Leerdienst geloofsverantwoording – 5
Elburg, 20 oktober 2019
Schriftlezing: Job 39:34 – 40:9
Kernpunten uit de preek
De vraag naar God en het lijden is het diepste en moeilijkste thema in het gesprek met
niet-christenen. De oervraag van de mensheid is: waar komt het kwaad vandaan (unde
malum)? De vraag is niet alleen theoretisch, maar ook existentieel: belangrijk om daar
rekening mee te houden! Verwijst de ‘moeite met het lijden’ op zich al niet naar een
besef dat het anders had kunnen/moeten zijn? Is er diep besef binnen in ons dat het
lijden (en de dood) eigenlijk helemaal niet bij het leven horen?
Met betrekking tot God is het vooral de vraag naar Zijn liefde (wil God het niet anders?)
en Zijn almacht (kan Hij het niet anders?). Hier is vooral het Godsbeeld aan de orde: een
belangrijk thema in het apologetisch gesprek! Evenals het mensbeeld trouwens: is de
mens écht een onschuldig slachtoffer?
De Bijbel geeft meerdere antwoorden op het ‘waarom’ (Prediker, Psalmen, Openbaring,
Job). Dat moet ons per situatie voorzichtig maken.
Belangrijk is ook om door te praten over begrippen als ‘zinloos lijden’, ‘het goede’ etc.
Wie bepaalt wat zinvol/zinloos is, wanneer iets goed/fout is? De maatstaven daarvoor
worden bepaald door je visie op de zin van het leven (ik-gericht of God-gericht).
Job: geen pasklaar antwoord op het lijden, God is ondoorgrondelijk en verheven. Wie
roept wie ter verantwoording? Voor veel lijden is de mens verantwoordelijk (ook
natuurrampen), niet God.
Waarom liet de Heere dan toch de mogelijkheid van het lijden en het kwaad toe? Hij
schiep ons om Hem lief te hebben: dat vereist vrijheid en verantwoordelijkheid.
Hij is sterker en machtiger dan het lijden. Hij is een God van heil, waar de mens zich in
het onheil stortte: zie de dood en opstanding van Christus!
God is in het lijden van de wereld afgedaald. Toonde Zijn liefde en erbarmen.
De kerk heeft dus niet alleen een theoretisch antwoord op het lijden, maar ook een
praktisch antwoord: voorbede en barmhartigheid (diaconaat)!
Om over door te praten
1. Hoe ga jij zelf om met het lijden in deze wereld (ook als het jou niet persoonlijk
betreft)? Wat doet dat met je geloof in God?
2. Welke bijbelse antwoorden helpen je? Zijn er bijbelfiguren aan wie jij een
voorbeeld neemt, psalmen of bijbelteksten waaraan je je vasthoudt bij deze
vragen?
3. Welke niet-christelijke verklaringen en theorieën ken je over het ‘waarom’ van
lijden in deze wereld? Welk houvast bieden ze?

