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4	  soorten	  
•  Vergankelijkheid	  1:24	  ‘‘De	  mens	  is	  als	  gras	  en	  zijn	  schoonheid	  als	  

een	  bloem	  in	  het	  veld:	  het	  gras	  verdort	  en	  de	  bloem	  valt	  af”	  
	  

•  Rampspoed	  (Job)	  
	  

•  Verkeerde	  keuzes	  (David)	  4:15	  “Laat	  niemand	  van	  u	  moeten	  lijden	  
omdat	  hij	  een	  moordenaar	  is,	  een	  dief,	  misdadiger	  of	  onruststoker.”	  
	  

•  Overlappingen	  Rom8:18-‐20	  “Ik	  ben	  ervan	  overtuigd	  dat	  het	  lijden	  
van	  deze	  >jd	  in	  geen	  verhouding	  staat	  tot	  de	  luister	  die	  ons	  in	  de	  
toekomst	  zal	  worden	  geopenbaard.	  De	  schepping	  ziet	  er	  
reikhalzend	  naar	  uit	  dat	  openbaar	  wordt	  wie	  Gods	  kinderen	  zijn.	  
Want	  de	  schepping	  is	  ten	  prooi	  aan	  zinloosheid,	  niet	  uit	  eigen	  wil,	  
maar	  door	  hem	  die	  haar	  daaraan	  heeC	  onderworpen.”	  



Om	  Christus’	  wil	  	  
	  

•  4:13-‐14	  “Hoe	  meer	  u	  deel	  hebt	  aan	  Christus’	  lijden,	  des	  te	  meer	  moet	  u	  zich	  
verheugen,	  en	  des	  te	  uitbundiger	  zal	  uw	  vreugde	  zijn	  wanneer	  zijn	  luister	  
geopenbaard	  wordt.	  Als	  u	  gehoond	  wordt	  omdat	  u	  de	  naam	  van	  Christus	  draagt,	  
prijs	  u	  dan	  gelukkig,	  want	  dat	  betekent	  dat	  de	  Geest	  van	  God	  in	  al	  zijn	  luister	  op	  u	  
rust.”	  

•  4:16	  “Maar	  als	  u	  lijdt	  omdat	  u	  christen	  bent,	  schaam	  u	  dan	  niet	  en	  draag	  die	  naam	  
tot	  eer	  van	  God.”	  
	  

•  2:21	  	  “Dat	  is	  uw	  roeping;	  ook	  Christus	  heeC	  geleden,	  om	  uwentwil,	  en	  u	  daarmee	  
een	  voorbeeld	  gegeven.	  Treed	  dus	  in	  de	  voetsporen	  van	  hem	  die	  geen	  enkele	  zonde	  
beging	  en	  over	  wiens	  lippen	  geen	  leugen	  kwam.”	  
	  

•  3:14-‐16	  ”Maar	  zelfs	  als	  u	  zou	  lijden	  omwille	  van	  de	  gerech>gheid,	  dan	  bent	  u	  toch	  
gelukkig	  te	  prijzen.	  Wees	  daarom	  niet	  bang	  voor	  de	  mensen	  en	  laat	  u	  door	  niets	  in	  
verwarring	  brengen;	  erken	  Christus	  als	  Heer	  en	  eer	  hem	  met	  heel	  uw	  hart.	  Vraagt	  
iemand	  u	  waarop	  de	  hoop	  die	  in	  u	  leeC	  gebaseerd	  is,	  wees	  dan	  steeds	  bereid	  om	  u	  
te	  verantwoorden.	  Doe	  dat	  dan	  vooral	  zachtmoedig	  en	  met	  respect,...”	  



Menselijke	  reacOes	  
•  Vermijden	  
•  Waarom	  overkomt	  me	  dit?	  
•  God,	  waarom	  overkomt	  me	  dit?	  
•  Schuldvraag	  
•  IsolaOe	  
•  Lijden	  omarmen	  
•  Boosheid,	  opstandigheid	  
•  Verdriet,	  huilen	  
•  Overlapping	  



Gods	  reacOe	  

•  Klaagliederen	  3:31-‐36:	  
“Want	  de	  Heer	  verwerpt	  niet	  voor	  eeuwig.	  Als	  
hij	  leed	  berokkent,	  onMermt	  hij	  zich	  ook,	  zo	  
groot	  is	  zijn	  genade;	  slechts	  met	  tegenzin	  
brengt	  hij	  leed	  en	  rampspoed	  over	  de	  
mensen.	  Dat	  men	  overal	  op	  aarde	  gevangenen	  
vertrapt,	  dat	  men	  iemands	  rechten	  schendt	  
onder	  de	  ogen	  van	  de	  Allerhoogste,	  dat	  men	  
een	  mens	  een	  eerlijk	  vonnis	  onthoudt	  –	  zou	  de	  
Heer	  het	  niet	  zien?”	  



Waarom?	  Daarom!	  

•  1:6-‐7	  “Verheug	  u	  hierover,	  ook	  al	  moet	  u	  nu	  
tot	  uw	  verdriet	  nog	  een	  korte	  >jd	  allerlei	  
beproevingen	  verduren.	  Zo	  kan	  de	  echtheid	  
blijken	  van	  uw	  geloof	  –	  zoveel	  kostbaarder	  
dan	  vergankelijk	  goud,	  dat	  toch	  ook	  in	  het	  
vuur	  wordt	  getoetst	  –	  en	  zo	  verwerC	  u	  lof,	  eer	  
en	  roem	  wanneer	  Jezus	  Christus	  zich	  zal	  
openbaren.”	  
	  



De	  schuldvraag?	  Neen!	  

•  Rom8:1	  	  “Dus	  wie	  in	  Christus	  Jezus	  zijn	  worden	  
niet	  meer	  veroordeeld”	  

•  2:24	  “Hij	  heeC	  in	  zijn	  lichaam	  onze	  zonden	  het	  
kruishout	  op	  gedragen,	  opdat	  wij,	  dood	  voor	  
de	  zonde,	  rechtvaardig	  zouden	  leven.	  Door	  zijn	  
striemen	  bent	  u	  genezen.”	  



Zich	  afzonderen?	  Doe	  het	  goede!	  
•  2:4-‐6	  “Voeg	  u	  bij	  hem,	  bij	  de	  levende	  steen	  die	  door	  de	  mensen	  werd	  

afgekeurd	  maar	  door	  God	  werd	  uitgekozen	  om	  zijn	  kostbaarheid,	  en	  laat	  u	  
ook	  zelf	  als	  levende	  stenen	  gebruiken	  voor	  de	  bouw	  van	  een	  geestelijke	  
tempel.	  ....wie	  daarop	  vertrouwt,	  komt	  niet	  bedrogen	  uit.”	  
	  

•  2:2	  “En	  verlang	  als	  pasgeboren	  zuigelingen	  naar	  de	  zuivere	  melk	  van	  het	  
woord,	  opdat	  u	  daardoor	  groeit	  en	  uw	  redding	  bereikt.”	  	  
	  

•  4:19	  “Daarom	  moeten	  allen	  die	  lijden	  omdat	  God	  dat	  wil,	  het	  goede	  
blijven	  doen	  en	  hun	  leven	  toevertrouwen	  aan	  hem	  op	  wie	  wij	  mogen	  
vertrouwen	  omdat	  hij	  ons	  heeC	  geschapen.”	  	  
	  

•  3:12	  “Want	  de	  Heer	  verliest	  de	  rechtvaardigen	  niet	  uit	  het	  oog	  en	  luistert	  
naar	  hun	  gebeden,	  maar	  hij	  keert	  zich	  tegen	  wie	  kwaad	  doen.”	  
	  



Het	  lijden	  koesteren?	  Verheug	  U!	  
•  5:7	  “U	  mag	  uw	  zorgen	  op	  hem	  afwentelen,	  want	  u	  ligt	  hem	  na	  

aan	  het	  hart.”	  
	  

•  2:10	  “Eens	  was	  u	  geen	  volk,	  nu	  bent	  u	  Gods	  volk;	  eens	  viel	  Gods	  
onMerming	  u	  niet	  ten	  deel,	  nu	  wordt	  zijn	  onMerming	  u	  geschonken.”	  	  
	  

•  4:13	  “Hoe	  meer	  u	  deel	  hebt	  aan	  Christus’	  lijden,	  des	  te	  meer	  moet	  u	  
zich	  verheugen,	  en	  des	  te	  uitbundiger	  zal	  uw	  vreugde	  zijn	  wanneer	  
zijn	  luister	  geopenbaard	  wordt.”	  
	  

•  1:6	  “Verheug	  u	  hierover,	  ook	  al	  moet	  u	  nu	  tot	  uw	  verdriet	  nog	  een	  
korte	  >jd	  allerlei	  beproevingen	  verduren.”	  
	  



Besluit	  

•  5:10-‐11	  “Maar	  al	  moet	  u	  nog	  korte	  >jd	  lijden,	  
God,	  de	  bron	  van	  alle	  genade,	  heeC	  u	  
geroepen	  om	  in	  Christus	  Jezus	  deel	  te	  krijgen	  
aan	  zijn	  eeuwige	  luister.	  God	  zal	  u	  sterk	  en	  
krach>g	  maken,	  zodat	  u	  staande	  zult	  blijven	  
en	  niet	  meer	  zult	  wankelen.	  Hem	  komt	  de	  
macht	  toe,	  voor	  eeuwig.	  Amen.”	  




