Inleiding
Het evangelie vertelt van een liefdevolle God, Die omziet naar zondaars,
naar mensen die leven in moeiten en verdriet, ziek en gebrekkig zijn, arm
en hulpeloos zijn, enzovoorts. De troostrijke, bemoedigende slotwoorden
van dat evangelie zijn: “God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de
dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er
meer zijn” (Op 21:4). En is dat geen goede boodschap over wat we allemaal graag zouden willen?
Maar niet alle mensen willen van dat evangelie weten. Velen zijn er niet in
geïnteresseerd, omdat ze hun problemen zelf wel (denken te kunnen)
oplossen, omdat ze tevreden zijn met het leven dat ze hebben, omdat ze
baas in hun eigen leven willen zijn en zich niets door een God of mensen
willen laten opleggen, omdat ze menen dat de wetenschap heeft aangetoond dat er geen God nodig is om leven te scheppen, omdat God volgens
hen niet bestaat, omdat zij de God van de christenen helemaal geen ‘God
van liefde’ vinden gezien alle lijden en ellende in de wereld, en zo meer.
Het laatstgenoemde ‘argument’ is waar het in deze studie over gaat. Een
studie die niet in de eerste plaats bedoeld is om ‘ongelovigen’ te overtuigen – hoewel dat uiteraard zeer toe te juichen zou zijn! – maar gelovigen
te sterken en bemoedigen. Want zij hebben soms hun twijfels, teleurstellingen, aanvechtingen, en zelfs boosheid, als zij of hun dierbaren te maken
krijgen met ziekte, lijden en dood, of als zij het lijden en de ellende overal
op aarde zien. Bestaat God wel? En als Hij bestaat, ziet Hij het dan niet?
En als Hij het ziet, wat doet Hij er dan aan, of waarom doet Hij er dan niets
aan?
In een reeks korte en soms langere delen zullen we ‘het lijden’ bekijken
vanuit het gezichtspunt van God, zoals Hij ons dat in Zijn Woord – in de
Schrift, de Bijbel – toont, en vanuit het gezichtspunt van Christus. We
doen dit systematisch en rustig, vanaf wat over het begin van alles (het
boek Genesis) tot het einde, de voltooiing, daarvan (het boek Openbaring), en alles wat daartussen ligt, wordt verteld over Gods handelen met
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en ten behoeve van mensen. Ook zullen we kijken naar verschillende vormen en oorzaken van lijden. Ons doel is dat het bijdraagt aan uw rust en
uw vrede met wat God doet en de omstandigheden die dit voor u meebrengt.
En omdat lijden geen theoretische zaak is, maar ons leven raakt – met
gevolgen als pijn en verdriet, die weer kunnen leiden tot teleurstelling,
twijfel, opstandigheid, boosheid en ongeloof – kan het niet blijven bij een
‘leerstellige behandeling’. We zullen daarom kijken naar hoe Jezus Christus en gelovigen die we in de Bijbel ontmoeten, zijn omgegaan met hun
lijden, en hoe zij vanuit hun ervaring daarover spreken.
Wat hierbij van uw kant nodig is, is dat u gelooft dat er een Schepper is; en
dat als Hij er is, Hij dan toch een reden en dus een doel moet hebben gehad met Zijn schepping, en nog altijd bezig is Zijn voornemens ten uitvoer
te brengen. Vervolgens dat wat de Schepper daarover zegt, te vinden is in
uw Bijbel, en u die beschouwt als de Waarheid. Alleen dan kunt u het juiste antwoord vinden op de vraag: wat is de reden en het doel van ‘het lijden’ van gelovigen in het bijzonder, en van de mensheid als geheel?
Daarbij is het besef nodig, dat het leven niet altijd van een leien dakje
gaat, rozengeur en maneschijn is. Er zullen op bepaalde momenten tegenslagen, moeiten, ziekten en dood – u bent nu eenmaal sterfelijk – zijn.
Salomo zei als de ‘Prediker’ relativerend: “Er is … een tijd om te huilen en
een tijd om te lachen, een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te
huppelen” (Pred 3:4).
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