen zijn, het steeds zal winnen van de hoogmoed. Laten al de smartelijke bezoekingen ter wereld
de nederige van harte vergezellen en al de voorspoed ter wereld de hovaardige, nederigheid zal toch

de voorkeur hebben. Het goud in een mesthoop is toch uitnemender dan eenzelfde gewicht lood in
een kabinet.
(1) Nederigheid is toch iets van het beeld Gods. Hoogmoed is het meesterstuk van het beeld des
duivels. Als wij het oog slaan op Hem, die het uitgedrukte beeld is van de Persoon des Vaders, zo
aanschouwen we Hem als "zachtmoedig en nederig van harte", Matth. 11:29. Niemand werd meer
verzocht dan Hij, en toch berustte Zijn geest volkomen in Zijn lot. Jes. 53:7: "Hij werd verdrukt, Hij
werd met grote smart bezocht, maar Hij deed zijn mond niet open." Hoe treffend komt hierin het
beeld Gods uit; immers, hoewel God niet klein kan zijn ten aanzien van zijn staat en toestand, toch
buigt Hij oneindig diep neder. Jes. 57:15: "Want zó zegt de Hoge en Verhevene, die in de eeuwigheid
woont en Wiens naam heilig is; Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij die, die van een
verbrijzelde en nederige geest is." Niemand verdraagt zoals Hij, Rom. 2:4, of lijdt geduldig zoveel
tegenspraak. Dit wordt ons voorgesteld tot onze bemoediging in tijden van beproeving, zoals dit bij
Christus uitkwam: "Aanmerkt deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft
verdragen, opdat u niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen", Hebr. 12:3.
Aan de andere kant staat de hoogmoed. Deze is het ware beeld van de duivel. 1 Tim. 3:6: "Geen
nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde en in het oordeel des duivels valle." Zullen wij ons zelf
naar de verhevenheid van onze geest schatten? De Satan zal met de hoogste onder ons op dat punt
wedijveren; want, hoewel hij de meest ellendige is, toch is hij de hoogmoedigste in de ganse (gehele)
schepping. Tussen die geest en zijn lot is de grootste afstand; de eerste is zo hoog als de troon van
God, het laatste is zo laag als de hel, en zoals het onmogelijk is, dat zijn lot ooit op dezelfde hoogte
komt als zijn geest, zo zal zijn geest zich nimmer buigen naar de diepte, verenigd met zijn lot. Daarom
zal hij eeuwiglijk met zijn lot op voet van oorlog zijn. Vandaar, dat hij zelfs in deze tijd en bij
voortduring geen rust heeft, maar rondgaat, wel rust zoekt, maar die niet vindt.
Nu, is het niet beter op God te gelijken dan op de duivel te gelijken? Hem te gelijken, die de Fontein
is van alle goed, dan hem, die de bron en poel is van alle kwaad? Kan iets bij mogelijkheid de
weegschaal doen overslaan en de voorkeur geven aan de hoogmoed? zó is het beter nederig van
geest te zijn met de zachtmoedigen.
(2) Nederigheid en armoede des geestes maken ons voor een vriendschappelijke gemeenzaamheid
en omgang met God in Christus bekwaam. Hoogmoed maakt God tot onze vijand. 1 Petrus 5:5: "Zijt
met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij
genade." Ons geluk voor dit leven en hiernamaals hangt af van ons vriendschappelijk verkeer met de
Hemel. Zo wij dat missen, kan niets ons verlies vergoeden. Psalm 30:5: "Want een ogenblik is er in
Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid." Zo wij dat bezitten, kan niets ons ongelukkig
maken. Rom. 8:31: "Zo God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?" Nu, wie anders hebben God vóór
zich, dan de nederigen en armen van geest? Wie anders dan zij, die in Christus zijnde Hem
gelijkvormig worden gemaakt? Hij zegent hen en verklaart hen tot erfgenamen van de kroon der
heerlijkheid. "Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen", Matth. 5:3.
Op deze zal Hij zien, al is hun toestand doorlopend ook nog zó armelijk, terwijl Hij anderen de nek
toekeert. Jes. 66:2: "Hij zal hen aanzien, al zijn zij veracht." Psalm 138:6: "Ofschoon de Heere hoog is,
nochtans ziet Hij de nederige aan, en de verhevene kent Hij van verre." Hij zal bij hen wonen, al
wonen zij armoedig. Jes. 57:15: "Hij zal hen gewisselijk op Zijn tijd verhogen, hoewel zij nu in de
laagte gelegerd zijn." Jes. 40:4: "Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen
zullen vernederd worden."
Wie hebben God tegen zich? Wie wederstaat Hij? De hovaardigen. Deze vervloekt Hij, en die
vervloeking zal tenslotte hun kracht verteren. De hoogmoedige is de mededinger van God, hij maakt
zichzelf tot zijn God en zou willen, dat degenen, die hem omringen, hem ook tot hun God maakten;
hij wordt woedend, hij raast, als zij niet voor hem willen neervallen. God zal hem echter vernederen.
Jes. 40:4. Psalm 18:27: "Maar de hoge ogen vernedert Gij."
Is het dan niet beter bekwaam gemaakt te worden voor de gemeenschap met God, dan Hem op
enige wijze tegen ons verbonden te zien?

(3) Nederigheid is een plicht, die Gode welgevallig is, hoogmoed een zonde, waarin de duivel
behagen heeft. Jes. 57:15, 1 Tim. 3:6. God eist van ons, dat wij nederig zijn, inzonderheid waar Zijn
beproevende hand over ons is. "En zijt met ootmoedigheid bekleed", 1 Petrus 5:5 en 6. zo'n kleed
voegt ons. De nederige tollenaar werd aangenomen, de trotse farizeeër verworpen. Wij kunnen
zeggen van het geslacht der hovaardigen, 1 Thess. 2:16: "En de toorn is over hen gekomen tot het
einde." Zij zijn Gode noch mensen behagelijk, maar zij behagen zich zelve en de Satan, op wie zij
gelijken. Nu, onze plicht te beoefenen is in elk geval beter dan er maar op los te zondigen.
2. Zij, wier ziel in overeenstemming met hun beproevingslot is vernederd geworden, hebben veel
kalmte en gemoedsrust, terwijl de hovaardigen, die een levenslot moeten hebben dat hen aanstaat,
veel onrust, moeite en kwelling doormaken. Laat ons, wat deze zaak aangaat het volgend bedenken.
(1)
Dat gemoedsrust en kalmte een grote zegen is, die verband enerzijds: houdt met de troost
des levens. Zonder deze kan niets het leven des mensen gelukkig maken. Daniël 5:6: "Toen
veranderde zich de glans des konings en zijn gedachten verschrikten hem." En waar deze mag stand
houden, kan niets het leven ongelukkig maken. Joh. 16:33: "Deze dingen heb Ik tot u gesproken,
opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult u verdrukking hebben; maar hebt goeden moed, Ik heb
de wereld overwonnen." Waar deze vrede in God verzekerd is, daar kan men alle moeiten der wereld
het hoofd bieden. Psalm 46:3 en 4: "Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar
plaats en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën." Zo rustig als een knaap, die daar zeilt
temidden der op en neer gaande golven.
(2)
De ziel, die in overeenstemming met haar lot vernederd is geworden, geraakt tot deze
inwendige kalmte en wordt daarbij bewaard. De gehele onrust in ons lot op de wereld komt hieruit
voort, dat onze geest niet gelijkvormig is aan ons lot; zodra is niet de geest in overeenstemming
gebracht met zijn lot, of alle beroering is onmiddellijk gestild. Mag hij zo voor zijn ziel gesteld blijven,
zo zal hij onder zijn beproeving rustig stand houden, zoals een rots, die onbewogen blijft, terwijl de
wateren er tegen aan beuken. Col. 3:15: "En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welke u ook
geroepen zijt in één lichaam."
Laat ons nu de keerzijde bezien:
a.
Welk een onrust maken de hovaardigen door, eer dat zij hun levenslot er bovenop hebben
gebracht naar de wens huns harten. Jer. 9:5: "Zij leren hun tong leugen spreken; zij maken zich
moede met verkeerdelijk te handelen. Jac. 4:2: "Gij begeert, en hebt niet; u benijdt en ijvert naar
dingen, en kunt ze niet: verkrijgen; u vecht en voert krijg, maar u hebt niet, omdat u niet bidt", Welke
pijlen van smart doorboren hun hart! Wat moeten zij een marteling van angst, gemelijkheid en
kwelling ondergaan! Welke tegenstrijdige hartstochten worstelen daar in hun binnenste en wat doen
zij niet hartstochtelijke uitvallen! Hoe ongemakkelijk was het Haman, eer hij zijn doel had bereikt en
het besluit van de koning in handen had, waardoor hij op Mordechaï wraak kon nemen! Esther 3.
b.
En als de zaak naar hun wens uitvalt, ze zal de kosten niet goedmaken. Het genot daarvan
verschaft niet zoveel voldoening en genoegen, als het gemis daarvan smart veroorzaakte. Dit is
duidelijk in het geval van Rachel, die graag kinderen wilde hebben, alsook in het geval, dat ons
vermeld wordt in Psalm 78:30 en 31: "Zij waren nog niet vervreemd van hun lust, hun spijs was nog
in hun mond, als Gods toorn tegen hen opging, dat Hij van hun vetsten doodde en de uitgelezenen
van Israël nedervelde." Er is een dode vlieg in de zalf, die de geur bederft, welke zij daarin dachten te
vinden. De vrucht, die van de boom der Voorzienigheid wordt geplukt, voordat zij rijp is, zal ons
weldra doen griezelen. Het gaat daarmede als met het manna, dat de nacht over werd bewaard.
Exod. 16:20.
c.
Het bezit daarvan is slechts onzeker, het is voor hen geen duurzaam bezit. Of de zaak wordt
hun spoedig ontnomen, en zij zijn juist zover als in het begin. Hosea 13:11: "Ik gaf u een koning in
Mijn toorn, en nam hem weg in Mijn verbolgenheid." Zij verwelkt spoedig, daar zij een wortel van
trotsheid in zich draagt; of anders worden zij daaraan ontrukt, zodat zij geen gelegenheid hebben om

daarvan genot te hebben. Zo verkreeg Haman wel het bevelschrift, maar eer de dag van uitvoering
aanbrak, was hij niet meer.
3. Zij, wier geest met hun bezoeking naar de diepte wordt geleid, de vallei des ootmoeds, bereiken
een doel, ver te waarderen boven dat van hen, die in hun hoogmoed hun lot naar hun zin er bovenop
hebben gebracht. Spreuken 16, vs. 32: "De lankmoedige is beter dan de sterke, en die heerst over
zijn geest, dan die een stad inneemt." Dit geheel onderscheiden doel wordt duidelijk, zo wij
bedenken, dat:
(1)
De laatste (de sterke) een betere toestand in uitwendige dingen teweeg brengt, de eerste (de
lankmoedige) een beter mens maakt. Het leven is meer dan het voedsel. De mens is van meer
waarde dan alle uitwendige gemakken, die hem vergezellen. Hetgeen de mens beter maakt, is
daarom te verkiezen boven hetgeen slechts zijn toestand beter maakt. Wanneer twee mensen ziek
worden en de ene van een lelijk bed naar een mooi bed wordt overgebracht, terwijl zijn krankheid
blijft voortduren, en de andere op het grove bed blijft liggen, maar zijn ziekte wijkt wie kan er dan
nog over in twijfel zijn, of de toestand van de laatste te verkiezen is? Zo ook hier. En bovendien:
(2)
Is de onderwerping van onze hartstochten voortreffelijker dan de gehele wereld aan onze wil
onderworpen te hebben; immers, dan zijn we meester over ons zelf. Lukas 21:19: "Bezit uw zielen in
lijdzaamheid." Terwijl we in het ander geval nog slaven zijn van de ergste meester. Rom. 6, vs. 16:
"Weet gij niet, dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt
degenen, die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?"
In het ene geval zijn wij veilig, welke storm er ook moge woeden, in het andere zijn wij aan
duizenden gevaren blootgesteld. Spr. 25, vs. 28: "Een man, die zijn geest niet weerhouden kan, is een
opengebroken stad zonder muur."
(3)
Wanneer beiden zullen komen in het oordeel, zal blijken, dat de ene het getal van zijn goede
werken heeft vermenigvuldigd, waar zijn geest in overeenstemming met zijn lot is vernederd, de
andere het getal zijner kwade werken heeft vermenigvuldigd, door zijn lot naar zijn zin te buigen. Wij
hebben met een alwetend God te doen, in wiens ogen iedere inwendige handeling is een werk, goed
of slecht, dat vergolden zal worden. Rom. 2:16: "In de dag, wanneer God de verborgen dingen der
mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn Evangelie."
Een beproevingslot is pijnlijk, maar als er een goed gebruik van gemaakt wordt, is het zeer
vruchtbaar; het oefent in een christen de genaden van de Geest, welke anders in slaap zouden
liggen. Er is echter onder het kruis nimmer een daad van onderwerping aan de wil van God, noch een
daad van vertrouwen in Hem ten einde hulp van Hem te verkrijgen, of zij zullen in het gedenkboek
des hemels als goede werken vermeld worden. Maleáchi 3:16: "De Heere merkt er toch op en hoort,
en er is een gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven voor degenen, die de Heere vrezen en voor
degenen, die aan Zijn Naam gedenken." En deze goede werken spruiten voort uit de beproeving voor
allen, die er door geoefend worden.
Aan de andere zijde, telkens wanneer het hoogmoedig hart in opstand komt tegen het levenslot, of
een trouweloze poging wordt in het werk gesteld om het lot naar onze zin te buigen, dit alles gaat bij
God door voor een slecht werk Hoe zal dan door de krijg, waarin de roof verdeeld wordt, de rekening
van hen niet stijgen?
1ste gebruik, tot onderrichting.
Laat ons dan vooreerst het tekstwoord Pred. 7:13 ter harte nemen tot onze onderrichting. We
kunnen hieruit toch leren:
1.
Dat het niet altijd voorde mensen het beste is, hun zin te krijgen. Er zijn velen, die de weg,
welke God met hen houdt, maar niet kunnen goedvinden; en zij krijgen hun zin, maar . in toorn.
Psalm 81:12 en 13: "Maar Mijn volk heeft Mijn stem niet gehoord; en Israël heeft Mijner niet gewild,
dies heb Ik het overgegeven in het goeddunken huns harten, dat zij wandelden in hun raadslagen."
Het kan voor deze tijd hoogst genoeglijk en aangenaam zijn, maar het is niet het veiligst. Laten de
mensen zich er dan niet in beroemen, dat zij op die wijze door een sterke hand het begeerde
verkrijgen, laten zij niet juichen over zo'n overwinning: de eindrekening zal hun ogen openen.

2.
De zwaar beproefde, de man, die als door druk verbrijzeld is, wiens levenslot op een laag peil
gehouden wordt, is er zo ver van af aan de verliezende hand te zijn, dat hij veeleer hierdoor wint,
indien zijn geest in deze weg is vernederd geworden. En zo hij de dingen in het licht van Gods
onfeilbaar Woord mag zien, is hij er beter aan toe, dan wanneer hij alles naar zijn zin had gekregen.
In de ene weg worden de vaten des toorns bereid voor het verderf. Psalm 78:29 31; in de andere
worden de vaten der barmhartigheid bereid voor de heerlijkheid, daarom kastijdt God de Zijnen.
Klaagl. 3:27: "Het is goed voor een man, dat hij liet juk in zijn jeugd draagt."
3.
Het is beter voor de Voorzienigheid te zwichten, dan maar te blijven tegenstreven, al zouden
wij winnen. Het is niet alleen onze plicht om te zwichten voor de souvereine beschikking, dit past
ons, maar ook ons grootste belang. Als wij die weg bewandelen, betreden wij het pad met ere;
immers welke eer kan hierin gelegen zijn, dat het schepsel met Zijn Maker twist over het gebied, dat
Hem toebehoort? Dit is ook de verstandigste zaak, die we doen kunnen; immers wat ook de uitslag
van hardnekkige tegenkanting in dat geval moge zijn, we kunnen er zeker van zijn, dat de
overwinning in de krijg aan de kant des Hemels zal zijn. 1 Sam. 2:9: "Want een man vermag niet door
kracht."
4.
Het is voor ons van veel groter belang, dat onze geest een rechte vernedering ondergaat dan
dat we op een berg van uitwendige voorspoed gezeten zijn. Maar wie gelooft dit? Iedereen poogt
zijn uiterlijke toestand verbeterd te krijgen, de meesten denken nooit aan een vernedering van hun
geest en weinigen zijn er die zich daartoe benaarstigen. Wat is dit anders dan, wanneer een kranke
steeds dorstig is, bezorgd te zijn of hem wel een verfrissende teug wordt toegediend, maar er nooit
aan te denken, een geneesmiddel voor hem te vinden, waardoor zijn dorst kan worden
weggenomen.
2e gebruik, tot vermaning.
Wanneer u kruisen in uw levenslot moet dragen, begeer dan liever, dat uw geest wordt vernederd en
in de vallei van ootmoed gebracht, dan uw kruis verwijderd te krijgen. Hiermee bedoel ik niet, dat u
niet alle wettige middelen in vertrouwen op God moogt gebruiken, maar slechts dit, dat u er meer op
gesteld zult zijn uw geest verootmoedigd en gedwee te krijgen, dan dat de kromming in uw levenslot
geëffend wordt. Het is veel nodiger voor ons, om onze geest onder het kruis vernederd te krijgen,
dan het kruis weggenomen te zien. De wegneming van het kruis is alleen nodig tot gemak van het
vlees; de vernedering is echter nodig tot voordeel voor onze ziel, om haar te reinigen, haar tot
genezing en in een staat van gezondheid te brengen.
De vernedering van de geest zal een ontzaglijk goede invloed uitoefenen op een levenslot, dat door
de diepte heengaat, maar de wegneming van het kruis zal op de niet vernederde geest niets
uitwerken. De vernedering zal het kruis, zolang ons leven duurt, ontzaglijk verlichten. Matth. 11:30:
"Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht." Die vernedering zal op 's Heeren tijd het kruis op een
liefelijke wijze wegnemen. 1 Petrus 5:6.
De wegneming van het kruis is echter niet een middel om de onboetvaardigen te vernederen, al
moge het voor verbittering bewaren, de krankheid zal toch voortduren. Overleg bij u zelf, hoe
gevaarlijk en hopeloos een geval als dit is, het kruis weggenomen te zien, eerdat de geest vernederd
is. Wat is dit anders dan het middel ter genezing te hebbers weggedaan en van ons geweerd, terwijl
de kracht der krankheid nog ongebroken is; de beproevingen weggenomen te zien, eerdat enigszins
het nut van de beproeving ons gebleken is? Dat is door onze Geneesheer als hopeloos te worden
opgegeven. Jes. 1:5. Waartoe zou u meer geslagen worden; u zou des afvals des te meer maken; het
ganse hoofd is krank, en het ganse hart is mat. Hoséa 4:17. Efraïm is vergezeld met de afgoden; laat
hem varen.
3e gebruik, tot besturing.
Aanvaardt het Evangelie, gelovende dat God uw God in Christus is, tot uw eeuwige behoud. Blijf veel
in uw gedachten bij Gods grootheid en heiligheid, en uw zondigheid; dan zult gij vernederd worden
onder de krachtige hand Gods, en te Zijner tijd zal Hij u verhogen.
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EERSTE PREEK
Over Jakobus 5:16b, 17, 18
Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.
Op de grote droogte in het jaar 1719
TWEEDE PREEK
Over Joël 1: 18-20
O, hoe zucht het vee; de runderkudden zijn bedwelmd…
Op de sterfte van de beesten in het jaar 1719
DERDE PREEK
Over Jesaja 38:14
Gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik …
Op de zieke mensen in het jaar 1719
VIERDE PREEK
over 2 Koningen 1:15, 16, 17a
Daarom, van dat bed, waarop gij geklommen zijt, zult gij niet afkomen, maar gij zult den dood sterven.
Op de goddeloze zieken

God heeft een twist met ons land, en het wordt niet op gemerkt. De Heere heeft een twist met de inwoners. U beeft altijd voor
de vijand van Frankrijk, maar God zou de dood wel kunnen doen komen waar vandaan u het niet verwacht had: van de kant
van het water, honger, dorst of pest. Hoe zijn de dijken door die ijselijke winden gebroken, zodat de wateren uw straten en
steden kwamen instromen, zodat er geen stuiten aan was. In het jaar 1695 heeft God het door water gedaan, zodat wij haast
niet één gezonde bete broods hadden. In het jaar 1698 regende het niet, zodat men niet wist hoe het koren tot zijn rijpheid zou
gebracht worden. In het jaar 1710 heeft God grote winden laten waaien. En wat doet God nu in het jaar 1719? Hij heeft het in
zes maanden haast niet laten regenen. Denkt u dat God daar niets in voorheeft? Wat een beroering was er door de vreselijke
donder en weerlicht, zodat ieders aangezicht betrokken was als een pot.
Zou de Heere het niet doen om zoveel atheïsten als er zijn, onder groot en klein? Het zijn uitgespogen fielten die er in het
land zijn, zij vermoeien God met hun woorden. In deze warme en hete zomer heeft deed men de rustdag schenden onder
groot en klein om met jachten te varen, en met wagens te rijden, te spelen en te lopen.
Is God het niet waard dat u voor Hem knielt? Ja, zegt u, ik ben geen rechtvaardige, ik zal geen ingang vinden. Zoek er dan
een te worden. Bid en smeek dat Hij u verandere, en dat God de regen van Zijn Woord aan u zegene, en dat Hij uw hart
doorvochtige met Zijn genade.

Vraag: Smytegelt weet de oorzaak van de ziekte uitbraak nauwkeurig aan te wijzen? Mag dat vandaag ook zo gedaan
worden?

Institutie III.8 OVER HET DRAGEN VAN HET KRUIS, HETWELK EEN DEEL IS
VAN DE ZELFVERLOOCHENING.
1. Ja nog hoger moet een vroom hart opstijgen, namelijk daarheen, waar Christus zijn
discipelen roept, dat eenieder zijn kruis opneme (Matth. 16:24). Want allen, die de Heere
heeft aangenomen en de gemeenschap van de zijnen waardig gekeurd heeft, moeten zich
voorbereiden tot een hard, inspannend, onrustig en met zeer vele en verschillende soorten van
rampen vervuld leven. Zo is het de wil des hemelsen Vaders de Zijnen op zulk een wijze te
oefenen, om een gewisse proef van hen te nemen. Begonnen bij Christus zijn Eniggeborene,
gaat Hij ten opzichte van al zijn kinderen met deze orde door. Want ofschoon Hij een Zoon
was, geliefd boven anderen, en in wie het hart des Vaders rustte, zien wij toch, dat Hij niet
toegeeflijk en zacht behandeld is: zodat men naar waarheid kan zeggen, dat Hij niet alleen
door een voortdurend kruis geoefend is, zolang Hij op aarde gewoond heeft, maar dat zijn
gehele leven niets anders geweest is dan de betoning van een voortdurend kruis. De oorzaak
daarvan wijst de apostel aan (Hebr. 5:8), namelijk, dat Hij gehoorzaamheid moest leren, uit
hetgeen Hij geleden heeft. Waarom zouden wij dan onszelf uitzonderen van die voorwaarde,
welke Christus, ons Hoofd, heeft moeten aanvaarden; vooral daar Hij die om onzentwil
aanvaard heeft, opdat Hij ons in zichzelf een voorbeeld van lijdzaamheid zou tonen? Daarom
leert de apostel, dat voor alle kinderen Gods dit als doel vastgesteld is, dat zij aan Hem
gelijkvormig worden (Rom. 8:29). En daaruit komt ook een aanmerkelijke vertroosting tot
ons, namelijk deze, dat wij in harde en moeilijke omstandigheden, die geacht worden als
tegenspoeden en rampen, deelhebben aan het lijden van Christus; opdat wij, evenals Hij uit de
doolhof van alle rampen tot de hemelse heerlijkheid is ingegaan, zo tot diezelfde heerlijkheid
door verschillende verdrukkingen heen, geleid worden. Want zo spreekt Paulus zelf elders
(Fil. 3:10), zeggende, dat wanneer wij leren de gemeenschap aan zijn lijden, wij tevens leren
kennen de kracht zijner opstanding; en wanneer wij gelijkvormig gemaakt worden aan zijn
dood, wij zo voorbereid worden tot de gemeenschap van de heerlijke opstanding. Van welk
een kracht kan dit zijn tot het verzachten van alle bitterheid des kruises, dat, hoe meer wij
gedrukt worden door tegenspoeden, onze gemeenschap met Christus des te vaster versterkt
wordt. En door de gemeenschap met Hem wordt het lijden voor ons niet alleen gezegend,
maar brengt het ook veel hulp aan tot het bevorderen van onze zaligheid.
2. Hierbij komt nog, dat onze Heere het opnemen en dragen van het kruis slechts nodig gehad
heeft om aan de Vader zijn gehoorzaamheid te betuigen en te bewijzen; maar voor ons is het
om vele redenen nodig onder een voortdurend kruis te leven. In de eerste plaats (gelijk wij
van nature al te zeer geneigd zijn om alles aan ons vlees toe te kennen) stellen wij, indien
onze zwakheid ons niet als met het oog wordt aangewezen, licht onze kracht boven de rechte
maat, en twijfelen er niet aan of zij zal, wat er ook gebeure, tegenover alle moeilijkheden
onverbrekelijk en onoverwinnelijk zijn. Daardoor komen wij tot een dwaas en ijdel
vertrouwen des vleses; en daarop bouwend betonen wij een halsstarrige trots tegenover God
zelf, even alsof onze eigen vermogens, zonder zijn genade, voldoende waren. Deze
aanmatiging kan God niet beter breken, dan doordat Hij door de ondervinding ons aantoont,
aan hoe grote zwakheid niet alleen, maar ook aan hoe grote broosheid wij lijden. Dus teistert
Hij ons of met schande, of armoede, of verlies van dierbaren, of ziekte, of andere rampen, tot
het dragen van welke wij verre van in staat zijn, zodat we daaronder, voorzover het van ons
afhangt, weldra bezwijken. Zo vernederd, leren wij zijn kracht inroepen, die ons alleen onder
het gewicht der verdrukkingen staande doet blijven. Ja zelfs de allerheiligsten, ook al weten
ze, dat ze staan door Gods genade en niet door eigen krachten, zijn toch meer dan recht is
gerust omtrent hun eigen kracht en standvastigheid, tenzij Hij hen door de beproeving des
kruises tot een diepere zelfkennis brengt. Deze zorgeloosheid heeft ook David beslopen (Ps.

30:7): "Ik zeide," zegt hij, "in mijn gerustheid, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Gij Heere,
Gij hadt in uw goedgunstigheid voor mijn berg kracht vastgezet: Gij verbergdet uw
aangezicht, en ik werd verschrikt." Want hij erkent, dat in voorspoed door zorgeloosheid zijn
zinnen verlamd waren, zodat hij, met terzijdestelling van de genade Gods, waarvan hij
afhankelijk had moeten zijn, op zichzelf steunde, en zich een voortdurend standhouden
beloofde. Indien dit een zo groot profeet overkomen is, wie van ons zou dan niet vrezen,
opdat hij zich er voor zou hoeden? Dat ze dus in voorspoed zichzelf vleiden met een gedachte
van grotere standvastigheid en lijdzaamheid, daarvan leren ze, wanneer ze door tegenspoed
vernederd zijn, dat het veinzerij geweest is. Wanneer de gelovigen, zeg ik, door zulke
bewijzen herinnerd zijn aan hun ziekten, maken zij vordering tot nederigheid, zodat ze, na het
boze vertrouwen op het vlees afgelegd te hebben, zich begeven tot Gods genade. En wanneer
ze zich daartoe begeven hebben, ervaren ze de tegenwoordigheid van Gods kracht, waarin
genoeg en meer dan genoeg hulp gelegen is.
3. En dit is het, wat Paulus leert, dat door de verdrukkingen lijdzaamheid gewerkt wordt en
door de lijdzaamheid bevinding (Rom. 5:3). Want dat God beloofd heeft, dat Hij de gelovigen
zal bijstaan in verdrukkingen, daarvan gevoelen ze, dat het waar is, wanneer ze, door zijn
hand gesteund, met lijdzaamheid stand houden, wat ze door eigen krachten geenszins zouden
kunnen. De lijdzaamheid schenkt dus de heiligen deze ondervinding, dat God de hulp, die Hij
beloofd heeft, metterdaad betoont, wanneer het nodig is. Daardoor wordt ook hun hoop
versterkt, want het zou een blijk van al te grote ondankbaarheid zijn, wanneer ze voor de
toekomst niet de waarheid Gods verwachtten, wier standvastigheid en kracht zij ervaren
hebben. Nu zien wij, hoeveel goede dingen in onderlinge samenhang uit het kruis ontstaan.
Want het werpt die gedachte, die we ten onrechte koesteren van onze eigen kracht, weg,
ontdekt onze veinzerij, die ons vermaak schenkt en drijft ons verderfelijk vertrouwen op het
vlees uit. En nadat wij zo vernederd zijn, leert het ons steunen op God alleen; en daardoor
komt het, dat wij niet onderdrukt worden en niet bezwijken. En op de overwinning volgt de
hoop, en wel aangezien de Heere door te volbrengen wat Hij beloofd heeft, zijn waarheid voor
de toekomst bevestigt. Voorzeker, ook al waren dit de enige redenen, dan blijkt toch, hoe
noodzakelijk voor ons de oefening van het kruis is. Immers het is van niet geringe betekenis,
dat uw blinde eigenliefde afgewist wordt, opdat ge u terdege bewust zoudt zijn van uw
zwakheid, dat gij onder de indruk komt van het besef van uw eigen zwakheid, opdat gij uzelf
leert wantrouwen; dat gij uzelf wantrouwt, opdat gij uw vertrouwen op God leert stellen; dat
gij met het vertrouwen uws harten op God steunt, opdat gij, bouwend op zijn hulp, ten einde
toe onoverwonnen moogt volharden; dat gij u vestigt op zijn genade, opdat gij moogt inzien,
dat Hij waarachtig is in zijn belofte; dat gij de zekerheid van zijn beloften duidelijk hebt leren
kennen, opdat uw hoop daardoor versterkt worde.
4. Ook een andere bedoeling heeft de Heere met het treffen der zijnen, namelijk om hun
lijdzaamheid te beproeven en hen te onderwijzen tot gehoorzaamheid. Weliswaar kunnen ze
Hem geen gehoorzaamheid bewijzen, dan die, welke Hij zelf hun gegeven heeft, maar zo
behaagt het Hem door voortreffelijke bewijzen bekend en duidelijk te maken de genadegaven,
die Hij de heiligen geschonken heeft, opdat die niet in hun binnenste werkeloos verborgen
zouden blijven. Wanneer Hij dus de deugd der lijdzaamheid en de standvastigheid, waarmede
Hij zijn dienaren heeft toegerust, aan de dag brengt, wordt er gezegd, dat Hij hun
lijdzaamheid beproeft. Vanhier komen die uitdrukkingen, dat God Abraham beproefd heeft en
zijn vroomheid bewezen bevonden heeft, daardoor dat hij niet geweigerd had zijn eigen en
enige zoon te offeren (Gen. 22:1,12). Daarom leert Petrus (1 Petrus 1:7), dat ons geloof door
verdrukkingen beproefd wordt, evenals het goud in de oven door het vuur wordt onderzocht.
En wie zou kunnen zeggen, dat het niet nuttig is, dat de zeer voortreffelijke gave der

lijdzaamheid, die de gelovige van zijn God ontvangt, ten gebruik te voorschijn wordt gehaald
om zeker en duidelijk te worden? Immers anders zullen de mensen haar nooit naar verdienste
waarderen. Indien God, opdat de deugden, die Hij zijn gelovigen geschonken heeft, niet in het
duister verborgen blijven, ja onnut ter neer liggen en te gronde gaan, er goed aan doet, dat Hij
stof verleent om ze op te wekken, hebben de verdrukkingen der heiligen, zonder welke hun
lijdzaamheid er niet zou zijn, een zeer goede reden. Ook tot gehoorzaamheid worden zij door
het kruis onderwezen, zeg ik; want zo leren zij niet naar hun eigen wens, maar naar Gods wil
te leven. Voorzeker, wanneer hun alles naar hun eigen wens ging, zouden ze niet weten, wat
het is God te volgen. En Seneca 1) vermeldt, dat dit een oud spreekwoord was, wanneer men
iemand aanspoorde tot het verdragen van de tegenspoed: "Volg God." Waarmede men te
kennen gaf, dat de mens dan eerst komt onder Gods juk, wanneer hij zijn hand en rug aan
Gods gesel aanbiedt. En indien het zeer billijk is, dat wij ons in alles gehoorzaam betonen aan
de hemelse Vader, dan mogen wij er zeker niets tegen hebben, dat Hij ons op alle manieren er
aan gewent Hem gehoorzaamheid te betonen.
5. Toch zien wij nog niet in, hoe noodzakelijk voor ons deze gehoorzaamheid is, indien wij
niet tegelijkertijd bedenken, hoe groot de losbandigheid van ons vlees is om Gods juk van ons
te werpen, zodra ons vlees een weinig zachter en toegeeflijker behandeld wordt. Want dan
gaat het er geheel mee, als met weerbarstige paarden, die, wanneer ze enige dagen zonder
arbeid te verrichten gemest worden, daarna vanwege hun wildheid niet getemd kunnen
worden, en hun berijder niet dulden, ook al gehoorzaamden ze vroeger aan zijn besturing. En
geheel en al is in ons voortdurend aanwezig datgene, wat, gelijk God klaagt (Deut. 21:15) in
het Israëlitische volk was, dat wij, vet geworden en met vet overdekt, achteruitslaan tegen
Hem, die ons gevoed heeft en heeft doen opgroeien. De weldadigheid Gods moest ons wel
verlokken tot het overleggen en beminnen zijner goedheid; maar daar onze boosaardigheid zo
groot is, dat wij veeleer voortdurend door zijn goedertierenheid bedorven worden, is het meer
dan noodzakelijk, dat wij door enige tucht in de band gehouden worden, opdat wij tot zulk
een lichtvaardigheid niet komen. Zo komt de Heere zelf, naardat Hij ziet, dat nuttig is, ons
tegen en temt en beteugelt de overmoed van ons vlees door middel van het kruis, opdat wij
niet door bovenmatige overvloed van rijkdommen verwilderen, opdat wij niet, door eer in de
hoogte gestoken, ons verhovaardigen, en opdat wij niet, opgeblazen vanwege de overige
goederen van geest, lichaam of fortuin, overmoedig worden. En dit doet de Heere op
verschillende wijzen, namelijk zoveel voor een ieder heilzaam is. Immers wij lijden niet allen
aan dezelfde ziekten even ernstig, en hebben ook niet allen een even moeilijke genezing
nodig. Tengevolge daarvan kan men zien, hoe de een door deze, de ander door die soort van
kruis geoefend wordt. En hoewel de hemelse Geneesheer de ene zachter behandelt, de andere
met scherper middelen geneest, terwijl Hij voor aller gezondheid wil zorgen, laat Hij toch
niemand vrij en onaangetast voorbijgaan; want Hij weet, dat allen tot de laatste toe ziek zijn.
6. Daar komt bij, dat de allergoedertierenste Vader het nodig acht niet alleen onze zwakheid te
voorkomen, maar ook de vroegere zonden dikwijls te straffen, opdat Hij ons in een passende
gehoorzaamheid jegens zich houde. Daarom moet, zo dikwijls als wij getroffen worden,
terstond de herinnering aan ons vroegere leven ons in de geest komen. Zo zullen wij zonder
twijfel bevinden, dat wij iets bedreven hebben, dat een dergelijke kastijding verdiende. Maar
toch moet de vermaning tot lijdzaamheid niet voornamelijk ontleend worden aan de
bekentenis der zonde. Want de Schrift levert een veel betere overweging, wanneer ze zegt, dat
wij door tegenspoed van de Heere getuchtigd worden, opdat wij niet met deze wereld
veroordeeld worden (1 Cor. 11:32). Dus moeten wij ook temidden van de bitterheid der
verdrukkingen de barmhartigheid en de goedgunstigheid van onze Vader jegens ons erkennen,
daar Hij zelfs dan niet ophoudt onze zaligheid te bevorderen. Want Hij tuchtigt ons niet om

ons te verderven of te doelen, maar veeleer om ons te bevrijden van de veroordeling der
wereld. Die gedachte zal ons leiden tot datgene, wat de Schrift elders leert (Spr. 3:11): "Mijn
zoon, verwerp de tucht des Heeren niet, en wees niet verdrietig wanneer ge door Hem
gekastijd wordt; want de Heere kastijdt degenen, die Hij liefheeft, ja, gelijk een vader zijn
zoon omhelst." Wanneer wij de roede des Vaders waarnemen, behoren wij dan niet veeleer
ons gehoorzame en leerzame kinderen te betonen, dan door hardnekkigheid de goddelozen na
te volgen, die in boze daden zijn verhard ? God verderft ons, tenzij Hij ons, wanneer wij van
Hem zijn afgeweken, terugroept. Zodat Hij terecht zegt (Hebr. 12:8), dat wij bastaarden zijn
en geen zonen, wanneer wij zonder kastijding zijn. Wij zijn dus zeer verkeerd, indien wij
Hem niet kunnen verdragen, wanneer Hij ons zijn goedertierenheid betoont en de zorg, die
Hij heeft voor onze zaligheid. De Schrift leert, dat dit het onderscheid is tussen ongelovigen
en gelovigen, dat de eerste, als slaven van een verouderde en telkens weer oplevende
slechtheid, door de geselingen steeds slechter en hardnekkiger worden; maar dat de gelovigen,
als zonen, die toegerust zijn met adeldom, daardoor vordering maken tot boetvaardigheid. Nu
moet ge kiezen tot wie van beiden gij het liefst wilt behoren. Maar daar hierover elders
gesproken is, vind ik het voldoende, dat ik het in 't kort aangeroerd heb, en zal hier thans mee
eindigen.
7. Verder ligt daarin een bijzondere vertroosting, wanneer wij om de gerechtigheid vervolging
lijden. Want dan moet ons in de gedachte komen, hoe grote eer de Heere ons waardig keurt,
dat Hij ons zo siert met het bijzondere kenmerk van zijn krijgsdienst. Ik zeg, dat vervolging
lijden om der gerechtigheid wil niet alleen zij, die om de verdediging van het evangelie, maar
ook zij, die om iedere bescherming der gerechtigheid moeite ondervinden. Hetzij dus dat wij
hij de verdediging van de waarheid Gods tegen de leugens van Satan, hetzij bij het
beschermen van goeden en onschuldigen tegen de ongerechtigheden der bozen, moeten vallen
in de ergernissen en de haat der wereld, tengevolge waarvan of ons leven, of onze bezittingen,
of onze eer met gevaar bedreigd wordt: laat het ons niet zwaar vallen of lastig om ons
inzoverre aan God ten dienste te stellen, of laat ons niet menen, dat wij ongelukkig zijn in die
dingen, waarin Hij zelf met zijn mond ons zalig gesproken heeft (Matth. 5:10). De armoede is
wel, op zichzelf beschouwd, een ellende; evenzo ballingschap, verachting, gevangenis,
smaad; de dood eindelijk zelf is de uiterste van alle rampen. Maar wanneer de gunst van onze
God tot ons komt, is er niets van dat alles, wat voor ons niet verandert in geluk. Laat ons dus
liever tevreden zijn met het getuigenis van Christus, dan met de valse beoordeling des vleses.
Zo zal het geschieden, dat wij naar het voorbeeld der apostelen ons verheugen (Hand. 5:41),
zo dikwijls als Hij ons waardig zal achten om voor zijn naam smaadheid te lijden. Immers,
indien wij onschuldig en met een goed geweten door de misdaad der goddelozen van onze
goederen beroofd worden, worden wij wel bij de mensen tot armoede gebracht, maar aldus
groeit de ware rijkdom bij God in de hemel voor ons aan; indien wij uit ons huis gestoten
worden, worden wij des te inniger in Gods gezin opgenomen; indien wij gekweld en veracht
worden, schieten wij des te steviger wortel in Christus; indien wij met smaad en schande
worden gemerkt, des te heerlijker plaats nemen wij in het Koninkrijk Gods; indien wij gedood
worden, wordt ons zo de toegang geopend tot het gelukzalige leven. Wij moeten ons schamen
om de dingen, waarvoor de Heere een zo grote prijs heeft vastgesteld, van minder waarde te
achten dan de schaduwachtige en vergankelijke verlokkingen van het tegenwoordige leven.
8. Daar dus de Schrift door deze en dergelijke vermaningen de smaadheden en rampen, die we
terwille van de verdediging der gerechtigheid lijden, overvloedig verzacht, zijn wij al te
ondankbaar, als wij ze niet gaarne en blijmoedig uit de hand des Heeren aanvaarden. Vooral
daar deze soort van kruis de gelovigen het meest eigen is, waardoor Christus in ons wil
verheerlijkt worden, gelijk ook Petrus leert (1 Petrus 4:11). En omdat het voor edele naturen

bitterder is smaad te lijden dan honderd doden, vermaant Paulus met name, dat ons niet alleen
vervolgingen te wachten staan, maar ook smaadheden, omdat wij hopen op de levende God (1
Tim. 4:10). Gelijk hij ons elders beveelt naar zijn voorbeeld te wandelen door kwaad gerucht
en goed gerucht (2 Cor. 6:8). Maar er wordt van ons niet zulk een blijmoedigheid geëist, dat
die alle gevoel van bitterheid en smart wegneemt. Want er zou geen lijdzaamheid der heiligen
in het kruis zijn, wanneer ze niet door smart gekweld en door moeilijkheden beangstigd
werden. Indien er in de armoede geen bitterheid, in ziekten geen kwelling, in smaad geen pijn,
in de dood geen siddering was, wat voor een kracht of zelfbeheersing zou er dan in gelegen
zijn, die kwade dingen kalm te verdragen? Maar daar ieder van die door zijn ingeboren
bitterheid ons aller gemoederen van nature kwelt, openbaart de kracht van een gelovige zich
daarin, als hij, door het gevoel van zulk een bitterheid aangetast, ook al lijdt hij nog zo zwaar,
toch zich krachtig verzet en zich ontworstelt. Daarin vertoont zich zijn lijdzaamheid, indien
hij, heftig geprikkeld, toch door de vrees Gods in toom gehouden wordt, dat hij niet uitbreekt
tot enige onmatigheid; en daarin schittert zijn opgewektheid, wanneer hij, gewond door
droefheid en smart, in de geestelijke vertroosting Gods rust vindt.
9. Deze strijd, die de gelovigen tegen het natuurlijk gevoel van smart aanbinden, wanneer ze
zich toeleggen op lijdzaamheid en matigheid, heeft Paulus keurig beschreven met deze
woorden (2 Cor. 4:8): "In alles worden wij verdrukt, doch niet benauwd; wij zijn in nood,
maar niet van hulp verstoken; wij lijden verdrukking, maar worden daarin niet verlaten; wij
worden nedergeworpen, maar niet verdorven." Ge ziet, dat het kruis geduldig dragen niet
betekent geheel en al ongevoelig worden en van alle gevoel van smart beroofd worden, zoals
de Stoïcijnen oudtijds dwaselijk als een fier man beschreven hebben hem, die, zijn
menselijkheid afgelegd hebbende, in tegenspoed evenzo gestemd is als in voorspoed en in
droeve omstandigheden evenzo als in blijde; ja, die gelijk een steen door niets bewogen
wordt. En wat hebben ze met die hoge wijsheid bereikt? Wel, zij hebben een beeld van
lijdzaamheid geschilderd, dat nooit onder de mensen gevonden is, en ook niet bestaan kan. Ja
zelfs, daar ze een al te nauwkeurige en scherp afgebakende lijdzaamheid willen hebben,
hebben ze haar kracht uit het menselijk leven weggenomen. Ook nu zijn er onder de
Christenen nieuwe Stoïcijnen, die niet alleen het zuchten en wenen, maar ook het bedroefd en
bekommerd zijn voor zonde houden. En deze wonderlijke opvattingen komen meest voort van
mensen, die een werkeloos leven hebben, die, zich meer oefenend door denken dan door
werken, niets kunnen dan dergelijke wonderlijke leringen voortbrengen. Maar wij hebben
niets te maken met die ijzeren wijsbegeerte, welke onze Meester en Heer niet slechts door zijn
woord, maar ook door zijn voorbeeld veroordeeld heeft. Want Hij heeft gezucht en geweend
om zijn eigen en andere rampen, en zijn leerlingen niet anders geleerd. "De wereld," zegt Hij
(Joh. 16:20), "zal zich verblijden; maar gij zult bedroefd zijn en wenen." En opdat niemand
dit voor zonde zou houden, heeft Hij in het openbaar hen zalig gesproken, die treuren (Matth.
5:4). En dat is geen wonder. Want indien alle tranen afgekeurd worden, wat moeten wij dan
oordelen over de Heere zelf, uit wiens lichaam bloedige tranen gedroppeld zijn (Luc. 22:44) ?
Indien elke vrees gekenmerkt wordt als blijk van ongeloof, hoe zullen wij dan die siddering
beschouwen, waardoor Hij, naar we lezen, niet weinig terneergeslagen is geweest? Indien alle
droefheid mishaagt, hoe zal het ons dan behagen, dat Hij bekent, dat zijn ziel bedroefd is tot
de dood toe (Matth. 28:38)?
10. Dit heb ik willen zeggen met het doel om vrome gemoederen van wanhoop af te houden,
opdat ze niet het streven naar lijdzaamheid terstond daarom laten varen, omdat ze de
natuurlijke aandoening van smart niet van zich kunnen doen. Dat moet hun overkomen, die
van lijdzaamheid ongevoeligheid en van een krachtig en standvastig man een blok hout
maken. Want de Schrift prijst de heiligen van wege hun vermogen om te verdragen, wanneer

ze zo door de hardheid der rampen aangetast worden, dat ze niet worden gebroken of
bezwijken, wanneer ze zo door bitterheid worden gewond, dat ze tegelijkertijd overgoten
worden met een geestelijke blijdschap; wanneer ze zo door angst gedrukt worden, dat ze door
Gods vertroosting opgebeurd, weer adem scheppen. Intussen bevindt zich in hun harten die
tweestrijd, dat hun natuurlijk gevoel de dingen, die het gevoelt als tegen zich ingaande,
ontvlucht en vreest; maar dat hun vrome gezindheid ook temidden van deze moeilijkheden
streeft naar de gehoorzaamheid aan de wil Gods. Deze tweestrijd heeft de Heere uitgedrukt,
toen Hij zo sprak tot Petrus (Joh. 21:18): "Toen gij jonger waart, gorddet gij u zelf, en
wandeldet, alwaar gij wildet; maar wanneer gij oud zult geworden zijn, zal een ander u
gorden, en brengen, waar gij niet wilt." Het is zeker niet waarschijnlijk, dat Petrus, toen hij
door de dood God verheerlijken moest, onwillig en tegenstrevend daartoe gesleurd is, want
dan zou zijn martelaarschap weinig lof verdienen. Maar ook al gehoorzaamde hij met de
grootste vurigheid des harten aan Gods ordinantie, zo werd hij toch, omdat hij zijn
menselijkheid niet had afgelegd, door tweeërlei wil uiteengerukt. Want toen hij die wrede
dood, die hij ondergaan zou, op zichzelf overwoog, zou hij gaarne, door de gruwelijkheid
daarvan verschrikt, ontvlucht zijn. Maar toen hem aan de andere kant in de gedachte kwam,
dat hij door Gods bevel tot die dood geroepen werd, overwon en vertrad hij die vrees, en
onderging hem gaarne, ja zelfs met blijmoedigheid. Hierop moeten wij ons dus toeleggen,
indien wij Christus' discipelen willen zijn, dat onze harten vervuld worden met een zo grote
eerbied en gehoorzaamheid jegens God, dat die alle daartegen strijdende neigingen kunnen
bedwingen en onderwerpen aan zijn ordinantie. Zo zal het geschieden, dat, door welke soort
van kruis wij ook gekweld worden, wij ook in de grootste benauwdheden der ziel standvastig
de lijdzaamheid behouden. Want de tegenspoeden zelf zullen hun scherpte hebben, waardoor
wij worden gekweld. Zo zullen wij, getroffen door ziekte, zuchten en verontrust worden en
gezondheid begeren; zo zullen wij, gedrukt door armoede door de prikkels der
bekommerdheid en droefheid worden gewond; zo zullen wij door de smart van smaad,
verachting en onrecht worden geslagen; zo zullen wij bij de dood van de onzen de aan de
natuur verschuldigde tranen betalen. Maar dit zal altijd het slot zijn: Maar de Heere heeft het
zo gewild, laat ons dus zijn wil volgen. Ja zelfs temidden van de pijn der smart, van
zuchtingen en tranen, moet deze gedachte opkomen, opdat ze het gemoed er toe moge neigen,
dat het juist datgene blijmoedig draagt, waardoor het zulke aandoeningen ondergaat.
11. En aangezien wij de voornaamste reden om het kruis te dragen genomen hebben uit de
beschouwing van de wil Gods, moeten wij met weinige woorden het onderscheid vaststellen
tussen de wijsgerige en de Christelijke lijdzaamheid. Ongetwijfeld zijn zeer weinigen van de
wijsgeren tot dat inzicht opgeklommen, dat ze begrepen, dat wij door de hand Gods door de
verdrukkingen geoefend worden, en van oordeel waren, dat God in dit opzicht gehoorzaamd
moet worden. Maar zelfs ook die brengen geen andere reden aan, dan deze, dat het
noodzakelijk zo moet. Maar wat betekent dat anders dan dat men moet wijken voor God,
omdat men tevergeefs zich inspant om tegen Hem te strijden? Want indien wij God slechts
gehoorzamen, omdat het moet, zullen wij ophouden te gehoorzamen, wanneer we er aan
kunnen ontkomen. Maar de Schrift beveelt op iets geheel anders in Gods wil te letten,
namelijk in de eerste plaats op zijn rechtvaardigheid en billijkheid en vervolgens op de zorg
voor onze zaligheid. Dus zijn de Christelijke opwekkingen tot lijdzaamheid van de volgende
aard. Hetzij armoede, hetzij ballingschap, hetzij gevangenschap, hetzij smaad, hetzij ziekte,
hetzij verlies van dierbaren, hetzij iets anders dergelijks ons kwelt, wij moeten bedenken, dat
niets van die dingen ons overkomt zonder de wil en de voorzienigheid Gods, en verder, dat
Hij niets doet zonder een zeer rechtvaardige besturing. Immers, verdienen onze ontelbare,
dagelijkse zonden niet ernstiger en met zwaarder roeden gekastijd te worden, dan die zijn,
waarmede wij door zijn zachtmoedigheid geslagen worden ? Is het niet volkomen billijk, dat

ons vlees getemd en als het ware aan het juk gewend wordt, opdat het niet in
overeenstemming met zijn aard naar willekeur woedt? Is de gerechtigheid en de waarheid
Gods niet waardig, dat wij om harentwil lijden? Indien de ontwijfelbare gerechtigheid Gods in
verdrukkingen zich vertoont, kunnen wij niet zonder ongerechtigheid daartegen murmureren
of strijden. Wij horen dan niet die laffe deun: men moet wijken, omdat het moet, maar een
bevel, dat levendig en vol van werkdadigheid is, namelijk: men moet gehoorzamen, omdat het
ongeoorloofd is zich te verzetten; men moet lijdzaam dragen, omdat onlijdzaamheid
wederspannigheid is tegen Gods gerechtigheid. Verder omdat slechts dat liefelijk voor ons is,
waarvan wij bekennen, dat het ons ten goede en tot zaligheid is, troost ons de zeer goede
Vader ook in dat opzicht, doordat Hij verklaart, dat Hij juist daardoor, dat Hij ons het kruis
oplegt, zorgt voor onze zaligheid. Indien vaststaat, dat de verdrukkingen voor ons heilzaam
zijn, waarom zouden wij ze dan niet met dankbaar en kalm gemoed op ons nemen? En
daarom, wanneer we ze lijdzaam dragen, zwichten we niet voor de noodzaak, maar berusten
wij in wat goed voor ons is. Deze overdenkingen, zeg ik, maken, dat onze harten evenzeer
door een geestelijke blijdschap worden ontspannen, als ze in het kruis door het natuurlijk
besef van bitterheid worden gedrukt. En daaruit volgt de dankzegging, die er zonder vreugde
niet kan zijn. Indien de lof des Heeren en de dankzegging slechts uit een vrolijk en blij hart
kan voortkomen, en er niets is, dat ze in ons mag verhinderen, dan blijkt hieruit hoe nodig het
is, dat de bitterheid des kruises door geestelijke vreugde wordt verzoet.

Heidelbergse Catechismus
Vr.27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen,
gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en
onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Nederlandse Geloofsbelijdenis
Artikel 13. Van de voorzienigheid Gods en regering aller dingen.
De goede God regeert
Wij geloven dat die goede God, nadat Hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, noch aan het
geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar Zijn heiligen wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets
geschiedt zonder Zijn ordinantie.
Gods regering gaat ons begrip te boven
Hoewel nochtans God noch Auteur is, noch schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Want Zijn macht en
goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat Hij zeer wel en rechtvaardiglijk Zijn werk beschikt en doet, ook
wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen Hij doet boven het
begrip des menselijken verstands, datzelve willen wij niet curieuselijk onderzoeken, meer dan ons begrip
verdragen kan; maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons
verborgen zijn; ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons
aanwijst in Zijn Woord, zonder deze palen te overtreden.
Troost
Deze lering geeft ons een onuitsprekelijken troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval
overkomen kan, maar door de beschikking van onzen goedertieren hemelsen Vader, Die voor ons waakt met een
Vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder Zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd (want
die zijn alle geteld) , ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder den wil onzes Vaders. Waarop wij ons
verlaten, wetende dat Hij de duivelen in den toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder Zijn toelating en wil
niet schaden kunnen.
Tegen de afwezige God
En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der epicureeën, dewelke zeggen dat Zich God nergens mede
bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden!

De laatste brief van Guido de Brès aan zijn Moeder
Doornik, 19 Mei 1567 (12 dagen vóór zijn dood)

Mijn lieve moeder,
Ik bid u, wees goedsmoeds te midden uwer droefheid, en draag deze beproeving, u van God toegezonden, met
geduld en met blijdschap, wetende, dat het het welbehagen Gods is, hetwelk men in geenen deele mag
weerstaan, al ware het ook, dat men hiertoe de macht hadde. Leef het overige uwer dagen in de vreeze Gods,
blijf mijner gedachtig, als ook dat ik mijnen God gediend heb tot in den dood. Ik blijf u steeds, voor zoolang als
gij in deze wereld nog zult leven, mijne arme vrouw en mijn kindertjes aanbevelen, die hun vader in hunne
vroegste jeugd verliezen, en ik bid den Heere, mijnen God, uit den grond mijns harten, dat het Hem behage, hun
van hunne kindsheid af Zijnen Heiligen geest te schenken, en hen in Zijne vreeze te doen wandelen gedurende
heel hun leven. (…)
Vaarwel, mijne moeder, mijne lieve moeder, vaarwel. De Heere vertrooste u in uwe bezoeking.
Door uwen zoon, die u op het hartelijkst liefheeft:
GUIDO DE BRÈS, gevangen om Jezus Christus, den Zone Gods.

Vraag: Hoe bedoelt Guido de Bres dat ‘deze beproeving u van Gods is toegezonden?’
Vraag: Hoe kan Degene die slaat, ook troosten?

