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Hoe gaan we om met lijden dat ons treft? Veel le-
zers van dit blad zijn op een of andere manier met 
het lijden in aanraking gekomen. Hierdoor kwam 
er verdriet, gemis en pijn in hun leven.
Soms gebeurt dit door een plotseling ongeval. Dat 
overkwam Pieter den Admirant tijdens zijn werk als 
matroos op een binnenvaartschip. Hij moet nu ver-
der leven met een dwarslaesie. Het tweede verhaal 
gaat over je leven als je partner door Alzheimer 
wordt getroffen, zoals ds. Breugem gebeurde. 

Vroeg of laat komen wij allemaal met lijden in 
aanraking. Dat kan ons diep raken. Wat is een mens 
gezegend als hij alles in Gods hand kan leggen!

Ooit deelde een lid van een Bijbelkring bij de 
behandeling van het thema lijden, met een vrouw 
haar ervaringen. Ze zei dat God alle dingen laat 
medewerken ten goede. Zij had ervaren dat God 
een plan met haar leven had. Deze uiting leverde 
verontwaardiging van andere bezoekers op. Het 
was veel te gemakkelijk gezegd. En: komt het lijden 
wel van God?

Ds. C. G. Geluk schreef in zijn boek ”Ruimte binnen 
grenzen” dat het kwaad niet uit Zijn hand komt, 
maar het wel via Zijn hand loopt. De Heere wil dat 
wij groeien in het geloof, Hij wil het sterker maken. 
En Hij gebruikt daarvoor allerlei verzoekingen. Hij 
kent onze nood en weet van ons bestaan.”
De mens die verdrukking meemaakt, leeft vaak het 
dichtst bij God. Het doel van het lijden is om ons te 
vormen. Zoals in het kinderliedje ”Zoals klei in de 
hand van de Pottenbakker” te horen is: “Kneed mij, 
Heere God, ook als het soms pijn doet… zo maakt 
U mij een vat tot Uw eer.”

Jenneke Wolvers-ten Hove
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