Studie 3. Het probleem van het lijden

Bijbelteksten (HSV) bij Deltacursus

Genesis 1:31. 31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was
zeer goed.

A. Lijden door ‘goddeloosheid’
Rechters 21:25. 25 In die dagen was er geen koning in Israël: eenieder
deed wat juist was in zijn ogen
Romeinen 1:18-24. 18 Want de toorn van God wordt geopenbaard
vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de
mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,
19 omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God
Zelf heeft het hun immers geopenbaard. 20 Want de dingen van
Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld
uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige
kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.
21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God

verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen
en hun onverstandig hart is verduisterd. 22 Terwijl zij zich uitgaven
voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, 23 en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt
op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende
dieren. 24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart
overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te
onteren.
Romeinen 1:18. 18 Want de toorn van God wordt geopenbaard
vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de
mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,

B. Lijden door ‘ongerechtigheid’
Romeinen 1:24-32. 24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten
van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder
elkaar te onteren. 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen
door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God
hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen
hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.
27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de
vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen
doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste
loon voor hun dwaling in zichzelf. 28 En omdat het hun niet goed-

dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk
denken, om dingen te doen die niet passen. 29 Ze zijn vervuld van
allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid.
30 Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders,
hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, 31 onverstandigen, trouwelozen, mensen
zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. 32 Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de
dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar
stemmen ook in met hen die ze doen.

C. Lijden door ‘leugens’
spoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken. 3 Want Ik ben de HEERE, uw God, de
Heilige van Israël, uw Heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u
gegeven, Cusj en Seba in uw plaats. 4 Sinds u kostbaar bent in Mijn
ogen, bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad. Daarom heb Ik
mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel.
Jeremia 29:11. 11 Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u
koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet
van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

Romeinen 1:18,25. 18 Want de toorn van God wordt geopenbaard
vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de
mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,
25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en
het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is
tot in eeuwigheid. Amen.
Jesaja 43:1-4. 1 Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw
Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb
u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.! 2 Wanneer u zult gaan
door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet over-

D. Lijden door ‘de dood’
Romeinen 6:23a. 23 Want het loon van de zonde is de dood
Hebreeën 2:15. 15 en allen te verlossen die door angst voor de dood
gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.
Prediker 12:7 7 het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de
geest terugkeert tot God, Die hem gegeven heeft.
Lucas 16:27-28. 27 En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar
het huis van mijn vader stuurt, 28 want ik heb vijf broers. Laat hij
dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in
deze plaats van pijniging.
1 Timoteüs 6:7. 7 Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is
duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen.
Efeziërs 2:1-3. 1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die
dood was door de overtredingen en de zonden, 2 waarin u voorheen
gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van
de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, 3 onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten
van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en
wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.
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Psalm 49:10-12. 10 Hij zou dan voor altijd verder leven, en het
verderf niet zien.
11 Want hij ziet dat wijzen sterven, dat een dwaas en een onverstandige samen omkomen en hun vermogen aan anderen nalaten.
12 Hun diepste gedachte is dat hun huizen voor eeuwig zullen bestaan, hun woningen van generatie op generatie; zij noemen de
landen naar hun naam.
Prediker 12:7 7 het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de
geest terugkeert tot God, Die hem gegeven heeft.
Prediker 9:5-6,10. 5 Want de levenden weten dat zij sterven zullen,
maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon
meer, maar hun nagedachtenis is vergeten. 6 Ook hun liefde, ook
hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. Zij hebben geen deel meer,
voor eeuwig, aan alles wat er onder de zon plaatsvindt.
10 Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen,
want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het
graf, waar u naartoe gaat.
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Matteüs 10:28. 28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam
doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor
Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.
Matteüs 25:46a.46a En dezen zullen gaan in de eeuwige straf,
Lucas 16:22-26. 22 Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de
engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. 23 En ook de
rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen
opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en
Lazarus in zijn schoot.
24 En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur
Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water
dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze
vlam. 25 Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel
ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu
wordt hij vertroost en u lijdt pijn. 26 En bovendien is er tussen ons
en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons
zouden willen gaan.

Openbaring 20:14-15. 14 En de dood en het rijk van de dood werden
in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15 En als
iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd
hij in de poel van vuur geworpen.
Kolossenzen 1:16. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die
in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen
zijn door Hem en voor Hem geschapen.
2 Tessalonicenzen 1:8b-9. 8b en over hen die het Evangelie van onze
Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 Zij zullen als straf het
eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en
van de heerlijkheid van Zijn macht,

E. Lijden door ‘Gods oordeel’
Romeinen 1:18. 18 Want de toorn van God wordt geopenbaard
vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de
mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,
Prediker 8:11. 11 Omdat het vonnis over een slechte daad niet snel
geveld wordt, daarom blijft het hart van de mensenkinderen in hen
vervuld van kwaaddoen.
Galaten 6:7-8a. 7 Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want
wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. 8a Want wie in zijn eigen
vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten
Ezechiël 14:21. 21 Want zo zegt de Heere HEERE: Ook al zend Ik
Mijn vier ergste oordelen – zwaard, honger, wilde dieren en pest –
naar Jeruzalem om daar mens en dier uit te roeien,
Amos 4:6-12. 6 Daarom heb Ík u ook schone tanden gegeven in al uw
steden, gebrek aan brood in al uw woonplaatsen. Toch hebt u zich
niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. 7 En Ík heb zelfs de regen
u onthouden, nog wel drie maanden voor de oogsttijd. Ik heb het
laten regenen op de ene stad, maar op de andere stad liet Ik het niet
regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het stuk waarop
geen regen viel, verdorde. 8 Twee, drie steden wankelden naar een
andere stad om water te drinken, maar zij werden niet verzadigd.
Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. 9 Ik heb
u geslagen met korenbrand en met meeldauw. De sprinkhanen
vraten uw talrijke tuinen, wijngaarden, vijgenbomen en olijfbomen
op. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. 10 Ik
heb de pest naar u toegestuurd, zoals Ik eens bij Egypte deed. Ik heb
uw jongemannen met het zwaard gedood, terwijl uw paarden werden
buitgemaakt. Ik heb de stank van uw legerkampen in uw neus doen
opstijgen. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE.
11 Ik heb u ondersteboven gekeerd, zoals God Sodom en Gomorra
ondersteboven keerde; u werd als een stuk brandhout dat aan de
vlammen ontrukt is, maar u hebt zich niet tot Mij bekeerd, spreekt
de HEERE. 12 Daarom zal Ik zó met u handelen, Israël, dat Ik u dit
zal aandoen. Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël!
Haggai 1:3-11. 3 Toen kwam het woord van de HEERE door de
dienst van de profeet Haggaï: 4 Is het voor u wel de tijd om in uw
fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? 5 Nu
dan, zo zegt de HEERE van de legermachten: Let aandachtig op uw
wegen. 6 U zaait veel maar brengt weinig binnen. U eet maar niet tot
verzadiging. U drinkt maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar
wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde
buidel.
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7 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Let aandachtig op uw
wegen. 8 Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal
Ik er behagen in scheppen, en verheerlijkt worden, zegt de HEERE.
9 U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht,
daar blies Ik in. Waarom? spreekt de HEERE van de legermachten.
Vanwege Mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder
voor zijn eigen huis. 10 Daarom onthoudt de hemel u dauw, en het
land onthoudt u zijn opbrengst, 11 want Ik riep droogte uit over het
land, over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijn en over
de olie, en over wat het land oplevert, over de mensen en over de
dieren en over al de inspanning van uw handen.
Openbaring 9:20-21. 20 En de overige mensen, die niet door deze
plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun
handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren,
koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of
lopen. 21 Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.
Hebreeën 12:4-11. 4 U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand
geboden in uw strijd tegen de zonde. 5 En u bent de vermaning
vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon,
acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u
door Hem terechtgewezen wordt. 6 Want de Heere bestraft wie Hij
liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. 7 Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er
dat niet door zijn vader bestraft wordt? 8 Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en
geen kinderen. 9 En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel
meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven? 10 Want
zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn
heiligheid. 11 En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel
geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft
zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.
Hebreeën 9:27. 27 Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het
oordeel.
Openbaring 21:8. 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen,
verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel
brandt. Dit is de tweede dood.
Matteüs 25:46. 46 En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de
rechtvaardigen in het eeuwige leven.
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Psalm 73:2-20. 2 Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna
uitgegleden, mijn schreden waren haast uitgeschoten,
3 want ik was jaloers op de dwazen,
toen ik de vrede van de goddelozen zag.
4 Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien,
en hun kracht is fris.
5 Zij verkeren niet in moeiten, zoals andere stervelingen,
en worden niet gekweld met andere mensen.
6 Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek,
het geweld bedekt hen als een mantel.
7 Hun ogen puilen uit van vet,
zij hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen.
8 Zij spotten en spreken boosaardig van onderdrukking,
zij spreken uit de hoogte.
9 Zij zetten hun mond op tegen de hemel,
hun tong wandelt honend rond op de aarde.
10 Daarom kan Gods volk ertoe komen,
wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt,
11 dat zij zeggen: Hoe kan God het weten?
Zou de Allerhoogste er weet van hebben?
12 Zie, dezen zijn goddeloos,
toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen.
13 Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd
en mijn handen in onschuld gewassen.
14 Want de hele dag word ik gekweld
en mijn bestraffing is er elke morgen.
15 Als ik zou zeggen: Ik zal ook zo spreken,
zie, ik zou ontrouw zijn aan al Uw kinderen.
16 Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen,
maar het was moeite in mijn ogen,
17 totdat ik Gods heiligdom binnenging
en op hun einde lette.
18 Ja, U zet hen op gladde plaatsen,
U doet hen in verwoesting vallen.
19 Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting!
Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen.
20 Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken,
zult U, Heere, als U wakker wordt, hun beeld verachten.
Numeri 12:1-10. 1 Mirjam, en ook Aäron, spraken over Mozes
vanwege de Cusjitische vrouw die hij genomen had, want hij had een
Cusjitische vrouw genomen.
2 Zij zeiden: Heeft de HEERE alleen maar door Mozes gesproken?
Heeft Hij ook niet door ons gesproken? En de HEERE hoorde het.
3 Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen
die op de aardbodem waren.
4 Meteen zei de HEERE tegen Mozes, en tegen Aäron, en tegen
Mirjam: U met zijn drieën, vertrek naar de tent van ontmoeting. En
zij vertrokken met z'n drieën daarnaartoe.
5 Toen daalde de HEERE neer in de wolkkolom en ging bij de
ingang van de tent staan. Hij riep Aäron en Mirjam, en zij kwamen
beiden naar voren. 6 Hij zei: Luister toch naar Mijn woorden!
Als iemand onder u een profeet is,
maak Ik, de HEERE Mij door een visioen aan hem bekend,
spreek Ik met hem door een droom.
7 Maar zo doe Ik niet tegenover Mijn dienaar Mozes,
die in Mijn hele huis trouw is,
8 met hem spreek Ik van mond
tot mond, ja, zichtbaar, en niet in raadsels.
Hij aanschouwt de gestalte van de HEERE.
Waarom dan bent u niet bevreesd geweest
om over Mijn dienaar, over Mozes, te spreken?

©Stichting Deltacursus, 2000–2013

9 Zo ontbrandde de toorn van de HEERE tegen hen, en Hij ging
weg.
10 De wolk week van boven de tent, en zie, Mirjam was melaats, wit
als sneeuw. Toen keerde Aäron zich om naar Mirjam, en zie, zij was
melaats.
2 Samuël 24:15-17. 15 Toen gaf de HEERE een uitbraak van de pest
in Israël, vanaf de morgen tot op de vastgestelde tijd. En er stierven
van het volk, van Dan tot Berseba, zeventigduizend mannen.
16 Maar toen de engel zijn hand over Jeruzalem uitstrekte om er
verderf aan te richten, kreeg de HEERE berouw over dit kwaad, en
Hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte: Het is
genoeg, trek uw hand nu terug. Nu was de engel van de HEERE op
dat moment bij de dorsvloer van Arauna, de Jebusiet.
17 David zei tegen de HEERE – toen hij de engel zag die het volk
met de plaag trof, zei hij: Zie, ík heb gezondigd en ík heb mij misdragen, maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Laat Uw hand
toch tegen mij en tegen mijn familie zijn.
1 Samuël 5:1-6. 1 De Filistijnen hadden de ark van God als buit
meegenomen en hem van Eben-Haëzer naar Asdod gebracht.
2 Vervolgens namen de Filistijnen de ark van God, brachten hem in
het huis van Dagon en plaatsten hem bij Dagon.
3 Maar toen de inwoners van Asdod de andere dag vroeg opstonden,
zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen vóór de ark van de
HEERE. En zij namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats.
4 Toen zij de volgende dag 's morgens vroeg opstonden, zie, Dagon
lag op zijn gezicht ter aarde gevallen vóór de ark van de HEERE.
Maar het hoofd van Dagon en zijn beide handpalmen lagen afgehakt
op de drempel; alleen Dagons romp was op zijn plaats overgebleven.
5 Daarom betreden de priesters van Dagon en allen die in het huis
van Dagon komen, de drempel van Dagon in Asdod niet, tot op deze
dag.
6 En de hand van de HEERE drukte zwaar op de inwoners van
Asdod en teisterde hen; Hij trof hen, namelijk Asdod en de bijbehorende gebieden, met gezwellen.
Romeinen 5:17-19. 17 Want als door de overtreding van de ene de
dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen,
in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. 18 Zoals
dus door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen tot
verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over
alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. 19 Want zoals door de
ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt
worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als
rechtvaardigen aangemerkt worden.
Matteüs 12:22. 22 Toen werd er iemand bij Hem gebracht die door
een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken; en Hij
genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken zowel
kon spreken als zien.
Lucas 13:16. 16 En moest dan deze vrouw, die een dochter van
Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet
losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat?
Johannes 9:1-3. 1 En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was
van de geboorte af. 2 En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie
heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou
worden?
3 ‘Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook
niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.
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