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aan het kruis van _]ezus Christus.‘ Hij had gelijlt. Maar toch
geeft tlit geen voldoening op onze vragen.

We moeten eerlijk toegeven dat we niet weten \\";JAI'O111
Gods plan zo is. Ookjudith kan dit tot op heden riiet.We
hebhen zoveel vmgen \vn;n'op niemand van ons een ant-
woord geven k;m.\X/e kunnen het raadsel niet oplossen. Er
bestaat leed dat onbeantwoord blijft en nu vele jnten ofin
de eeuwigheid pas benntwoorcl wordt.
Toen ik pasgeleden als stagiair bi_j de clienst geestelijke
verzorging in een ziekenhuis werkte. ontclekte ik dat
troostvolle woorden vzlak V001’ Cle lijdende leeg waren. Hoe
gfiltlg wilde ik hen aanmoedigen ofbemoedigen. lk kon
echter niets anclers doen dun samen met deze mensen met
hun nood n;1;1rhet_juiste adres gmm.

(Jolt Johannes de Doper bleefniet met zijn vragen in de
gevangenis zitten. Hij bracht ze naar het enige \V;ll'c‘ atlres.
_]olmnnes wist want hij naartoe moest in zijn nood. Hij

' am" Cle Heer_]eZus (Lk7:l9). (leen under zou in zijn'15 .- ‘.11 '1? Z

plants kunnen komen. Ook u mag Hem uw pel-so0nli_jke
vragen, twijfels en klaagpsalmen toevertrouwen. U kunt
eerlijk zijn en God uw smarten en pijn mededelen. Hij is
voor u het anker in cle storm. Ga het verdriet niet uit de
weg en negeer Hem niet. God wil zijn hand op uw SCl101.l—
der leggen en u zeggen hoe kostbaar u voor Hem bent.
heefi uw naant op zijn hand geschreven. zodat Hij u nooit
zal vergeten (]s~l9:16).Vertel de Heer_]ezus hoe moeilijk
het is met het verlies. het gemis of de pijn van de eenzamn-
heid om te ga;m.Vertronw Hem, ook al is het moeilijlt te
begrijpen waarom Hij bepaalde gebeden nict verhoort.
Vele gelovigen hebben met deze vrzmg geworsteld en ook
dc Bijbel geeft hier niet altijd een antwoord op.

In het vethaal van dc bezetene vroegen bijvoorbeeld de
demonen om in de varkens te gaan en de ongelovige
Gerasenen vroegen of de Heer Wilde wegg;1;m (Lk8:3 1 -
32,37). l)e Heer vethoorde heide gebeden. Maar het gehed
van de bevrijde Gerasener om bij de Heer te blijven werd
niet verhoord (Lk8:38)l Lukas vertelt verder niets over
deze man. Mattheiis schrijft dat dc‘ Heer later opnieuw in
dit gebied kwain. De inwoners kwamen toen plotseling
naat Hem toe om genezen te Worden (Mtl4:34-3(1). lu-
dien dit dezelfde personen zijn als in Lk8:2(>-3‘)_ wat had
er dun voor gezorgd dat ze nu 20 veranderd wareii? Zou
deze venmdering misschien de vrncht zijn geweest \~';m het
getuigenis van de gelovige Geraselier?
Oolt in de geschiedenis van Moles lezen we over een
onverhoord gebed. l\/lOZ<;"5 Wilde net nls _|ozu;1 tlolgimlg
het heloofde land binnengaan (Dt3:23~Z5). Cod verhoort
ondanks Mozes' aanhoudende smekingen dit gebed niet
(vs2(>).Wel ontving Moles iets nnders. Hij kreeg een
prachtig p;moran1a over het beloofcle ltmd en een unieke

begrafenis (Dt3-l: 1 -8). Later zou Mozes zelfis" nog het voor-
recht hebben om sarnen met de profeet Elia aan de beloof—
de Koning._]ezus Christus te verschijnen (Ll<9:3(l). En Elia
bad rm de overwinning op de berg Karmel (1Knl8) dat
hij mocht sterven (19:-1). Ook zijn gebed werd niet beam-
woord. God had iets berets voor Elia in petto. Hij zou niet
sterven. ma;n' meteen tle Heer tegemoet gaan in de hemel
(ZKnZ:l 1).

God weer war het beste is voor zijn kinderen. Laten we
n;1;1r Hem toe gaan met al onze lasten. Laten we al onze
zorgen op Hem werpeii, want Hij heeft een hart voor ons.
Onze problemen zijn net als sneeuwballen. hoe langer we
ze zelfblijven voortduwen, hoe grater ze Worden. De ge-
loofsheld George Miiller (I805-1898) had boven zijn bu-
reau _j;n'enl:n1g een hordje hangen \vaarop stoncl:‘It matters
to Him about you‘ (Her is belangrijk voor Hem hoe het
metje gaat). Dit gaf hem kracht en vertrouwen. Ook voor
ons geldt deze zin nog.\X/ees niet bezorgd met gedachten
over morgen.\X/erp uw zorgen op de Here. Hij heeft aun-
dacht voor u! Word niet moedeloos. in-aar vertrouw dat Hij
u erdoor zal dragen. ln liefile heeft Hij zijn pl-.mnen voor u
klaat. Houd moed!
Laten we Ll.;1zl1‘Oll] nuchter zijn en beseffen dat zijn ged:ich—
ten hoger zijn dan de onze Q5559). Christenen moeten
elk-ant ondersteunen in deze gecl;1chten.\X/e hoeven geen
uitvoerige ‘pep-talk’ bij elkaar te doen_ maar dienen samen
Hem onze geheden toe te vert1'ou\\'en.
De Duitse schrijver Goethe schreefin I776 zijn l"l"i1I!llt'!'(’I'.\'
i'\"¢I('/II‘/It'll‘ Cltlf zllfi volgt luidde: ‘U die uit de heme] bent en
alle leed en snmrten stilt, die degene clie veel ellende heeft
met veel opgewekrheid vult.Ach, ik ben het doen en laten
m.oe!W;1t wil -.11 deze pijn en lust? Zoete vrede kom. kom
toch in mijn borst!' |)it hlad kwam in de handen van een
christen terecht clie vervolgens op de achterkant schreefz
'V1'ede laut lk u, mijn vrede geeti Ik L1; niet zonls de wereld
geelh geeflk Ll. Lant uw hart niet ontroerd en niet bang
\vorden._]ezus (lllrittusf

Ondanks ;1l onze vragen mogen we de Heer ook in onze
pieken en dalen beleven. l*);1;1rbij zullen niet al onze wen-
sen in vervulling g;\an.|n;1;1r wel al zijn beloften. In deze
spanning tussen het ‘l1eden' en het ‘toekomstige' mogcn we
ons nan Hem toeve1'trou\ven. Hij ziet ons en heett ons lief.
We hebben een relatie met Hem nodig. Zoals de Duitse
fmse het zegt:‘Ohne den Scliopfer ist das Gesehopfbald
er5cl1opft.' Mogen we ons hieraan vast blijven houden. I
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