
III. God en het lijden 
  

3.1 Pro deo: God die het lijden toelaat of zendt 
Bekijk het jaaroverzicht van 2019 en noteer welke vormen van lijden je ziet. 

               
               
                

Sinds mensenheugenis zoeken mensen een antwoord op de vraag naar het „waarom‟, naar de zin 
van het lijden. In de christelijke traditie zijn er doorgaans vier modellen die hun opgang hebben 
gemaakt. Die vier modellen zijn eigenlijk klassieke pogingen om God vrij te pleiten ten overstaan 
van het lijden en het kwaad in de wereld. Deze betrachting om God te rechtvaardigen of vrij te 
spreken, wordt in de vaktaal THEODICEE genoemd, een woord dat door de filosoof Leibniz in 1710 
boven de doopvont is gehouden. De scherpe vraag luidt: hoe kan je het geloof in een almachtige 
én algoede God rijmen met het lijden, het kwaad in de wereld? 

Een eerste klassiek antwoord ziet God als RECHTVAARDIGE 
RECHTER. Hij zendt het lijden in de wereld of laat het althans toe 
als straf voor de zonde. Centraal staat hier de idee van 
vergelding. God is de ultieme garantie van rechtvaardigheid in 
de wereld: wie schuld heeft, lijdt en wie lijdt, heeft schuld. 

Dat het lijden het resultaat zou zijn van menselijke schuld, is 
een oeroude idee. Ook in de menselijke geest lijken lijden en 
schuld heel taai met elkaar verweven. Zo hoor je vaak de vraag 
“waaraan heb ik dit verdiend?”. Deze vraag staat ook centraal in 
het boek van Job.  

Bekijk het filmpje over het boek van Job. Vul stapsgewijs de bijlage aan.  

Hoe werkt volgens jou rechtvaardigheid? Bekijk het tweede deel van het filmpje en vergelijk. 
Beschrijf daarna kort het RECHTVAARDIGHEIDSPRINCIPE.  

               
                

Het boek van Job bevat ook een sterk staaltje redevoering waarin het vraagstuk van theodicee aan 
bod komt. Schematiseer de gedachtengang van Job enerzijds en de drie vrienden anderzijds met 

behulp van de kaartjes.  
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GOD ALS RECHTVAARDIGE RECHTER

https://www.hln.be/video/kanalen/actua~c443/series/nieuws~s1679/dit-was-2019-in-90-seconden~p120874
https://www.youtube.com/watch?v=xQwnH8th_fs
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Kaartjes bij opdracht rond theodicee (p. 74)  
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Kaartjes bij opdracht rond theodicee (p. 74)  
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JOB

DE DRIE VRIENDEN

DE VIERDE VRIEND

In het fragment wordt er een verwijzing gemaakt naar vier Bijbelverzen om Jobs emotionele 
achtbaan in beeld te brengen. Zoek het Bijbelvers op en koppel het aan de passende emotie(s).  

hoop    
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  radeloos  
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moedeloos  

angst   

Ontredderd 

ARGUMENT GEVOLG CONCLUSIE

ARGUMENT GEVOLG CONCLUSIE
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Job 
27:2

Job 
9:22

Job 
16:9

Job 
27:8

Het boek van Job probeert een antwoord te vinden op twee theologische vragen: 
1)               
2)               
Het verhaal van Job is een uitnodiging om in Gods       te 
vertrouwen. 
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Zoek bijbelvers 31:35 op. Wat vraagt Job aan God? Noteer dit in het schema.  
 

In het boek van Job wordt het DUAAL WERELDBEELD naar voor geschoven. Wat wil dit zeggen? Vul de 
wereldbol in je schema verder aan. 

Ten tweede is God meermaals opgevat als een WIJZE PEDAGOOG. Hij laat het lijden toe of zendt het zelfs als 
een soort medicijn omdat het ons als mens wijzer en sterker maakt, omdat we daardoor gevoeliger door 
worden voor het lijden van anderen, omdat het ons tot inkeer en dichter bij God kan brengen. Is het niet zo, 
wordt dan gezegd, dat weerstanden onze vindingrijkheid en weerbaarheid stimuleren? En wordt onze 
enge en soms eigengereide menselijke horizon niet veelal door lijdenservaringen opengebroken en 
verbreed? Sommige gelovigen getuigen dat hun leven en geloof een diepere wending hebben gekregen 
door een lijdenservaring. C.S. Lewis (1898-1963) gebruikt het beeld van de megafoon:  

Bekijk de trailer van My Sister’s Keeper. Over wat gaat de film?  

               
                

Op het einde moet de familie alsnog afscheid nemen van Katie. Wat bedoelt ze met onderstaande 
monoloog?  
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BEZWAREN 
Ten eerste kunnen we lijden niet enkel zien als straf voor zonde, want er is ook kwaad en lijden als er 
geen zonde is. Daarnaast impliceert de vergeldingstheorie ook dat wie lijdt ook nog eens de last van 
een schuldgevoel moet torsen. Bovendien maakt een dergelijke visie elk verzet tegen menselijk lijden 
onmogelijk: het lijden is immers verdiend en kan niet ontlopen worden. Tenslotte mogen we God niet 
zien als een boekhouder die de score van ieder mens bijhoudt.  

GOD ALS WIJZE PEDAGOOG

God fluistert tot ons in onze genietingen; Hij spreekt in ons geweten; maar Hij roept luid in 
ons lijden. Dat lijden is Zijn megafoon om een dove wereld wakker te roepen. Een slecht 
mens die zich gelukkig voelt, heeft er geen idee van dat zijn handelen niet „klopt‟,  dat hij 
niet in harmonie is met de wetten van het heelal. […] Ongetwijfeld is het lijden als megafoon 
een gevaarlijk instrument: het kan leiden tot opstand en verharding. Maar het is de enige 
kans voor een slecht mens om een beter mens te worden. 

https://www.youtube.com/watch?v=KGEDVTiI6E4
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Bekijk het schema van Job opnieuw. Tot welk inzicht komt Job eigenlijk ten opzichte van zijn lijden en 
de rol die God hierin heeft?  

               
               
                

Een derde visie gebruikt wel eens het beeld van een TAPIJT, waarvan wij alleen de achterkant zien, terwijl 
God de mooi geweven voorkant kent. Het benadrukt het anders-zijn van God en stelt dat de mens Gods 
redenen voor het lijden niet kan begrijpen. Ze houdt vast aan een sterk geloof in Gods goedheid, maar 
gaat ervan uit dat God beter dan de mens weet wat deze goedheid inhoudt. In vergelijking met de twee 
vorige visies, wordt Gods goedheid hier dus minder concreet ingevuld. 
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BEZWAREN 
Ten eerste is lijden niet altijd groeien. Het kan ook verbittering veroorzaken. Daarnaast wordt God door 
deze theorie gezien als, in het beste geval, een afstandelijke meester en in het slechtste geval een beul. 
Tenslotte is er maar al te vaak sprake van een disproportie tussen lijden en de menselijke groei die er uit 
kan voortvloeien: de dood van een kind kan niet gerechtvaardigd worden door de verbeterde 
familierelaties die er het gevolg van zijn.  

"Mijn zus is die nacht overleden. Ik zou willen dat ik kon zeggen dat ze op wonderlijke wijze 
genezen was, maar dat is niet zo. Ze stopte gewoon met ademhalen. En ik zou willen dat ik 
kon zeggen, dat er iets goeds uitgekomen is. Dat we door de dood van Kate allemaal door 
konden gaan met het leven. Of dat haar leven een speciale betekenis heeft gehad. 
Bijvoorbeeld dat ze een park of een straat naar haar vernoemd hebben. Of dat het 
hooggerechtshof de wet heeft veranderd dankzij haar. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Ze 
is gewoon weg. Ze is nu een stukje blauwe lucht. En we moeten allemaal doorgaan."  

GOD ALS ONDOORGRONDELIJKE GOEDHEID (TAPIJT)

BEZWAREN 
Ook bij deze visie rijzen verschillende bezwaren. Opnieuw kunnen mensen het gevoel 
krijgen dat het lijden niet bestreden moet worden; hoewel we het niet begrijpen, is het 
lijden er immers met een goede reden. De lijdenservaring dreigt zo geminimaliseerd te 
worden. Daarnaast is God in deze visie een afstandelijke en autoritaire schepper.  



Vul de tabel met de verschillende visies voor de Pro Deo benadering aan. 

3.2 In deo: God wil het lijden niet  
Waar bij de de Pro Deo benadering er een pleidooi voor God wordt gehouden, ligt bij de In Deo 
benadering onze vraag in God: ons lijden, ons zoeken en hopen is in God zelf opgenomen. God is een 
medelijdende God, die er voor ons is, en met ons lijdt. Hij wordt door ons vragen geraakt. Wij zijn 
helemaal opgenomen in Gods geschiedenis. 

Het courante spreken over een God die met mensen mee lijdt, is  een vrij recent fenomeen. Het maakte 
opgang na de ervaring van de Holocaust, waar het lijden zo intens en overweldigend was dat het niet meer 
met God verbonden kon worden zonder radicaal afbreuk te doen aan zijn goedheid.  

Luister naar het fragment uit het boek van Ellie Wiesel De Nacht. Waar is God in het fragment, denk je? 

               
                

Beluister het nummer One of Us  en lees de vertaalde songtekst. Hoe wordt God hier afgebeeld? Wat 
zou het probleem kunnen zijn met dergelijke God? 

               
                

RECHTVAARDIGE RECHTER WIJZE PEDAGOOG ONDOORGRONDELIJKE GOEDHEID

Lijden = Lijden = Lijden = 

Bezwaren: Bezwaren: Bezwaren: 

Godsbeeld =  Godsbeeld =  Godsbeeld =  
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DE MEDELIJDENDE GOD

BEZWAREN 
Niettemin kunnen ook enkele vraagtekens geplaatst worden bij een te vlot en te letterlijk toeschrijven 
van (mee)lijden aan God. Zou God werkelijk zelf afzien, smart ondergaan en in die zin „lijden‟, wanneer 
mensen door lijden worden getroffen? Het is daarom allicht beter te spreken van Gods „medeleven‟ 
dan van een letterlijk „mee-lijden‟. Lijden hoort tot de eindige, beperkte menselijke conditie en 
daaraan is God niet onderhevig. Daarnaast kunnen we ons afvragen of de visie van een lijdende God wel 
in staat is om ons troost te bieden.  

https://www.youtube.com/watch?v=7Gx1Pv02w3Q




3.4 Concrete toepassingen  
Lees het onderstaande  opiniestuk ‘Bezinning na PP11’ (Het Nieuwsblad, 21/8/2011). 

Welke visie op het kwaad associeer je met de ‘Bezinning na PP11’? Onderstreep de aanwijzingen die je 
terugvindt.               

Wat bedoelt Peter Dupont met ‘een witwasfestival voor immoraliteit’? 

               
               
                

Naar welk bijbelverhaal verwijst de auteur?          
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