Gebed tot de God van het leven
Heer, wij weten het: uw gedachten zijn niet de onze
en uw blik reikt verder dan de onze,
eindeloos veel verder.
Maar wij geloven ook dat U met ons bent:
met ons tegen de dood,
met ons voor het leven.

Waarom is er
kwaad en lijden?

In Jezus Christus, uw geliefde Zoon
hebt U zich met ons verbonden
in een onverwoestbaar verbond.
U wilde dat zijn opstanding ook de onze zal worden.
Wat U belooft, wordt door de dood niet ongedaan gemaakt.

Sinds mensen lijden, kwaad en ongeluk ervaren,
houdt het dilemma hen bezig: óf God is almachtig
en Hij houdt niet van ons, óf Hij houdt van ons en
Hij is niet almachtig. Als God bestaat, en als God
liefde is, zoals christenen zeggen,
waarom is er dan kwaad
en lijden?

Nee, niet de dood spreekt ons vandaag aan,
maar uw scheppend woord.
U, de Levende,
U die met ons bent tegen de dood,
U die met ons bent voor het leven,
U die wilt dat wij met U zijn,
wij levenden, wij loven U, onze Vader.
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Jezus in de Hof
van Olijven
Etienne-Maurice
Falconet, 1757,
Église SaintRoch, Parijs

Heeft God het niet goed
met ons voor?

W

e worden allemaal
vroeg of laat
geconfronteerd met
ongeluk, met lijden, met
een van de ontelbare
vormen van het kwaad:
ziekte, lijden, de dood
– van onszelf of
van degenen die
ons lief zijn.
En allemaal
weten wij hoe
ongelofelijk
veel kwaad
mensen hun
medemensen
kunnen aandoen.
Van Kaïn die Abel
vermoordde, tot aan de
Shoah, Rwanda, Darfur
en de dagelijkse
verschrikkingen
op tv – ‘dat
een mens
zijn macht
misbruikt om
een ander

kwaad te doen’ (Prediker
8,9) is van alle tijden.
Allen hebben we onszelf
wel eens de vraag
gesteld: ‘Als God bestaat,
waarom gebeurt dit dan?’
En vroeg of laat stellen
anderen ons diezelfde
vraag. l

Een
vluchtelingenkamp in
Gykongo,
ZuidRwanda.

Een God
op de
achtergrond

Het dilemma is
onoplosbaar, omdat we
een denkfout hebben
gemaakt: ons beeld van
Gods almacht klopt niet.
We moeten het beeld
van een almachtige God
die altijd kan ingrijpen,
loslaten. De macht van
God is niet strijdig met de
autonomie van de mens
die Hij heeft geschapen
naar zijn beeld, als vrij
mens. God blijft op
de achtergrond. God
is niet afwezig, maar

zijn attente, liefdevolle
aanwezigheid blijft
vaak onopgemerkt. Zijn
terughoudendheid is geen
teken van onvermogen of
onverschilligheid, maar
van liefde.
Tegenover de stilte en de
terughoudendheid van
God is het ongeduld van
de mens wel begrijpelijk.
De smeekbede heeft
in de Bijbel een
belangrijke plaats. De
teksten van de psalmen
en van de profeten
staan vol verzoeken
om tussenkomst:
‘God, toon uw macht!’
Misschien geven we, als
we worden beproefd,

God met
ons, tegen
het kwaad en
de dood

In Jezus Christus ziet God
af van elke macht en kiest
Hij onze kant. Aan het
begin van de evangeliën
laten de verhalen over
de beproeving in de
woestijn zien dat Jezus de
menselijke macht en het
menselijk gezag weigert.
Uiteindelijk gaat hij zijn
lijden aan. Jezus heeft
ons mens-zijn doorleefd.
Hij koos onze kant, was
een van ons, ook in het
ongeluk, het lijden en de
dood.
Maar de evangeliën
eindigen niet bij de
kruisdood.
De dood van Christus is

‘God schept de wereld zoals de zee de continenten:
door zich terug te trekken’ Friedrich Hölderlin
een overgang naar het
leven. Dat hij afziet van de
macht die is verbonden
met het ‘God-zijn’, de
menselijke zwakte ervaart,
leidt tot ‘de kracht van zijn
opstanding’ (Brief aan de
Filippenzen 3,10), tot het
vermogen dat Christus
heeft om de mensheid
mee te nemen het eeuwig
leven in. Zo staat Jezus,
die onze kant koos in het
ongeluk en de dood, aan
onze zijde in onze strijd
tegen ongeluk en dood.

Wat zeg
je als het
ongeluk
aanhoudt?

Ja, soms krijgen we de
indruk dat ongeluk de regel
wordt in ons leven, en
momenten van geluk de
uitzondering! Dan kun je

beter zwijgen.
Kijk naar Maria, zoals ze bij
het kruis staat: ‘Ze stond
daar, moeder van smarten’.
Stil. Probeer je voor te
stellen hoe ze haar Zoon
troost. Ze zwijgt, maar ze
‘bewaarde al deze woorden
in haar hart en bleef erover
nadenken’ (Lucas 2,19). Ze
heeft Jezus horen roepen:
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’
(Matteüs 27,46)

Waarom zou Maria in haar
hart niet hetzelfde zeggen?
Waarom zou zij zich niet
bij God beklagen?
Ook u kunt luisteren naar
iemand die diep ongelukkig
is. Als hij of zij zich over
God beklaagt, ga God dan
niet verdedigen. Kies liever
de kant van wie ongelukkig
is. Sta hem of haar bij in
het lijden. En spreek, als
u het vanuit uw hart kunt,
ook uw hoop uit. l

Je moet het kwaad
bestrijden

● ‘We hebben wel degelijk
wapens om het kwaad te
bestrijden: geloof, hoop en
naastenliefde.
Voor mij symboliseert het
kruis van Christus de liefde
van God, die het kwaad overwint door vergeving. Maar
het kwaad blijf voor mij een
pijnlijk mysterie en ik begrijp
dat het mijn tijdgenoten aan
het twijfelen brengt.’

Michel Rondet,
jezuïet

● ‘Ook gelovigen kennen

boosheid en verzet. De uiteindelijke keuze van ieder mens,
gelovig of ongelovig, is: welke
geestesgesteldheid neem
ik aan? Voor een christen is
lijden zinloos, maar het kan
er wel toe bijdragen dat je
een diepere zin in je leven
ontdekt, als je erin slaagt om
het een plaats te geven. Dan
krijgt je geestesgesteldheid
een nieuwe laag, en zo kan
een diepere relatie tot God
ontstaan.’
Kardinaal Eijk,
aartsbisschop van Utrecht

(in Waarom toch?
Halewijn, 2009)

God is geen
tovenaar

● ‘Ik geloof dat God, toen Hij
de mens schiep, een enorme
weddenschap aanging. Vanaf de
schepping heeft Hij zijn liefde
en zijn almacht in de mens
gelegd. Daarmee kunnen we het
kwaad dragen dat we ondergaan, maar ook het kwaad dat
wij anderen aandoen. Niet het
kwaad heeft het laatste woord,
maar een kracht in ons die het
kwaad overwint en van God
komt. God neemt ons serieus,
Hij tovert niet.’
Nicole Carré,
psychotherapeute

● ‘Ik ben soms verbijsterd als

ik zie waartoe een mens allemaal in staat is. Het kwade
bestaat, jammer genoeg.
Maar ook het goede bestaat!
Laat ons dus niet alleen bij
het kwade blijven stilstaan,
hoe verbijsterend het soms
ook is. Laat ons ook stilstaan
bij al het positieve dat er is.
Dat moet ons altijd een troost
zijn. Dat laat ons toe om te
blijven leven en te blijven
geloven in het leven.’
Herman Van Rompuy,
voorzitter van de Europese Raad

(in Tussen goed en kwaad,
Halewijn, 2010)

Om over na te denken

het ultieme bewijs van
ons geloof wanneer we
God ontslaan van zijn
‘plicht tot ingrijpen’,
Hem respecteren in zijn
terughoudendheid.

