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Jij kunt verschil maken! 

 
Ik vond het een heftige week. Soms raken beelden uit het nieuws je. Ik weet niet 

hoe het jou vergaat. Er is zoveel leed in onze wereld, dat het wel lijkt of je er aan 
gewend raakt. Maar deze week werd ik echt geraakt door de beelden op het 
journaal. Heb jij deze week ook die verschrikkelijke beelden gezien uit 

Afghanistan? Het beeld dat mij het meest is bijgebleven is dat beeld dat mensen 
zich probeerden vast te klampen aan een opstijgend vliegtuig. En even later zag 

je iemand naar beneden vallen… 
--FOTO—(kort vertonen) 
Ik kon er eigenlijk nauwelijks naar kijken. Ik voelde het in mijn lichaam. Wat een 

wanhoop! De mensen zijn radeloos. Ze zijn zo bang voor de toekomst, dat ze 
hun leven wagen in een wanhoopspoging…. 

 
Ik zat me van de week af te vragen, hoe zou God naar deze scene kijken? Hoe 
kijken Vader, Zoon en Heilige Geest naar deze gebeurtenissen? 

Zou het Hen onverschillig laten? 
Zouden ze denken: ‘eigen schuld’ ? 

Zouden ze denken: ‘o, dat is niet zo belangrijk, het gaat maar om moslims, niet 
om christenen…’? 

 
Ik ben ervan overtuigd dat God huilt, dat Vader, Zoon en Heilige Geest de pijn 
voelen, die deze mensen moeten doorstaan… Ik ben ervan overtuigd dat God 

met compassie naar deze mensen kijkt. 
 

Matteus 9 
36Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er 
uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. 

 
En de compassie en ook de afschuw die jij voelt (hopelijk), die voel je omdat je 

gemaakt bent naar het beeld en de gelijkenis van God.  
 
Dit lijden, waar we deze week weer zo getuige van waren is niet Gods wil. Dit 

lijden is het gevolg van wat de ene mens de andere mens aandoet. Dit lijden 
heeft met misbruik van macht, met onderdrukking en met angst te maken. 

 
Misbruik van macht, onderdrukking en angst komt bij ons in het (post-
)christelijke Westen overigens ook voor. Het is nog niet zo lang geleden dat 

miljoenen mensen zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Vernietigd in een 
gaskamer of gesneuveld op het slagveld of anderszins omgekomen. 

 
Misbruik van macht, onderdrukking en angst komt nog steeds regelmatig voor op 
onze scholen, in onze bedrijven, in onze huizen,…en helaas, inderdaad, soms ook 

in onze kerken… 
 

Mensen zeggen soms:  

‘Een God die dit lijden toestaat, die hoef ik niet, die wil ik niet kennen’.  

 

Misschien hebben mensen dit ook weleens tegen jou gezegd… 
Het is een Grote Vraag.  

Misschien worstel je zelf ook wel met deze vraag… 
Daar hoef je je niet voor te schamen. 
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Elke vraag moet gesteld kunnen worden in de kerk! 

En dat geldt zeker voor dit soort levensvragen of zingevingsvragen. Vandaag 
zullen we stilstaan bij deze belangrijke vraag. En hopelijk helpen de gedachten in 

deze overdenking je. 
 
Wat zou God moeten doen?  

Hoe moet Hij ingrijpen als mensen onderling elkaar pijn doen? Moet Hij de 
rechtvaardigen laten winnen en de onrechtvaardigen laten verliezen?  

 
En wie zijn de rechtvaardigen?  
Wat als er alleen onrechtvaardigen zijn… 

 
(Romeinen 3:10 

 ‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, 
11er is geen mens verstandig, 
er is geen mens die God zoekt. 

12Allen hebben ze zich afgewend, 
heel de mensheid is verdorven. 

Er is geen mens die nog het goede doet, 
er is er zelfs niet één.) 

 
Moet Hij gehoorzaamheid eisen, met gebruikmaking van dreigementen en angst?  
Moet God een vriendelijke dictator worden? 

Hij kan zichzelf niet verloochenen! Gelukkig maar.  
Jezus zei tegen zijn leerlingen: 

 
Matteus 20 
25Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken 

onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. 26Zo zal het bij jullie niet 
mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten 

dienen, 27en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn –
 28zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te 
dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ 

 
Jezus legt uit dat in Zijn Koninkrijk dienstbaarheid de sleutel is. Dienen in plaats 

van heersen. Geven in plaats van nemen… 
 
Jezus’ komst is Gods manier om een einde te maken aan onrecht. Jezus’ komst 

biedt ons een uitweg, een manier om de cyclus van geweld, van slaan en 
terugslaan te doorbreken. 

 

‘Een God die dit lijden toestaat, die hoef ik niet, die wil ik niet kennen’. 

 

Het is een uitspraak van mensen die niet bekend zijn met het karakter van God 
en met Zijn Plan. 

God is liefde. Alles in Gods koninkrijk draait om liefde. Jezus zei tegen zijn 
leerlingen: 
Johannes 13 
34Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo 
moeten jullie elkaar liefhebben. 35Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien 

dat jullie mijn leerlingen zijn.’ 
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Liefde veronderstelt vrijheid en ook een vrije wil.  

Liefde geeft zichzelf vrijwillig aan de ander. 
Liefde kan alleen bestaan als er ook de vrijheid is om niet lief te hebben. Liefde 

kan niet worden afgedwongen, dan is het geen liefde meer. (betaalde liefde 
bestaat niet…) 
Daarom is vrijheid een belangrijk kenmerk van Gods Koninkrijk, van zijn Plan.  

 
Samenvattend: 

God geeft ons de vrijheid om foute keuzes te maken, inclusief de vrijheid om 
elkaar pijn te doen. Want alleen in vrijheid is er ook ruimte voor liefde.  
 

‘Een God die dit lijden toestaat, die hoef ik niet, die wil ik niet kennen’. 

 

Gods Plan van herstel, Gods Plan om het kwaad te elimineren, om het lijden te 
beëindigen gaat over de weg van de Liefde.  
Joh 13 34Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. 

 
Jij (en ik) zijn een deelnemer in het Plan van God met deze wereld. Jij kunt 

bijdragen aan een betere wereld. 
 

Wat kan ik doen aan de situatie in Afghanistan? Niet zo veel inderdaad. Hoewel 
ik geloof dat, onder onze jongeren, ook de leiders van de toekomst zitten. 
Misschien wordt je wel burgemeester, volksvertegenwoordiger of minister. 

Of misschien kom je op een andere positie waarop je het verschil kunt maken. Ik 
daag je uit om groot te dromen. 

Haha, dat heb ik ook altijd gedaan… 
Ondertussen heb ik vrede met een bescheiden bijdrage die ik mag leveren. Maar 
waar ik kom kan ik ervoor kiezen om de ‘weg van de liefde te bewandelen’. Ik 

mag Jezus en zijn liefde vertegenwoordigen waar ik kom: 
Respectvol zijn, dankbaar zijn, vriendelijk zijn, dienstbaar zijn, mild zijn, 

compassie tonen, vergevingsgezind zijn…het is niet zo moeilijk en het komt elke 
dag op je pad. 
 

Ik was van de week bij een familie waar de zoon, een jongeman van 30 jaar oud, 
zichzelf van het leven had beroofd. Het verdriet van de ouders en van de zus was 

groot. Ik mocht voorgaan in de afscheidsdienst. Maar ik mocht er van de week 
vooral voor hen zijn... In de moeilijkste dagen van hun leven, mocht ik een 
vertegenwoordiger van Jezus zijn… 

Zo simpel is het.  
 

‘Een God die dit lijden toestaat, die hoef ik niet, die wil ik niet kennen’. 

 
God roept dit lijden een halt toe, door jou en mij! 

Liefde is onze roeping, echt waar. 
 

We zijn soms vergeten hoe geliefd we zelf zijn. 
Vorige week heeft Johan gesproken over de doop van Jezus. 
Hij was een jaar of dertig oud toen hij zich liet dopen door Johannes (de Doper). 

En op dat moment sprak God de Vader die prachtige woorden: ‘dit is mijn 
geliefde zoon’ en daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem 

neer.  
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Johan sprak over identiteit en over toerusting. 
In de doop (12 september!) verpakt zit die bevestiging van je identiteit als 

geliefd kind van God en in de doop zit ook de verbinding met God door de Heilige 
Geest. 
 

Wij mogen weten wie we zijn én weten dat zijn toegerust voor onze taak in het 
leven. En onze taak is echt niet zo veel mogelijk bijbelstudies te volgen en te 

leven in een christelijke sub-cultuur. 
Onze taak is om het lijden een halt toe te roepen door lief te hebben. Onze 
opdracht ligt vooral in de maatschappij. Onze taak is om Jezus te brengen in een 

wereld die wanhopig op zoek is naar liefde. Het gemeenteleven, de zondagse 
dienst, de huisgroepen enz. zijn belangrijk, zijn bedoeld om ons op te bouwen en 

toe te rusten, zodat we kunnen wandelen in onze roeping: 
 
Matteus 28 
18Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de 
aarde. 19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te 

dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te 
leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd 

dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 
wereld.’ 
AMEN 

 
 

 
------Moment van stilte----- 

Zou je willen nadenken, samen met de Heer: 

‘Op welke plaatsen in mijn omgeving is vrede nodig?  
Op welke plaatsen in mijn omgeving kan ik liefde brengen?’ 


