
Gebedsteam (1) 
 
Gebed neemt een bijzondere plaats in de Bijbel. Heel duidelijk komt dat naar voren in 
het leven van de Heere Jezus op aarde. Of denk aan het gebed van Elia om regen. 
Sla de concordantie er maar op na en zijn talloze plekken aan te wijzen waar gebed 
een bepalende rol speelt. En dat gebed niet alleen van 'toen' is, maar ook vandaag 
de dag nog steeds een zeer bepalende rol speelt, dat hebben we als gemeente van 
zeer nabij mee mogen maken. Talloze gebedskringen zijn er voor jong tot oud. 
Nieuwe fratsen? Nee, eigenlijk gewoon de herontdekking van het woord in de Bijbel 
en dat wat tot voor de reformatie al gebruikelijk was. Eigenlijk een beetje ouderwets 
dus. Of - om het plechtiger te zeggen - het herontdekken van de oude schat.In die 
gebedskringen wordt in algemene zin voorbede gedaan voor de gemeente en 
gemeenteleden. Maar soms is er wat langer een specifiek gebed nodig voor een 
specifieke situatie. Ook daarvan lezen we in de bijbel. 
In vergadering van de kerkenraad is besloten tot het instellen van zo'n gebedsteam, 
met een bijzondere opdracht. Soms hebben mensen bijzonder gebed nodig omdat ze 
door een moeilijke periode van hun leven ingaan, waarbij aanvechtingen een grote 
rol spelen. De bedoeling van het team is dat twee teamleden met mensen bij 
plotselinge nood, of soms gedurende een wat langere periode kunnen bidden. Dat 
kan bij iemand thuis zijn, of in het Visnet. 
Inmiddels zijn we van start gegaan en komt het team iedere maand bijeen voor 
training en overleg. U kunt hier dus via de predikant ook een beroep op doen. 
Tegelijk vragen we u als gemeente ook om dit op te dragen in uw persoonlijke gebed 
Het komt voor dat gemeenteleden te maken hebben (gehad) met een belasting als 
gevolg van het soms onbewust inlaten met occulte praktijken. Daar moeten ze van 
bevrijd worden, want daar waar het occulte woont, woont de Heere Jezus niet. Dat is 
geen eenvoudige stof en  voor de zomer hebben we als kerkenraad een aantal 
bezinningsmomenten gehad aangaande dit  
bevrijdingspastoraat. Ook daar waar dit soort bevrijding nodig is, wordt het 
gebedsteam ingeschakeld. In de komende zondagsbrieven willen we u meer 
achtergrond geven over deze bijzondere vorm van pastoraat. 



Gebedsteam (deel 2) 
 
Gebed speelt een belangrijke rol, zowel persoonlijk, in het gezin als in de gemeente. 
Als het gaat om ziekte in de gemeente, als het gaat om opbouw van de gemeente, 
als het gaat om schuldbelijden, om vreugde, blijdschap etc. En soms zijn er 
bijzondere situaties. 
 
In Marcus 9:14-29 komen we de geschiedenis tegen van de maanzieke jongen. 
'Maanziek' is ook wel het woord voor epilepsie. Vers 29 eindigt met: "Dit geslacht kan 
door niets uitvaren, tenzij door gebed".  Kennelijk speelt het gebed voor de zieke, in 
welke vorm dan ook, een heel belangrijke rol. En juist op die rol wil het gebedsteam 
zich toeleggen. Is het doel om te bidden om genezing en bevrijding? Nee, dat niet. 
Maar wel voor specifieke zaken die kortere of langere gebed nodig hebben. 
 
Er vindt ook toerusting plaats van het gebedsteam zelf. Een deel van het team is een 
paar maanden geleden naar Dordrecht afgereisd voor een trainingsdag en een deel 
van de groep heeft van 16 tot en met 18 november deel genomen aan de speciaal 
hiervoor toegespitste cursus die in Waddinxveen werd gehouden. 
 
Hebt u een situatie, bijvoorbeeld geestelijke of lichamelijke nood en u wilt graag dat 
er met u gebeden wordt? Neem dan even contact op met de predikant of 
wijkouderling. 
 
Nog even over die maanzieke jongen. Is iedereen die epilepsie heeft bevangen door 
de boze? Nee, dat kan zo niet gesteld worden: het wordt uit de bijbel duidelijk dat de 
jongen bezeten is van een boze, onreine geest. Want er is met deze jongen veel 
meer aan de hand. Naast zijn epilepsie is hij ook nog doof en kan hij niet praten. 
Daar komt bij dat hij zulke ernstige aanvallen krijgt dat hij soms zelfs in het water of in 
het vuur gedreven wordt om hem maar een ongeluk te doen krijgen. Het lijkt er dus 
op dat hij dan door een kwade geest met opzet in gevaar wordt gebracht. Bovendien 
kun je heel duidelijk zien dat de jongen een boze geest heeft in hoe hij reageert op 
de Here Jezus. (Vers 20) "En toen de geest Jezus zag, deed hij hem terstond 
stuiptrekken en, op de grond gevallen, wentelde hij zich, al schuimende."  
Zo'n felle negatieve reactie is iets wat je vaker tegenkomt als een boze geest 
geconfronteerd wordt met de Zoon van God. Nog zo'n voorbeeld uit de bijbel vinden 
we in Marcus 5, waar we lezen van een bezetene in het land van de Gerasenen, die, 
als hij Jezus ziet, uitroept: "Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van 
Allerhoogste God...". En lees nog maar eens wat daar vervolgens gebeurt. 
 



Het gebedsteam (deel 3) 
 
De bijbel laat er geen enkel misverstand over bestaan dat 'er meer is tussen hemel 
en aarde'. De lucht is er als het ware vol van - lees maar Efeziërs 6, waar gesproken 
wordt over duivels, overheden, machten, wereldbeheersers dezer duisternis en boze 
geesten in de hemelse gewesten. En Petrus waarschuwt de bijbellezer nadrukkelijk 
voor de duivel die rondgaat als een briesende leeuw op zoek naar wie hij kan 
verslinden. Lange tijd is het geloof in duivels en geesten afgedaan als primitief 
bijgeloof. Dat kwam ook omdat heel veel verschijnselen die aan duivelen en boze 
geesten werden toegeschreven opeens natuurwetenschappelijk konden worden 
verklaard.  
Toegepast op de geschiedenis van de maanzieke jongen werd er dan zo 
geredeneerd: het is duidelijk dat die jongen epilepsie heeft. Uit wetenschappelijk 
onderzoek is gebleken dat het een zenuwaandoening is. Dus had die jongen geen 
boze geest en was de gedachte daaraan alleen maar inbeelding en primitieve 
verklaring van het ongewone. Maar, zoals al beschreven in het vorige stukje, bij deze 
jongen was veel meer aan de hand. 
 
 Al het paranormale (= dat wat boven het normale uitgaat) werd en wordt beschouwd 
als  inbeelding of toevalligheid. Het enige wat voor zulke mensen geldt is wat op  
basis van wetenschappelijk onderzoek onomstotelijk bewezen kan worden. Maar  
tegenwoordig mag het weer: geloven. En ja, ook geloven in wonderen en  tekens. 
Het lijkt wel alsof dat vooral belangrijk is tegenwoordig:  bijzondere en onverklaarbare 
gebeurtenissen. Het maakt niet  
uit hoe, maar we  worden op TV en in de krant vertrouwd gemaakt met de principes 
van hekserij:  toverij, acupunctuur, reiki, geesten, transformatie, telepathie,  
voorspellingen, hypnose, etc. Onzin? Flauwekul? Zien we spoken? Vergis u  niet! Er 
is echt meer tussen hemel en aarde. En er gebeuren echt dingen die  
wetenschappelijk nooit te verklaren zijn. En of het werkt? Jazeker, maar het  is niet 
van God, dus is het op kortere of langere termijn uiteindelijk  schadelijk voor 
lichamelijke, maar vooral geestelijke gezondheid. Dat naar  het rijk der fabelen 
verwijzen, of denken 'het werk toch, dus is het toch  goed?' zou pas echt kortzichtig 
zijn. Nee: de duivel bestaat. En met hem een  hele troep boze en kwalijke geesten, 
demonen. Wees je daar terdege van  bewust! En wapen je er tegen, zeker nu je het 
weet. 
 
En wie zich toch bezig heeft gehouden, of er nog mee bezig is: praat met predikant 
of ouderling over deze zaken, want u kunt daar - vaak onbewust - door besmet raken 
en vroeg of laat in grote problemen komen. Ook in dergelijke situaties wil en kan het 
gebedsteam ingeschakeld worden om hierin volledige bevrijding te vragen van de 
Here God. 
 



Het gebedsteam (deel 4) 
 
In de voorgaande hoofdstukken hebt u het nodige kunnen lezen over het 
gebedsteam, de aanleidingen en de gevolgen en de rol die demonen spelen bij 
ziekte. Maar hebben die demonen nou ook iets te maken met het ziek zijn of 
worden? Jazeker: als de duivel er niet was geweest, was er ook nooit ziekte en 
ellende geweest.  
God heeft de wereld goed en volmaakt geschapen. Het leven was voor de eerste 
mensen een Paradijs. Totdat de mens toegaf en luisterde naar de listige slang, de 
sluwe satan. Vanaf die tijd is de dood in het leven gekomen en alles wat met de dood 
verband houdt en er naar verwijst.  
Zonder duivel geen ziekte.  
Hij, en hij alleen, is de kwade genius achter alle ellende in een mensenleven en in de 
wereld. Je kunt dan ook nooit zeggen dat ziekte of kwaal bij God vandaan komt, want 
Hij is de bron van al het goede, niet van het kwade. In Jacobus 1:13b lezen we: Want 
God, die goed is, kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook 
niemand in verzoeking. 
Wel leert de geschiedenis van Job dat de Here God aan de duivel bepaalde ruimte 
geeft om mensen door ziekte en tegenslag te treffen. De satan heeft daarmee het 
doel je van God los te weken. Maar de Here God gebruikte het om Job’s geloof op 
de proef te stellen en uiteindelijk te versterken.  
Ik schrijf dat nu wel heel makkelijk en simpel, maar begrijp best dat het in de praktijk 
van het getekende leven, heel moeilijk kan zijn dit zo te ervaren. Toch zegt iemand 
als Paulus dat een engel van de satan hem een doorn in het vlees heeft gegeven 
(dus de pijn komt bij de duivel vandaan), maar dat hij het uiteindelijk toch heeft 
ervaren als een middel van God om hem te leren bescheiden te blijven (2 Korintiërs 
10). 
Met dat we schrijven, dat er zonder duivel geen ziekte is, betekent dat, dat wij als 
mensen ook zelf verantwoordelijk zijn. Het feit dat er ziekte is, is een 
gemeenschappelijke last die wij als mensen dragen. Een pijnlijke herinnering aan de 
zondeval, aan de zonde in ons zelf. 
Het is goed en zuiver dit steeds te beseffen: ziekte is duivels en we dragen er met 
elkaar schuld voor. Dit besef kan je ervoor bewaren al te makkelijk over ziekte heen 
te walsen (alsof het de normaalste zaak van de wereld is, want dat is het niet!) Je 
mag er best verdriet van hebben dat er zoveel ziekte, leed en ellende is). Het mag 
daarom ook de geest van verzet in ons wakker roepen om ziekte en ellende te 
bestrijden, tegen te gaan en zoveel mogelijk te voorkomen. Niet denkend dat we hier 
de ziekteloosheid zullen bereiken. Die komt er naar Gods belofte pas als Zijn 
Koninkrijk definitief is gekomen: ...en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch 
geklaag, noch moeite zal er meer zijn... (Openbaring 22). Die tijd komt, maar zullen 
we hier zelf nooit bereiken. En toch mogen we ons verzetten: met medicijnen,  
met ingrepen, met een liefdevolle en zorgzame behandeling, met gebed, met 
ziekenzalving, door een zo gezond mogelijke levenswandel, tegen alle ziekte en 
ellende. En verlangen naar de tijd die komt waarin het ziekte, lijden en verdriet 
voorbij zal zijn! 
 



Het gebedsteam (epiloog 1) 
 
In een aantal stukjes over het gebedsteam is het werk van het gebedsteam verder 
toegelicht. Naar aanleiding van deze stukjes zijn er door gemeenteleden een paar 
vragen gesteld. In het kort wil ik graag de komende zondagsbrieven een paar van 
deze reacties wat toelichten. 
 
Wat zijn nou de bijbelse bezwaren tegen acupunctuur? 
 
Een belangrijke toetssteen of een therapie, dus ook acupunctuur, occult is of niet, is: 
of de mogelijke OCCULTE (heidense) achtergronden NOODZAKELIJK zijn voor het 
bepalen van een diagnose en het instellen van een THERAPIE. 
Als we dit op acupunctuur betrekken, dan zien we dat dit inderdaad het geval is. 
Immers, hoe komt een acupuncturist tot een diagnose: 
 
1: YIN-YANG-LEER: 
Onder andere door zich steeds meer te verdiepen in yin-yang-kwaliteiten. Dit zijn niet 
fysische-, maar geestelijke krachten, die bijbels gezien occult zijn. Wat is de theorie 
er achter: In den beginnen was er een Tai Tsji, een oerexplosie of oerknal, waaruit 
twee krachten zich ontwikkelden, waardoor via evolutionaire processen alles 
ontstaan is. Dit denken is nodig tot in de finesses om de zgn. geestelijke 
krachtsverhoudingen in het lichaam te taxeren, nodig voor diagnose, nodig tijdens de 
behandeling. Bijbels gezien is er maar één Schepper, door wie en tot wie alle dingen 
geschapen zijn. Zeker is de mens ook bijbels te zien als een eenheid van lichaam, 
ziel en geest. Toch zien we dat die geestelijke verhoudingen en verbindingen in de 
bijbel geheel anders gedefinieerd worden dan in het Taoïsme. Sterker nog, dat het 
Taoïsme uitgaat van satanische principes, waarin de mens zelf gezien wordt als een 
god en via de geestelijke wetten van yin en yang en alles wat daarbij komt, zich moet 
begeven op een weg van vergoddelijking en zelfverlossing en zelfverwerkelijking. 
 
2: ASTROLOGISCHE DIAGNOSTISCHE MIDDELEN: 
De meeste klassieke en sommige moderne acupuncturisten maken gebruik van 
astrologische overwegingen om een diagnose te stellen en om tijdens een 
behandeling naar aanleiding van die gegevens de behandeling bij te stellen. 
 
Deze astrologische middelen zijn: 
 

• de astrologische leer over de mens, ziekteleer en de astrologische verdeling 
van energieën en organen. Ook bij lichaamsdelen en verdere 
projectiediagnostiek. Men leert de microkosmos-macrokosmos-leer en heeft 
die nodig om te kunnen behandelen!  

• het polsvoelen. Hier worden op gevoel, op intuïtie 360 geestelijke 
polsmodaliteiten onderzocht. Nogmaals, dit kan alleen als men zich de 
taoïstische, onbijbelse filosofieën volkomen eigen heeft gemaakt, en zo tijdens 
de behandeling volkomen in het occulte duikt. Ook de zgn. moderne 
acupuncturisten gebruiken dit als het belangrijkste diagnostische middel. 
Ondanks het feit dat ze vaak zeggen de taoïstische achtergronden verlaten te 
hebben.  

• soms worden er sterrenkaarten getrokken om de hoeveelheid yin en yang te 
bepalen, en om te kijken welke geestelijke krachten er in de lucht, in de hemel, 



in het jaargetijde, in het weer zitten en nog veel meer, wat de patiënt geestelijk 
zou beïnvloeden, waardoor hij lichamelijk ziek zou worden. Pure astrologie, in 
de bijbel een vloek, een gruwel in Gods ogen, afgoderij!  

• de bijbehorende therapieën en voorschriften die volgens de klassieke 
acupuncturist (de overgrote meerderheid in Nederland) onlosmakelijk en 
permanent nodig zijn voor een geestelijke balans. Al deze wettische 
voorschriften, macrobiotiek en ademhaling/ ontspanning trekken de mens 
steeds verder van God af. Dit door de voortdurende voeding van egocentrisme 
en wetticisme.   

• gebleken is dat de werking van acupunctuur niet afhankelijk is van de 
methode, maar van de therapeut, van de persoon, dus persoonsgebonden. 

• Dit is hier veel meer het geval dan bij andere therapieën. Het is niet de ene 
naald, die effect sorteert op die ene plaats. Het blijkt dat als dezelfde naald 
door een leek geplaatst wordt, dat geen effect sorteert. Nee, het gaat om de 
geestelijke kracht, uitstraling en positie van de therapeut. Het gaat bij effecten 
veel meer om paranormale gaven. Dat die gaven niet van God zijn, mag bij 
bijbelse toetsing duidelijk zijn. Ze zijn niet tot verheerlijking van Christus, tot 
opbouw van de gemeente en voldoen niet aan de voorwaarde die b.v. in 1 
Kor. 12 geschreven staan. Nee, veel meer worden deze gaven gegeven door 
de overste van deze eeuw, door de wereldbeheerser van deze tijd, die achter 
de filosofie en religie van Tao staat, met zijn geestesmachten en 
planeetgeesten die de acupunctuur stimuleren. Juist in deze onbijbelse, 
geestelijke overwegingen over "wie de mens is", "wie God is", "wat verlossing 
en gezondheid betekenen", vinden deze geesten een uitstekend medium om 
geestelijk grip te krijgen op mensen, ze te binden aan de duisternis. Soms 
heeft een acupuncturist maar één naald nodig, soms voor dezelfde patiënt 60, 
soms gebruikt hij klassieke punten, soms moderne punten. Het doet er 
eenvoudig niet toe. Soms maakt hij gebruik van meridianen uit China (ook 
daar zijn verschillende scholen met verschillende meridianen en punten), 
soms maakt hij gebruik van de westerse meridianen (Franse, engelse school). 
Het blijkt allemaal niet zo belangrijk te zijn. Wel belangrijk en "succesvol" is de 
acupuncturist, die zich volkomen verdiept heeft in de wereld van Tao en die de 
naalden en middelen gebruikt als een middel om de geest van Tao op te laten 
gaan in de geest van de mens. (Bij de effecten laat ik in dit kader de 
suggestieve werking maar buiten beschouwing) 

 
 
 
 
 



Het gebedsteam (epiloog 2) 
 
In een aantal stukjes over het gebedsteam is het werk van het gebedsteam verder 
toegelicht. Naar aanleiding van deze stukjes zijn er door gemeenteleden een paar 
vragen gesteld. In het vorige deel ging het over de bijbelse bezwaren tegen 
acupunctuur, deze keer verder met de gevolgen ervan..  
 
Occulte gevolgen van acupunctuur 
Bij die behandelingen, die gedaan zijn door acupuncturisten, die paranormale gaven 
ontwikkeld hebben, (dus niet de kwakzalvers en charlatans, waaronder ook veel 
artsen en fysiotherapeuten), bij die acupuncturisten ontstaan er de bekende occulte 
gevolgen voor de totale mens naar geest, ziel en lichaam.  
 
De belangrijkste gevolgen zijn: 
 
de geestelijke bindingen:. 
Geen interesse meer in bijbel lezen of verminderde interesse bij bidden of 
gemeenschap zoeken met andere wedergeboren gelovigen. Bij ongelovigen lijkt de 
bereidheid tot het aanvaarden van Gods Woord steeds minder. Bij ongelovigen is dit 
uiteraard moeilijker te zien, omdat hier nauwelijks sprake is van geestelijk leven in 
bijbelse zin.  
 
lichamelijke gevolgen. 
Vaak ontstaan deze pas na enige tijd. Gevolgen die door de betreffende persoon dan 
ook vaak niet meer in verband gebracht worden met de behandelingen van 
acupunctuur. Vaak is een verschuiving van het klachtenpatroon te zien, bijvoorbeeld 
van specifieke lichamelijke klachten naar algemeen lichamelijke klachten, zoals 
vermoeidheid en ander klachten. Maar ook gebeurt het vaak dat een klacht, die zich 
lichamelijk manifesteert, en met acupunctuur "met goed resultaat" behandeld zijn, 
enige maanden later als een psychische, vaak moeilijker te behandelen klacht 
terugkeert.  
 
psychische gevolgen. 
Depressiviteit, algemeen malaisegevoel, prikkelbaarheid, agressie, maar ook 
lusteloosheid en apathie kunnen gevolgen zijn van acupunctuurbehandelingen. 
De enige remedie om vrij te komen van deze dingen is als christen het contact en de 
verontreiniging met acupunctuur te belijden. Alleen Christus kan de mens ook in 
geestelijke zin reinigen en genezen, de zonden vergeven en daarvoor een nieuw 
leven geven door de Heilige Geest. Voorwaarde is een leven met Christus 
(wedergeboren zijn) en belijdenis en berouw. Belangrijk is het daarna afstand te 
doen van alles wat in die zin tot ‘verontreiniging’ gebracht heeft. De persoon van de 
acupuncturist, de wetten en voorschriften, boeken en folders, eetgewoonten, 
sterrenbeelden etc.. Laat je in plaats daarvan beïnvloeden door Jezus Christus, door 
bijbels te denken, door te bidden en de bijbel te lezen. Door keuzes en prioriteiten in 
je leven te brengen met, door en naar Christus.  
 
Tot slot nog iets over de mate van occulte binding: niet iedereen die een bezoek 
brengt bij een "paranormale" acupuncturist zal altijd gebonden worden, of soms, wat 
mensen wel zeggen, bezeten zijn.  
 



Dat hangt af van een aantal factoren: 
 

• de geestelijke wapenrusting van een patiënt.(Efeze 6): In hoeverre is iemand 
beschermd door een geheiligd leven, door gebed, door kennis van het Woord. 
Een niet wedergeboren mens zal geen "geestelijk pantser" hebben. 
Wedergeboren gelovigen kunnen b.v. door gebed in een situatie van 
onwetendheid beschermd worden door de heilige Geest. Daarvan zijn genoeg 
voorbeelden bekend. Maar laten we onze eigen kracht daarin niet 
overschatten. We hebben alleen bescherming onder de geestelijke 
voorwaarden naar het Nieuwe Testament.  

• de occulte begaafdheid van de therapeut. Bij een acupuncturist die helemaal 
in de occulte wereld leeft en denkt zal het gevaar van gebondenheid groter 
zijn, dan iemand die niet altijd in het occulte bezig is. Maar onderschat dit 
laatste nooit.  

• Andere omstandigheden, zoals de geestelijke situatie op dat moment, van 
therapeut en patiënt, mogelijke voorwerpen of plaatsen die extra occult belast 
zijn. ("bezworen" of een occult verleden, etc. etc.)  

Of en in welke mate iemand occult gebonden wordt tijdens een behandeling zal 
onder andere juist van die factoren afhangen. 
 
Vaak is er op dat gebied een geweldige zelfoverschatting door christenen. In de 
bijbel kunnen christenen ook gebonden zijn, zelfs gedemoniseerd zijn. (denk aan wat 
Jezus tegen Petrus zegt: satan, ga weg achter mij). Vaak onderkennen veel 
christenen deze zaken niet, omdat ze geen rijk geestelijk leven hebben en bijgevolg 
de teruggang ook nauwelijks erkennen en ervaren. Laten we in die zin ook steeds 
"fijngevoeliger" worden. 
Als christen hebben we de taak deze zaken te onderscheiden en zo de mensen te 
dienen in dat Licht, tot ontmaskering van de boze en tot een aantal getuigen in 
Woord en werk van de Heiland die waarlijk vrij en gezond maakt, Jezus Christus. 
 



Het gebedsteam (Epiloog 3 en SLOT) 
 
In een van de reacties kwam de vraag naar voren hoe de zin ‘ziekte komt van de 
duivel’ zich verhoudt tot wat er in zondag 10 staat. Een moeilijk en lastig thema. Het 
wordt zeker geen stukje met pasklare antwoorden; geen verhaal dat verklaart hoe 
God alles regeert. Maar meer: welke houding past bij ons, als we weten dat God 
alles regeert?  
 
God is niet alleen begonnen met de wereld, maar gaat ook door. Hij is geen 
klokkenmaker die een wekker in elkaar heeft gezet, hem heeft opgewonden, en nu 
kijkt Hij toe hoe het verder afloopt. Hij blijft bezig met zijn schepping. Hij stuurt. Hij 
beslist. Hij regeert. Dat noemen we Gods voorzienigheid. Dat is zondag 10. 
De almachtige en voortdurend aanwezige kracht van God. Als het ware zijn handen 
waarmee Hij zijn wereld de hele tijd vasthoudt. Tegelijkertijd de strijd van de duivel 
die in die wereld rond gaat als briesende leeuw. 
God houdt hemel en aarde, met alle schepselen, als met zijn hand in stand. En Hij 
regeert. Dingen gebeuren niet toevallig. God kijkt niet toe en ziet dan dat dingen 
gebeuren. Nee, Hij laat de dingen gebeuren. 
 
Daar lopen veel mensen tegenaan: alle ellende in hun eigen leven. Of wat je bij 
anderen ziet. Heeft God daar de hand in? Ik heb er afgelopen weken ook mee 
rondgelopen. Ik zag de gezichten voor me. Alleen al in onze gemeente zoveel 
mensen waarvan ik denk: o God - moet dat?  
 
Zondag 10, de belijdenis van de voorzienigheid. Pak die dus niet pas erbij als het mis 
gaat in je leven. Draag dit in je hart als het goed met je gaat. Neem 1 
Tessalonicenzen 5:18 maar heel letterlijk: dankt onder alles, want dat is de wil Gods 
in Christus Jezus ten opzichte van u. Laat dat een basishouding zijn die je leert van 
de Geest: dankbaarheid. Er staat niet ‘dankt voor alles’, maar: ‘onder alles’. Gelukkig 
hoef je lang niet voor alles te danken! Zou ook niet kunnen. Want wat is het ook 
waar: er zijn dingen waar je niet voor kunt danken. Er zijn situaties dat je alleen maar 
vragen hebt. Dat je alleen maar kunt huilen. Of klagen. Of boos worden. 
Wat moet je dan met Gods voorzienigheid? 
Wordt het dan niet alleen maar moeilijker als je dan ook nog moet vragen: komt dit uit 
Gods vaderhand? 
 
Daar is heel veel over te zeggen. Wat ik in ieder geval niet heb, is een logisch 
kloppend antwoord. Wij willen dat vaak wel. Wij willen de dingen kunnen begrijpen en 
verklaren. Als iets verklaarbaar is, dan accepteren we het vaak makkelijker. 
Maar God geeft ons op dit punt geen verstandelijke uitleg, geen rationeel overtuigend 
verhaal. Het gaat in de bijbel, als ik het goed gelezen heb, veel meer over welke 
houding je hebt als zulke erge dingen gebeuren. Wat is de houding die past bij de 
belijdenis van Gods voorzienigheid. In ieder geval: eerbied. 
 
U kent de geschiedenis van Job. Vorige week kwam het in de preek ook al naar 
voren: In één klap raakt Job alles kwijt. Dan komen er een paar vrienden op bezoek. 
En zij gaan redeneren. Zij proberen wat ik net al schreef: dingen verklaren, een 
oorzaak zoeken: Job, je zal wel heel erg gezondigd hebben. Dit gebeurt niet zomaar. 
Job weet: dat is niet terecht. Maar hij begrijpt het zelf ook niet. Hij zoekt een andere 
verklaring. Hij eist een verklaring van God. Uiteindelijk gaat hij God ter 



verantwoording roepen. Heer, nu moet u het me maar eens uitleggen: waar heb ik dit 
aan verdiend?! Wat voor antwoord krijgt Job? Op rationeel niveau krijgt hij geen 
antwoord. Hij krijgt geen verklaring. Gods antwoord ligt op een ander vlak. Je zou 
Job 38 en verder eens moeten lezen. Dat is simpel gezegd dit: Job, wie ben jij 
eigenlijk? 
En weet jij wel wie Ik ben? 
Job, je bent een mens - ik ben God. 
Zou Ik me tegenover jou moeten verantwoorden? 
 
En de reactie van Job is duidelijk (Job 40:3,4) Zie, ik ben te gering, hoe zal ik U 
bescheid geven? Ik leg de hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar ik 
doe het niet weer; ja tweemaal, maar ik ga er niet mee voort. 
Job neemt al zijn vragen terug. Hij heeft geen logisch bevredigend antwoord 
gekregen. Maar hij heeft een andere houding geleerd. Tegenover God past eerbied. 
Je kunt Hem niet ter verantwoording roepen. 
Je hand op je mond. 
Het staat ook in Jesaja 45: Wee hem die met zijn Formeerder twist, een scherf onder 
aarden scherven. Zal ook het leem tot zijn vormer zeggen: wat maakt u? 
Je bent klei en God is de pottenbakker. Zou de klei boos worden op de 
pottenbakker? Zou de pottenbakker aan de klei moeten uitleggen waarom hij het ene 
potje zo maakt en het andere anders? 
 
Als God ons niet meer verteld had dan alleen dit, dan had dat voor ons genoeg 
moeten zijn. In verschillende godsdiensten kom je dat besef ook tegen: god (hoe ze 
hem ook noemen) is groot, wij zijn klein - aanvaard dus de dingen zoals je ze krijgt. 
Hier hadden we het mee kunnen doen: eerbied hebben. Maar de HERE heeft ons 
wèl meer verteld! Hij wil ons naast eerbied ook vertrouwen leren. Hij laat niet alleen 
zien dat Hij de grote God is, maar ook dat Hij een Vader is die ons liefheeft. Hij heeft 
ons zijn liefde laten zien in Jezus Christus. Hij wil ons leren vertrouwen op die liefde. 
 
In het eigen leven van Jezus kun je ook zien wat voorzienigheid betekent. Voor hem 
liep ook alles stuk. Hij leek een veelbelovende godsdienstleraar. Mensen liepen 
achter hem aan. Tot het opeens omsloeg. Ze lieten hem vallen. Hij kreeg de leiders 
tegen zich in. En hij was pas 33 jaar, toen hij ter dood veroordeeld werd, gegeseld en 
aan het kruis geslagen. Terwijl hij zelf nooit iemand kwaad had gedaan. Heer, is dat 
eerlijk? Had u dat niet kunnen voorkomen? U regeert toch alle dingen? Waarom 
greep U niet in? 
Het leven van Jezus was menselijk gezien een drama. Maar als je ontdekt hebt wat 
zijn dood voor ons betekent, dan zal toch niemand achteraf tegen God zeggen: Heer, 
dat had U anders moeten doen. Want dwars door dat vreselijke leven van Jezus 
heen zie je Gods liefde voor ons. God heeft het leven van Jezus zo geregeerd dat 
daardoor zijn plan van liefde met ons doorging. Het leven van Jezus was vreselijk - 
en toch zeggen we: kijk, zo groot was Gods liefde. In ons leven gebeuren ook 
vreselijke dingen - en dan zeggen we soms: waar is nu Gods liefde?  
Het verschil is: bij het leven van Jezus hebben we “ondertiteling” gekregen. Uitleg. 
In ons eigen leven missen we vaak die “ondertiteling”. Dat is vaak het probleem voor 
ons. Wij krijgen geen uitleg. 
Tenminste, niet voor ieder persoonlijk, aangepast op ieders situatie. Als je 
ongeneeslijk ziek wordt, krijg je niet van God te horen waarom Hij dat laat gebeuren. 
Als er iemand plotseling sterft, ligt er geen briefje van God met uitleg. 



 
God zegt: vertrouw op Mij dat ik ook jouw leven zo leidt. Misschien door een diep dal 
heen. Maar uiteindelijk naar de heerlijkheid toe. Vertrouw op God dat Hij je daarin 
niet los laat. Dat is de andere houding die past bij Gods voorzienigheid. Eerbied en 
vertrouwen. En vertrouwen betekent dan niet: er op rekenen dat het in dit leven 
allemaal goed komt. Zo staat het in Zondag 10. En dat komt regelrecht uit de bijbel, 
Romeinen 8: Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch 
machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch 
enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in 
Christus Jezus, onze Here. 
Dat belooft God! 
Daar gaat het uiteindelijk om in zijn voorzienigheid. Dat is zijn plan met u, jou en mij, 
als je gelooft in Jezus Christus. 
De Here wil ons leren om dat het belangrijkste te vinden. 
Vader wil ons leren om daarin op Hem te vertrouwen. 
Te vertrouwen dat Hij ook voor ieder van ons zijn plan klaar heeft.  
Wat er allemaal in dat plan staat, ik weet het niet. Maar ik mag leren: dankbaar te zijn 
voor wat ik als mooi ervaar; eerbied te hebben tegenover God bij alles wat ik moeilijk 
vindt, en te vertrouwen: door alles heen bereikt God zijn doel met mij.  
In de bijbel lezen we van de Here Jezus die mensen beter maakt en bevrijdt. We 
lezen nergens dat Hij mensen ziek maakt of vult met een demon. Treffend, vindt u 
niet? In Christus kun je leren zeggen, dwars door alles heen: het komt goed. Sterker 
nog, het ís goed. Want ik ben in Gods liefde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


