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Oorspronklike titel - Why Does God Allow Suffering?
Alle regte voorbehou. 

Die Skrifgedeeltes in hierdie uitgawe is geneem  
uit die Bybel 1933/1953 vertaling, tensy anders vermeld.

LYDING Toe?
Waarom Laat God
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’n Wêreld Geteister met
Menslike Lyding

Lyding. Dit is nie ’n aangename onderwerp om te bespreek nie, 
maar ’n noodsaaklike een. ’n Woordeboek definieer lyding as die 
toestand van wroeging of pyn van iemand wat ly—ervaring van 
die pyn, besering of verlies (The New International Webster’s 

Comprehensive Dictionary).
Lyding pla ons wêreld. In sy vele vorme beïnvloed dit ons fisies, sielkun-

dig en emosioneel. Wat ook al die manifestasie daarvan, langdurige lyding 
kan die liggaam en gees 
verpletter.

Lyding val op die regver-
dige en onregverdige. Dit 
kwel onskuldige slagoffers. 
Hierdie ongemaklike feit 
maak dit vir ons moeilik 
om so voor die hand lig-
gende onregverdigheid met 
die bestaan of regverdig-
heid van ’n intelligente  
goddelike wese te versoen.

Sommige is so verontrus 
deur hierdie stand van sake 
dat hulle probeer om die 
situasie reg te stel. Hulle 
bestee baie van hul energie 
om liefdadigheids-werke uit 
te voer wat daarop gemik is 
om onverdiende lyding te 
verlig. Hulle smag daarna 
om die wêreld ’n meer reg-
verdige en billiker woonplek te maak.

Maar prysenswaardig soos dit is, gaan goeie werke nie die probleme van 
die wêreld oplos nie. Dit wil voorkom asof ons pogings om lyding stop te 
sit, net die onvermydelike vertraag, en dit lyk nie of iemand ’n geloofwaar-
dige verklaring het van waarom soveel menslike ellende voortduur nie.

Wat is die antwoord? Waarom is lyding so onoordeelkundig? Waarom  
ly nie slegs diegene wat dit verdien nie? Waarom ly die onskuldiges aan 

’n Wêreld Geteister met Menslike Lyding

Die barbaarsheid van oorlog het onbereken- 
bare lyding veroorsaak, nie net vir direkte deel- 
nemers nie, maar ook vir gesinne, geliefdes en 
gemeenskappe. Die geskiedenis van die mens 
is een van langdurige oorlog.
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 3 ’n Wêreld Geteister met Menslike Lyding

Ons leef in ’n wêreld van lyding. Dit val op die regverdige en die onregver-
dige en teister almal van ons ten tye. Filosowe, denkers en teoloë het oor 
die jare hieroor gewonder. Ons het antwoorde op die probleem van menslike 
lyding nodig!

 8 Waarom ’n Liefdevolle God Lyding Toelaat
As God werklik ’n God van liefde en barmhartigheid is, waarom sal Hy dan 
nie ingryp nie? Sommige het tot die gevolgtrekking gekom dat God een-
voudig nie bestaan nie. Die antwoord is egter baie meer ingewikkeld. Wat 
onthul die Bybel oor die oorsake van lyding?

 20 Hoe Goed Van Lyding Kan Kom
Ons sal almal een of ander tyd lyding aanvaar. Alhoewel dit nooit aange-
naam is nie, toon die geskiedenis van die Bybel dat lyding op die ou end 
iets goeds kan lewer. Deur dit in gedagte te hou kan dit ons help om lyding 
beter te hanteer en te aanvaar.

 31 Wanneer Sal Lyding Ophou?
God het ’n groot doel en plan wat verder strek as hierdie lewe. Die wereld 
sal uiteindelik ’n einde aan lyding sien maar dit kom nie deur menslike in-
spanning nie. Bybelprofesie onthul hoe daardie wonderlike toekoms uitein-
delik tot uitvoering sal kom!
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die hele wêreld sal kom. Dit vertel ons ook van ’n tyd, verder in die toekoms, 
wanneer lyding heeltemal sal verdwyn.

Maar dit is nie die toestand van die mensdom gedurende ons tydperk nie.
Jesus het verstaan dat lyding ’n onlosmaaklike deel van hierdie fisiese 

lewe is. Hy het sy volgelinge herinner: “In hierdie wêreld sal julle swaarkry 
beleef” (Johannes 16:33, Nuwe Lewende Vertaling).

Lyding sal nie nou verdwyn nie

Lyding tref ryk en arm, godsdienstig en ongodsdienstig, klein en groot. 
In hierdie lewe sal feitlik almal dit ervaar. Dit lyk asof siektes en gesond-
heidsprobleme op die een of ander tydstip die meeste mense tref.

In vergange eeue het algemene siektes geweldige lyding veroorsaak. Ten 
spyte van die vooruitgang in die mediese wetenskap wat die gemiddelde 
lewensduur baie verbeter het, weet ons dat ons nog steeds sal sterf. In plaas 
daarvan dat ons lewens op ’n vroeë ouderdom deur ’n vreeslike epidemie 
kort geknip word, lewe baie van ons tot ’n groter ouderdom en ly aan sulke 
knellende probleme soos kanker of hart siektes. Baie sal hulle geestelike 
fakulteite verloor, lank voor hulle liggame verslyt. 

In armer lande veroorsaak lyding en dood aan siektes wat grootliks 
voorkombaar is, nog steeds reuse ellende en wanhoop.

Barbaarsheid is verantwoordelik vir baie geestelike en liggaamlike ly- 
ding. Niks verlaag die mens vinniger tot wreedheid soos oorlog nie, en die 
mens veg altyd teen sy medemens. ’n Paar dekades gelede het historikus 
Will en Ariel Durant geskryf dat daar in 3,421 jaar van die geskiedenis 
“slegs 268 jare is wat geen oorlog gesien het nie” (The Lessons of History, 
1968, bl. 81).

Oorlog veroorsaak nie net sterftes en verlammende beserings op die 
slagveld nie, maar ook hartseer, armoede en die vernietiging van gesinne. 
Dit saai die sade van vyandskap wat eeue duur. Jesus het voorspel dat die 
tydperk onmiddellik voor Sy terugkeer die grootste lyding van alle tye sal 
aanskou, en baie daarvan kan direk toegeskryf word aan oorlogvoering 
(Matteus 24:6, 21-22).

Na die verskrikking van die oorloë van die eerste helfte van die 20ste 
eeu en die wêreldwye ontwrigting wat dit veroorsaak het, het die mensdom 
’n matige grasie-periode beleef in die sin dat oorloë sedertdien eerder 
streeksgewyse as wêreldwyd plaasvind. Tog het niks in die menslike natuur 
verander wat blywende hoop vir die toekoms bied nie.

Waar lyding ’n konstante is

Lyding tref mense in armer, agterlike lande, die meeste. In baie lande 
sukkel mense bloot om genoeg te eet. Statistieke van die Verenigde Nasies 
verduidelik dat meer as 800 miljoen mense aan die gevolge van konstante 
honger ly, en ’n kind sterf van honger of hongerverwante siektes elke vyf 

gebeure en aksies waaroor hulle geen beheer het nie en wat dikwels nie 
voorsien kan word nie?

Denkers en filosowe oorweeg die saak jare lank, maar hulle kon nie ’n 
bevredigende rasionele antwoord lewer nie. Diegene wat pyn ervaar—in-
sluitend baie wat hierdie boekie lees—het antwoorde op hul vrae nodig.

Die Bybelbeskouing: Realisties en bemoedigend

Kom ons kyk na die oorsake van lyding vanuit ’n Bybelse perspektief. 
God se Woord is die sleutel wat ons kan help om die redes waarom mense 
ly, te ontdek.

Die Bybelse lewensbeskouing is realisties en bemoedigend. Die Bybel 
verduidelik waarom pyn nog altyd by ons was, en hoekom dit nog altyd by 
ons sal bly, ten minste vir ’n tydsduur.

Terselfdertyd is die Bybelse siening ook bemoedigend, veral wanneer 
ons ons denke uitbrei om die lewe te sien in terme van God se plan, en Sy 
doel vir die mensdom.

Jesus Christus verkondig dat Sy boodskap die aanbod van ’n oorvloe-
dige lewe insluit (Johannes 10:10). Psalm 16:11 sê vir ons “aan U regter-
hand is daar blydskap vir altyd” (Nuwe Lewende Vertaling). Die Bybel 
openbaar ook hoe God ons laste sal verlig en dat daar eendag verligting vir 

’n Wêreld Geteister met Menslike Lyding

Tegnologie het ons ’n geskenk van twy-
felagtige waarde gegee—die vermoë 

om mense op die televisie en byna oral op 
die planeet, te sien swaarkry.

Ons sien mense wat pyn het, nie net 
in ons eie woonbuurte nie, maar ons het 
sitplekke in die voorste ry om menigtes in 
ellende regoor die wêreld te bekyk. Ons 
media-dol wêreld maak hierdie soort van 
nuusdekking beskikbaar en soms amper 
onontkombaar.

Deur die dwaaloog van die moderne 
kommunikasie, sien ons die brutaliteit van 
die mensdom in kleur. Die verskrikking 
van oorlog word in die gemak van ons 
woonkamers aangebied. Ons kyk hoe die 
verdorwenheid van versteurde individue op 
die wêreldtoneel af speel. 

In die afgelope dekades het die media 
ons verplig om te kyk na verhale van sen-
sasionele moorde deur psigopate. Reeks-

moordenaars en massamoorde, wat eens 
skaars was, is nou amper alledaags.

Wat is die uitwerking op die volge-
houe blootstelling aan sulke dekadente en 
neerdrukkende nuus op ons? Een gevolg 
is dat ons geestelik ly, of ons dit besef 
of nie. Konstante blootstelling aan die 
geweld van geestes-versteurde mense is 
moeilik genoeg vir volwassenes, maar dit 
veroorsaak baie groter skade aan die gees 
van die jeug in hul vormingsjare.

Alhoewel dit onmoontlik is om ons kin-
ders te beskerm teen elke onaangename 
aspek van die samelewing, kan blootstel-
ling aan soveel onvoorspelbare geweld 
vroeg in hul lewens hulle emosioneel 
beskadig. Herhaaldelike blootstelling aan 
geweld in nuus en vermaak, werklik en 
vervals, verhard ons tot die werklike lyding 
van ander.

’n Voorry-sitplek vir Lyding
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sekondes. Volgens die Wêreldbank, verdien byna ’n miljard mense minder 
as ’n dollar per dag, en byna die helfte van die wêreld se bevolking oorleef 
met minder as $2 per dag.

“Want die armes het julle altyd by julle” sê Jesus (Matteus 26:11). Hier-
die stelling is neerdrukkend waar, nie net in die armoedige gedeeltes van 
Afrika, Asië en Latyns-Amerika nie, maar feitlik oral. Wat die bestaan van 
die verworpe en minderbevoorregte meer tragies maak is dat soveel van 
hierdie soort lyding vermy kan word.

Politieke onbekwaamheid, korrupte leierskap, oorlog en vinnige be- 
volkingsgroei wat beskikbare voedsel vlakke oorskryf, veroorsaak honger 
en hongersnood. Ondoeltreffende boerdery metodes en gebrekkige vervoer-  
en voedselafleweringstelsels is faktore wat bydra tot chroniese tekorte en 
mensgemaakte hongersnood. Toestande buite die menselike beheer speel 
ook ’n rol.

Hongersnood en siekte is probleme wat al hoe erger gaan word al word 
korttermyn hulpmaatreëls suksesvol toegepas. Jesus het ’n tyd van onge-
kende probleme in die “laaste dae” voorspel, wat wydverspreide hongers-
nood sal insluit. Hy het geprofeteer “daar sal hongersnode wees en pes- 
siektes en aardbewings op verskillende plekke” (Matteus 24:7).

Pestilensie—siekte-epidemies—gaan dikwels gepaard met hongersnood. 
Wanneer vernietigende aardbewings veral arm lande tref, verhoed ’n ver-
woeste infrastruktuur die vloei van voedsel na die geaffekteerde gebiede. 
Siekte en honger neem gou hul dodelike tol.

Alhoewel oorloë opskrifte haal, is die aantal sterftes weens gewapende 
konflik gering in vergelyking met diegene wat aan siektes sterf. Volgens 
sommige ramings veroorsaak VIGS die dood van tien keer soveel meer in 
Afrika as wat sterf in oorloë wêreldwyd.

Die mensdom versprei opsetlik lyding

Alhoewel die tol van lyding aan voedseltekorte en siektes enorm is, 
bring gierigheid nog meer lyding. Slawerny is byvoorbeeld ’n antieke en 
vermoedelik uitgediende instansie, maar tog bly dit ’n kanker in baie lande.

Die Verenigde Nasies skat dat meer as 12 miljoen mense vandag nog in 
slawerny verkeer. Ander organisasies glo dat die regte getal meer as dubbel 
soveel is. Die Time tydskrif beskryf die situasie: “Miljoene mense regoor 
die wêreld, insluitend kinders so jonk as ses, werk in slawerny—in gevaar-
like en vernederende toestande wat dikwels 18-uur werksdae, slae en sek-
suele mishandeling, insluit” (22 Maart 1993).

Baie meer leef, alhoewel nie teen hulle wil, feitlik in slawerny, vasge-
vang deur ekonomiese omstandighede en lang werksure om ’n sukkelende 
bestaan te maak. Sulke toestande verpletter die menslike gees. Stel u ’n 
lewe voor ontneem van vreugde, ’n bestaan waarin mense nooit sulke een-
voudige plesier soos die geluid van pragtige musiek, die plesier van goeie 

humor, die gevoel van ’n nuwe kledingstuk of die gemak van ’n veilige dak 
oor hulle koppe geniet nie.

Gierigheid neem op honderde subtiele maniere ’n dodelike tol. Adver-
teerders smous produkte wat ons gesondheid kan vernietig en uiteindelik 
die dood kan veroorsaak. Vermaak bevorder ’n selfsugtige, arrogante 
lewenstyl wat op plesier in die korttermyn fokus, terwyl dit uiteindelik per-
soonlike verhoudings vernietig en geleenthede vir langtermyn geluk ver-
woes. Sommige ondernemings, vervaardigers en regerings vergiftig die 

lug, land en water met 
gifstowwe wat ander se 
gesondheid en veilig-
heid bedreig. Die lys 
gaan voort.

Sal die prentjie  
verander?

Toe Jesus Christus 
twee eeue gelede aarde 
toe gekom het, het Hy 
die ellende gesien. Hy 
was getuie van die toe-
stand van uitgeworpene 
melaatses, weduwees in 
nood en mense met 
verswakkende geestes-
versteurings. Hy het 
met deernis gereageer 
om ellende te verlig.

Jesus se besorgdheid 
en deernis was duidelik 

toe Hy openlik geween het terwyl Hy Jerusalem vir die laaste keer genader 
het (Lukas 19:41-44). Hy kon die pyn wat oorlogvoering aan die geliefde 
stad en sy mense in 70 nC sou bring, toe ’n Joodse rebellie gevolg is deur 
Romeinse leërs wat die stad beleër het, met aaklige gevolge, voorsien.

Hy het verklaar dat dit ’n deel van Sy sending was om “aan te kondig dat 
gevangenes vrygelaat sal word, dat blindes sal sien, dat onderdruktes bevry 
sal word van hulle verdrukkers” (Lukas 4:19, Nuwe Lewende Vertaling).  
So ’n tyd het nog nie vir die hele mensdom aangebreek nie, maar God be- 
lowe dat Hy die lyding gedurende Christus se duisendjarige regering sal 
beïndig, en dit uiteindelik sal verban (Openbaring 21:4).

Op die volgende bladsye sal ons sien hoe en wanneer dit sal plaasvind. 
Maar, om te verstaan hoe lyding sal eindig, moet ons verstaan hoe dit begin 
het—en waarom dit so aanhou. 

’n Wêreld Geteister met Menslike Lyding

Ten spyte van die groot vooruitgang op die ge-
bied van medisyne, gesondheidsorg en sanitasie 
wat die verwoestende epidemies van die verlede 
meestal uit die weg geruim het, sien ons nog 
steeds baie lyding en dood weens siektes.
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los van die pyn en kwaad wat deur daardie God veroorsaak is. Ironies ge- 
noeg is hierdie verkeerde siening deur ander verander en verfyn en het dit 
geleidelik wortel geskiet in die liggaam van die leerstelling van die hoof- 
stroomkerke, waar die invloed daarvan tot vandag toe verwarring en wan-
begrip bevorder.

Baie mense aanvaar dat God woedend ingryp om ons te straf wanneer 
ons oortree, maar in werklikheid laat hy ons toe om die gevolge van ons eie 
selfsugtige, kortsigtige gedrag te dra (sien Jeremia 2:19; 10:23). Die meeste 
mense besef nie dat God nie elke keer moet ingryp as ons sondig nie; die 
geestelike wette wat Hy in werking gestel het is selfafdwingend en bring 
hul eie straf in die vorm van pynlike gevolge as ons oortree.

Is dit God se handewerk?

Geskiedkundiges het die 
skynbare teenstrydigheid 
van ’n wêreld wat deur God 
geskape, maar vol onheil is, 
aangespreek. Die Engelse 
historikus Arnold Toynbee 
het opgemerk dat “een van 
die gevolgtrekkings wat 
deur menslike toeskouers 
gemaak word van die morele 
euwel van die Heelal is dat 
hierdie gruwelkamer nie 
enige werk van God kan 
wees nie” (A Study of His-
tory, verkorte weergawe, 
1957, Vol. 10, bl. 300).

Toynbee het erken dat 
baie van die wêreld se lyding 
veroorsaak word deur die 

wanbestuur van tiranne. Die Skrif wys dat God goddelose regeerders kan 
verwyder (Daniël 2:21). Hy het die koning van Babilon, Nebukadnesar, die 
magtigste heerser van sy era, verneder en verwyder. As ’n keiser oor baie 
verowerde mense, het Nebukadnesar “wie hy wou, het hy gedood” (Daniël 
5:18-19). Tog het God hom op sy plek gesit en sy invloed vir sewe jaar ge- 
neutraliseer.

Waarom doen God dit nie meer gereeld nie? Nebukadnesar, in sy prag 
en arrogansie, het slegs ’n fraksie van die ellende veroorsaak wat deur som-
mige diktatoriale heersers van ons era veroorsaak word.

Fisikus Paul Davies besin oor hierdie kant van die goeie-teen-kwaad-
argument. Hy oorweeg die vraag waarom God, as Hy werklik magtig is, 

Waarom ’n  
Liefdevolle God

Lyding Toelaat

Die Britse skrywer en historikus Paul Johnson skryf van een  
van die mensdom se grootste teologiese dilemmas in sy boek 
The Quest for God en sê: “Ek vermoed dat die probleem van  
die boosheid meer peinsende mense van godsdiens wegdryf  

as enige ander probleem” (1996, bl. 61).
Baie mense glo dat as God waarlik die God van liefde en genade is sal Hy 

gebind wees deur Sy eie karakter en beginsels om lyding in die wêreld te voor-
kom. Dit is ’n goeie vraag. Waarom tree God nie op en voorkom lyding nie?

Die boosheid wat God toelaat, en die tragedies wat Hy verkies om nie  
te voorkom nie, lei daartoe dat baie mense die wysheid, goedheid en selfs 
die bestaan van God bevraagteken. Sommige ateïste gebruik die realiteit 
van die bose as hul troefkaart in die argument oor die bestaan van God. 
Julian Huxley, een van die 20ste eeu se toonaangewende voorstanders van 
evolusie, meen dat die bestaan van die bose “’n uitdaging vir God se morele 
karakter is” (Religion Without Revelation, 1957, bl. 109).

Huxley het tot die gevolgtrekking gekom dat goddelike openbaring en  
’n goddelike Onthuller nie bestaan nie. (Vir die bewys dat God inderdaad 
werklik is en dat evolusie ’n fabel is, versoek asseblief ons gratis boekies 
Life’s Ultimate Question: Does God Exist? en Creation or Evolution: Does 
It Really Matter What You Believe?)

Waarom laat God kwaad toe? Enigiemand wat al ooit pyn of ’n tragedie 
ervaar het, wonder hieroor. Teoloë, filosowe, historici en wetenskaplikes het 
oor die kwessie besin. Kom ons kyk na sommige van hul gevolgtrekkings.

’n Bose God vs. ’n goeie God?

Die tweede-eeuse gnostiese leraar Marcion, wat tot ketter verklaar is 
vanweë sy siening, het geglo dat “daar twee mededingende gode was: een, 
die tiranniese skepper en wetgewer van die Ou Testament; die ander, die 
onbekende God van liefde en genade wat Jesus gestuur het om verlossing te 
koop van die Skepper God” (Webster Encyclopedia, eenvolume uitgawe, 
1985, bl. 561).

Volgens Marcion was die wetgewer-God verantwoordelik vir die bestaan  
van pyn en kwaad, en die werk van die Verlosser was om die wêreld te ver-

Waarom ’n Liefdevolle God Lyding Toelaat

Baie van die wêreld se lyding word veroor-
saak deur korrupte en wrede leiers soos 
Adolf Hitler, Joseph Stalin en Mao Tse-tung, 
wie se tirannie tot die dood van miljoene 
mense gelei het.
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nie net eenvoudig ingryp en alle kwaad stopsit nie. “Is God vry om kwaad 
te voorkom?” Wonder Davies. “As Hy almagtig is, ja. Waarom doen Hy dit 
dan nie?” (God and the New Physics, 1983, bl. 143).

Davies se vrae is redelik. Is God magteloos in die aangesig van lyding? 
As Hy bestaan, waarom tree Hy dan nie op en verwyder kwaad en pyn uit 
die wêreld nie? Die vrae is kommerwekkend, maar nie omdat dit moeilik is 
om te verstaan nie. Dit is ontstellend omdat die antwoorde nie is soos wat 
ons wil hê dit moet wees nie.

Die eintlike waarheid dwing 
ons om ons idees oor God en Sy 
plan en doel vir ons te heroor-
weeg. Wanneer ons dit verstaan, 
sal ons verstaan dat God Sy redes  
het om nie nou op te tree nie.

’n Groter doel?

Waarom verban God nie een-
voudig die kwaad nie? Om dit  
te antwoord, moet ons die ge- 
volge wat so ’n optrede sou bring, 
oorweeg.

Om te verstaan hoekom God 
kwaad en die gevolglike lyding 
toelaat, vereis ’n fundamentele be- 
grip van een van God se grootste 
gawes, asook hoe die mens daar-
die gawe voortdurend misbruik.

Die gawe is wilsvryheid—of, 
soos meer bekend, vryheid van keuse. God het hierdie vryheid aan ons  
eerste menslike ouers, Adam en Eva, by die skepping gegee. Maar oor die 
millennia het ons bewys dat ons slegte rentmeesters van hierdie kosbare 
geskenk, en sy verreikende verantwoordelikheid, is.

Soos God aan Israel van ouds verduidelik het, is die vryheid om keuses te 
maak noodsaaklik vir die ontwikkeling van ’n regverdige karakter (Deute-
ronomium 30:15-19). Sonder die vryheid om te kies sou ons nie veel meer as 
robotte wees wie se gedrag vooraf geprogrammeer en onveranderlik is, of in 
al die besonderhede voorgeskryf word deur ’n eksterne invloed, soos God.

Maar dit is nie God se doel nie. Hy het verskillende verwagtinge van ons 
as gevolg van Sy veel hoër doel vir ons. Hy wil hê ons moet kies om Hom 
uit vryheid van hart te gehoorsaam. Hy wil hê dat ons Sy waardes en stan-
daarde entoesiasties moet liefhê en koester. Waardes wat gebaseer is op 
twee oorheersende beginsels—om Hom met jou hele hart lief te hê en jou 
naaste lief te hê soos jouself (Matteus 22:35-40).

Soos ons sal sien, is om te kies om God te gehoorsaam en om ander lief 
te hê wanneer ons die vryheid het om iets anders te doen, noodsaaklik vir 
die toekoms wat God vir ons beplan het.

Verskillende vlakke van besluitneming

Van al die fisiese aardse wesens wat God geskape het, kan die mens 
alleenlik vrye wil beoefen. Eenvoudiger lewensvorme, soos mikrobes  
en insekte, is vooraf geprogrammeer om op sekere maniere en op sekere 
stimuli te reageer. Die lewensvorme tree op in ooreenstemming met hul 
omgewing en het feitlik geen onafhanklike besluitnemingsvermoëns soos 
wat die mens het nie.

Die optrede van meer ingewikkelde lewensvorme, soos soogdiere, word 
grotendeels deur hulle instinkte beheer, hoewel hulle wel rudimentêre be- 
sluite neem in reaksie op stimuli en by situasies aanpas.

Die mens is alleen onder die aardse wesens wat ’n gevorderde sin van 
tyd het. Prediker 3:11 sê dat “Hy het aan die mens ’n visie gegee van die 
ewigheid” (Nuwe Lewende Vertaling). Met ander woorde, ons kan oor die 
toekoms dink. Ons kan verreikende besluite neem en ons lewens maande 
en jare vooruit beplan.

Ons bestudeer ook die verlede; ons het ’n gevoel van geskiedenis. Ons leer 
lesse uit ons ervarings en die ervarings van ander. God het die vermoë vir 
gevorderde besluitneming slegs vir die mens onder Sy aardse skepping gegee.

God het mense ontwerp om keuses te maak. Tog het ons nog nooit geleer 
hoe om konsekwent wyse en goeie ingeligte keuses te maak nie. Ons het 
ook nie geleer hoe om ons emosies, motiewe en begeertes, en die gevolglike 
invloed op ons besluite, effektief te bestuur nie.

 Die eerste gebruik van vryheid van keuse vir die mens

Ons vryheid om te besluit wat ons wil doen, kan goeie en slegte dade tot 
gevolg hê. God het vir ons die vryheid gegee om na ons medemens uit te 
reik en die vryheid om selfdienend op te tree op maniere wat onsself en 
ander benadeel.

Ons gebruik gereeld ons vryheid van keuse op verkeerde maniere en ons 
maai die gevolge—wat die vorm aanneem van dikwels onverwagte straf. 
Dit is niks nuuts nie; dit het plaasgevind in die Tuin van Eden met die eerste 
mense, Adam en Eva.

God het twee bome in die tuin geplaas. Een daarvan was die boom van 
die lewe en die ander die boom van kennis van goed en kwaad (Genesis 2:9). 
God het aan Adam gesê hy kon van eersgenoemde eet, maar hy mag nie van 
die laasgenoemde eet nie: “Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, 
maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie 
eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe” (verse 16-17).

Soos die boek Openbaring verduidelik, het die boom van die lewe ge- 
hoorsaamheid aan God gesimboliseer wat uiteindelik tot die ewige lewe 
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Antwoorde kom na vore wanneer ons 
baie Skrifgedeeltes oor die onderwerp 
saamvoeg. Ons besluite en aksies is van 
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sou lei (Openbaring 2:7; 22:1-2). Die ander boom—die boom van kennis 
van goed en kwaad—verteenwoordig verwerping van God se onderrig deur 
die bepaling van goed en kwaad vir uself. Hierdie keuse sou uiteindelik tot 
die dood lei.

Eva, verlei deur die slang, het haar vrye wil onverstandig uitgeoefen en 
was bedrieg (2 Korintiërs 11:3). Sy het God se instruksies deur haar denk-
vermoë omseil. Alhoewel die apostel Paulus ons vertel dat Adam nie mislei 
was nie (1 Timoteus 2:13-14), het hy sy vrou toegelaat om hom te oorreed 
om by haar aan te sluit om ongehoorsaam te wees aan God (Genesis 3:17).

Adam se volle besef van sy dade het hom des te meer skuldig gemaak  
aan wat gebeur het; God het hom selfs meer verantwoordelik gehou as Eva. 
Nietemin, hulle het saam gekies om na die slang te luister en te volg (Genesis 
3:1-6), wat in Openbaring 12:9 geïdentifiseer word as die duiwel en Satan. 
(Om Satan se invloed beter te verstaan, vra vir Is There Really a Devil?)

Adam en Eva het die gevolge van hul sonde gemaai. God het vir hulle 
gesê hulle sou sterf—en uiteindelik het hulle ook—maar die onmiddellike 
gevolge was dat God hulle uit die tuin verdryf het, en afgesny het van die 
boom van die lewe.

Nou moes hulle hul eie weg maak in ’n moeilike wêreld (Genesis 3:22-24). 
Hulle is aan hul gebrekkige wysheid oorgelaat—hul eie oordeel (vers 6). 
Die lewe van hier af sou ook smart, pyn en moeite insluit as gevolg van hul 
ongehoorsaamheid teen die duidelike opdrag van God (verse 16-19).

Sedert daardie tyd het almal gesondig (Romeine 3:23; 5:12) en hulle 
maai die straf wat Adam en Eva ontvang het.

Baie mense minag die Bybel omdat dit baie verhale van mense se slegte 
gedrag bevat. Tog moet ons verstaan dat die Skrif deels ’n historiese weer-
gawe is van die sondige lewenswyse wat die mens gekies het toe hy God se 
wette verwerp het en die gevolge daarvan gemaai het.

God het die optekening van die lesse in die Ou Testament geïnspireer 
sodat ons kan leer uit die ervarings van ander (1 Korintiërs 10:6, 11; 
Romeine 15:4). Alhoewel die Nuwe Testament soortgelyke lesse vir ons 
insluit, is die fokus daarvan meestal op die boodskap van die Koninkryk 
van God en die goeie nuus dat God Sy Seun gestuur het om ons van ons 
sondes te verlos (Johannes 3:16). Dit onthul ook hoe lyding en verdriet uit-
eindelik beindig sal word.

’n Keuse van seëninge of vervloeking

Ongeveer 2,500 jaar na Adam en Eva het God tasbare verligting vir die 
Israeliete se lyding gebring. Hy het met hulle begin werk terwyl hulle nog 
in slawerny in Egipte was. Hy het belowe om hulle nie net van slawerny te 
bevry nie, maar om hulle die geleentheid te gee om ’n wyse en verstandige 
nasie te wees wat as voorbeeld aan ander nasies gehou sou word sodat dié 
hulle sal naboots (Deuteronomium 4:5-8).

As deel van God se ooreenkoms met hulle, sou hulle Sy gehoorsame 

mense word (Eksodus 19:5). Hy het hulle opdrag gegee in die tien kardinale 
punte van Sy ewige, geestelike wet—die Tien Gebooie (Eksodus 20). Hy het 
aanvullende wette en insettinge gegee wat ons hoofsaaklik in die boeke, wat 
deur Moses geskryf is, vind (die Pentateug).

Hy het gesê dat die wet hulle “wysheid” en “insig” sou wees in die oë van 
die volke wat al hierdie insettinge sal hoor en sal sê: “Waarlik, hierdie groot 
nasie is ’n wyse en verstandige volk” (Deuteronomium 4:6).

God het aan die Israeliete gesê dat hulle die vryheid het om tussen die 
twee lewenswyses te kies: “Ek neem vandag die hemel en die aarde as ge- 
tuies teen julle; die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voor-
gehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die HERE 
jou God lief te hê, na sy stem te lusiter en Hom aan te hang; want dit is jou 
lewe en die lengte van jou dae” (Deuteronomium 30:19-20).

Hy het hulle meegedeel dat as hulle gehoorsaam is, hulle baie seëninge 
sal hê (Deuteronomium 28:2), maar as hulle ongehoorsaam was, sou hulle 
vervloek word (vers 15). Baie van die vloeke wat God uitgespreek het, is die 
gevolg van ongehoorsaamheid (verse 15-68) en is feitlik identies aan die pyn 
en lyding wat die moderne nasies mee sukkel. Sommige van hierdie pro-
bleme sou die land as geheel beïnvloed. Ander sou fisies sowel as geestelik 
persoonlike beproewings wees.

Ongelukkig was Israel ongehoorsaam en het die ellende wat God voorspel 
het, beleef. Dit sluit in landboukatastrofes, armoede, gesinsprobleme, swak 
gesondheid, misdaad en geweld, militêre nederlae en uiteindelike ballingskap.

Na die eeuelange eksperiment van die Israeliete met vryheid van keuse 
—waartydens hulle deurgaans gekies het om God te ignoreer en om dinge 
op hulle eie manier te doen—het hulle teruggekeer na ’n staat van nasionale 
slawerny.

Oorsaak en gevolg: dikwels misgekyk

God het dikwels probeer om ’n indruk op die mens te maak van die deur-
slaggewende beginsel dat elke effek ’n oorsaak het. Maar ons sukkel om 
hierdie waarheid te begryp, en gaan voort om die aftakelende gevolge van 
ons oortredinge te ervaar.

Ons kan baie van die tragedies en lyding terug lei na ons eie, al te mens- 
like optrede en besluite. In ’n wêreld van vryheid van keuse lei sommige 
keuses onvermydelik tot skadelike en pynlike resultate.

Aksies het gevolge. Baie mense erken die gesegde “Jy maai wat jy saai,” 
maar hulle besef nie dat dit uit die Bybel kom nie (sien Galasiërs 6:6-7). 
Spreuke 22:8 sê: “Wie onreg saai, sal onheil maai.”

As ons die verskynsel van lyding ontleed en die omstandighede na hul oor- 
sprong terugspoor, kan ons baie leer. Spreuke 22:3 waarsku ons om die ge- 
volge van ons optrede op lang termyn te oorweeg: “’n Skrander mens sien die 
onheil en verberg hom, maar die eenvoudiges gaan verder en word gestraf.”

As ons na die hoofoorsake van lyding kyk, hoef ons dikwels nie verder  
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Die lyding wat dalk die moeilikste is om 
te verstaan is die wat asof van nêrens 

kom en vir geen waarneembare rede nie. 
Ons moet besef dat individuele tragedies 
gebeur waaroor ons geen beheer het nie 
en wat ook onmoontlik is vir ons om te 
voorsien. In sulke gevalle moedig die Bybel 
ons aan om te bid en om God te vra om die 
probleem te verwyder of te verlig, en vir ons 
dit moontlik maak om dit te kan hanteer en 
van dit te leer. 

Ons Skepper, in Sy wysheid, gee nie 
altyd vir ons die antwoord wat ons wil hê 
nie. Selde openbaar Hy die spesifieke rede 
vir die besluite wat Hy neem. Tog het Hy 
altyd ’n goeie rede.

Byvoorbeeld, God het die apostel Paulus 
verlos uit baie beproewings, maar in ten 
minste een instansie het Hy geweier om 
in te gryp ten spyte van Paulus se vurige 
gebede (2 Korintiërs 12:7-10). By hierdie 
geleentheid was die antwoord vir Paulus: 
“My genade is vir jou genoeg, want my krag 
word in swakheid volbring.”

In hierdie geval was die versterking van ’n 
aspek van Paulus se geestelike perspektief, 
of karakter, uiteindelik meer belangrik as sy 
persoonlike gemak.

Hierdie voorbeeld moet ons help om te 
verstaan dat God se perspektief verskil-
lend is van ons s’n. (Kyk na Jesaja 55:8-9;  
2 Petrus 3:8). Hy plaas ons karakterlesse 
in moeilike omstandighede, bo ons fisiese 
en geestelike gemak. Tydens sulke tye mag 
ons dink dat God nie ons gebede hoor nie, 
maar Hy hoor dit wel. Dit is net dat ons baie 
keer nie wil aanvaar dat Sy antwoord “nee” 
is, of “nog nie”—of, soos in die geval met 
die apostel Paulus, “Ek het iets beter in 
gedagte vir jou”

Ons moet bewus wees van God se 
belofte om ons nooit bo ons vermoë om te 
verduur, sal toets nie (1 Korintiërs 10:13). 

Paulus stel ’n wonderlike voorbeeld. Hy het 
eenvoudig God se wysheid vertrou en hom 
voorgeneem om voort te gaan in hierdie 
hartseer, lydende wêreld.

As ons ooit swaarkry met lyding wat God 
nie verlig nie—veral as dit veroorsaak word 
deur omstandighede buite ons beheer—
moet ons hierdie Bybelse advies van Petrus 
volg: “As julle dus ly omdat julle doen wat 
God wil hê, moet julle aanhou goed doen  
en julle lewe oorlaat aan God wat julle 
gemaak het” (1 Petrus 4:19, Nuwe Lewende 
Vertaling).

Let op die spesifieke gebied van lyding 
wat Petrus in gedagte gehad het: “Beskou 
julleself gelukkig wanneer julle beledig word 
omdat julle Christene is. Dit is ’n bewys 
dat die Gees wat heerlikheid bewerk, die 
Gees van God, in julle bly. As een van julle 
swaarkry, moet dit nie wees omdat hy ’n 
moordenaar is of ’n dief of ’n misdadiger 
of ’n kwaadstoker nie. As jy egter swaarkry 
omdat jy ’n Christen is, is dit geen skande 
nie. inteendeel, prys God vir die voorreg om 
hierdie Naam te dra!” (verse 14-16, Nuwe 
Lewende Vertaling).

As elke individu se lyding direk verbind 
kon word tot sy eie oortreding van ’n spe-
sifieke wet, sal dit makliker wees om die 
regverdige gevolge van dit te aanvaar. Maar 
dit is selde so eenvoudig.

Deur ons die vryheid te gee om te kies, 
het God vir ons die ruimte gegee om Sy lei-
ding te aanvaar of te verwerp, om opstandig 
of gehoorsaam te wees en om slegte en 
goeie besluite te neem. Deur dit te doen het 
Hy aan ons elkeen ’n onbepaalde toekoms 
gegee.

Ons is vry om onverskillig, of nadat ons 
te veel gedrink het, te bestuur, vry om gif- 
stowwe in ons omgewing te stort, vry om 
verkeerd te eet. Elkeen van ons het daardie 
vryheid, net soos ons bure en ander om 

ons. Al ons dade—en hulle s’n—bring  
gevolge. Somtyds ly ons vanwee ons eie  
besluite—en somtyds vanweë ons naaste 
se besluite. Die omgekeerde is ook waar. 
Vryheid om te kies is ’n wonderlike geskenk, 
maar ons het selde hierdie verantwoorde-
likheid reg hanteer, soos dit blyk uit ons 
hartseer, lydende wêreld.

Dit gee ons ’n begrip van hoekom die 
onskuldige, insluitend klein kindertjies, met 
tye ly as gevolg van die slegte keuses van 

andere. Dit is gedurende hierdie tye dat 
ons God se vertroostende hulp en liefde 
nodig het en die ondersteuning van familie 
en vriende.

Geeneen van ons is immuun teen die 
gevolge van dade nie—ons dade of ander 
s’n. Die persoon wat ’n siekte ontwikkel 
wat nie naspeurbaar is tot sy spesifieke 
persoonlike gedrag nie, en die baba wat 
gebore word met ’n aangebore gebrek, ly 
albei, alhoewel dit nie noodwendig is oor 
iets wat hulle gedoen het nie.

Diegene wat beseer of dood is in onge-
lukke of natuurrampe is dikwels ook on- 
skuldige slagoffers. Nie alle lyding is die 
gevolg van persoonlike ongehoorsaamheid 
of die onverantwoordelike gedrag deur die 
een wat ly nie. Selfs in die Tien Gebooie 
herinner God ons dat die gevolge van ver-

keerde dade ook ons nageslag vir verskeie 
geslagte kan beïnvloed (Eksodus 20:5).

Dikwels kan die spesifieke oorsake van 
gevalle van lyding eenvoudig nie presies 
verduidelik word nie—in elk geval nie in 
hierdie leeftyd nie. Soms is die beste wat 
ons kan doen om dit te aanvaar volgens 
wat die Bybel noem “tyd en lotgeval” (Pre-
diker 9:11). Alhoewel God nie ongelukke 
veroorsaak nie, bestuur Hy ook nie die 
lewens van elke mens om alle ongelukke te 

voorkom nie. Paulus sê vir ons dat 
ons in hierdie lewe in “’n dowwe 
spieël” kyk (1 Korintiërs 13:12, 
Nuwe Lewende Vertaling). Ons sal 
nooit sommige dinge in hierdie 
lewe volkome kan verstaan nie, 
maar ons sal dit verstaan in die 
wêreld wat gaan kom.

Ons moet besef dat selfs die 
lyding as gevolg van tyd en lot-
geval nie oorsaakloos is nie. As 
dit nie gekoppel kan word aan ’n 
spesifieke gedrag nie, is dit dik-
wels nietemin ’n gevolg van een of 
meer gedragspatrone wat deur die 

mensdom gevolg word vanaf die skepping. 
Adam het, deur te sondig, gekies om van 

God weg te draai. Die res van die mensdom 
het dieselfde pad gevolg: “Daarom, soos 
deur een mens die sonde in die wêreld 
ingekom het en deur die sonde die dood, en 
so die dood tot alle mense deurgedring het, 
omdat almal gesondig het” (Romeine 5:12).

Een van die gevolge van die mensdom 
se besluit om strydens God se opdragte te 
lewe, is ’n wêreld wat onderworpe is aan 
die wispelturigheid en giere van “tyd en 
lotgeval” en die optrede van andere. Hierdie 
patroon sal heers totdat Christus terugkeer 
om God se Koninkryk op die aarde te ves-
tig. Die hele wêreld sal dan gevul word met 
die kennis van God en Sy regverdige wette 
(Jesaja 11:9). Die hele mensdom sal dan 
uiteindelik floreer in ’n regverdige wêreld.

Kan Ons Alle Lyding Verduidelik?

Alhoewel die oorsake van lyding dikwels na  
spesifieke keuses en aksies teruggevoer kan 
word, weet ons soms in hierdie lewe nie 
waarom tragedies plaasvind nie.
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as onsself te kyk nie—die besluite en optrede van individue en die mensdom 
as geheel. Op een of ander manier is sonde gewoonlik die onderliggende 
oorsaak, en lyding is die gevolg.

Oorsake van ellende

Nasies en individue ly baie ellende as gevolg van onkunde van, en onge-
hoorsaamheid aan, dieselfde geestelike wette van God wat Israel aan onge-
hoorsaam was. God se gebooie is lewende wette, met universele toepassing, 
wat voordele bied vir gehoorsaamheid en straf vir ongehoorsaamheid. Sy 
geïnspireerde Woord vertel ons dat diegene wat Sy wet liefhet “groot vrede” 
het (Psalm 119:165), maar die weg van wetteloosheid en ontrouheid is vol 
probleme (Spreuke 13:15).

Die Bybel wys op baie pynlike menslike ervarings wat direk die gevolge 
van sonde is. Een so ’n voorbeeld is militêre aggressie. Die apostel Jakobus 
het oor die oorsprong van gewapende konflik geskryf: “Waarvandaan kom 
oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hiervandaan, van julle wel-
luste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg 
moord en is naywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog” 
(Jakobus 4:1-2).

Hierdie woorde is van toepassing op nasies sowel as individue, aangesien 
nasies bloot groepe mense is wat op soek is na hul eie belange. Aggressors 
gaan om oorlog uit te voer vanweë ’n begeerte om hul mag, aansien en ryk-
dom te vergroot. Deur dit te doen, stoot hulle wet, etiek, moraliteit en vrede 
opsy. Hulle maak dood en vermink om hul doel te bevorder deur die begin-
sel van mag-maak-reg, uit te oefen, en die grootste voordeel gaan aan die 
oorwinnaar. 

Will en Ariel Durant het hierdie menslike neiging verstaan toe hulle in The 
Lessons of History geskryf het: “Die oorsake van oorlog is dieselfde as die 
oorsake van mededinging tussen individue: inhaligheid, veglus en trots; die 
begeerte na voedsel, grond, materiale, brandstof, bemeestering” (1968, bl. 81).

Ironies genoeg erf lande wat vrylik geweld kies, insluitend oorlogvoering, 
’n lot soortgelyk aan dié van die lande wat hulle verpletter. Jesus het dit ver-
staan toe Hy gesê het: “Almal wat die swaard neem, sal deur die swaard ver- 
gaan” (Matteus 26:52). Die geskiedenis is ’n kroniek van die opeenvolging 
van ryke wat verower, en ook verower word. Die mensdom is gedoem om 
die siklus te herhaal solank ons kies om ongehoorsaam aan God te bly.

Besluite het gevolge

Baie vorme van lyding is bloot die onvermydelike gevolge van persoon-
like besluite. In baie gevorderde lande is daar byvoorbeeld armoede ten 
spyte van miljarde rande wat aan belasting gespandeer word om die pro-
bleem te bekamp.

Dikwels kan armoede terug gelei word na individuele besluite. Studente 

hou op om skool toe te gaan, hul opleiding word kortgeknip en hulle onder-
werp hulself aan lewens van moeilike werk, lae lone, finansiële swaarkry 
en gefrustreerde ambisies.

Baie tieners raak seksueel aktief, en miljoene meisies gee geboorte buite 
die huwelik aan kinders wat hul vaders nooit sal sien nie. Studies het ge-
toon dat kinders, wat deur hulle vaders verlaat word, veel meer geneig is 
om op ’n vroeë ouderdom dwelms, alkohol en tabak te misbruik en op hul 
eie beurt seksueel losbandig te word, wat lyding op hulself en ander bring.

Baie jong moeders—dikwels ongetroud, want die vaders ontduik die 
verantwoordelikheid—bevind hulself vasgevang in laagbesoldigde werk 
met jong monde om te voed en word gedwing om op ander, gewoonlik die 
regering of liefdadigheidsorganisasies, te vertrou om te oorleef. Die patroon 
herhaal homself in ’n siklus van armoede wat geslagte strek—gewoonlik as 
gevolg van kortsigtige persoonlike keuses en aksies.

Gesondheid en keuses

Talle gesondheidsprobleme pla ons weens ons individuele besluite. Ons 
eet sleg, oefen nie, gebruik skadelike stowwe en beseer onsself en ander  
in ongelukke deur ons onverskillige houdings. Baie ly aan geestelike pro-
bleme as gevolg van die oortreding van die beginsels rakende menslike 
verhoudings wat die Bybel duidelik uitspreek.

Fisiese en sielkundige probleme is die gevolg van die misbruik van alkohol 
en ander dwelmiddels. Sulke misbruikers neem nie net jare van hul eie lewens 
weg nie, maar hul gewoontes eis ’n groot tol op hul gesinne en vriende. Selfs 
meer tragies is dat baie misbruikers van alkohol betrokke is by ongelukke wat 
die lewens van onskuldige omstanders kan neem of hulle kan vermink.

Die fisiese skade wat deur rook veroorsaak word, is deeglik gedokumen-
teer. Rook verwante siektes neem jaarliks 400,000 lewens in die Verenigde 
State en miljoene wêreldwyd. Baie van hierdie sterftes is uitermate pynlik 
en stadig. Ons erken geredelik dat die beste genesing vir die smart wat deur 
rook veroorsaak word, is om eenvoudig op te hou, maar tog is baie mense 
so verslaaf dat hulle hierdie voor die handliggende oplossing verwerp.

Rook is slegs een van vele optredes wat pyn veroorsaak. Dr. Paul Martin 
merk op dat gevalle van skynbaar onskuldige gedrag met tyd kan ophoop: 
“Daar is baie alledaagse gedragspatrone wat mense geleidelik, maar in 
groot getalle, doodmaak” (The Healing Mind, 1997, bl. 58).

In ’n boek met Philip Yancey, het Dr. Paul Brand berig dat hy tydens ’n 
nasionale gesondheidskonferensie ’n lys begin maak het van ernstige ge- 
dragsverwante gesondheidsprobleme op die agenda, wat die Amerikaners 
se gesondheid ernstig benadeel. Dit sluit in “hartsiektes en hipertensie wat 
deur spanning vererger word, maagsere, kanker wat verband hou met ’n 
giftige omgewing, VIGS, seksueel oordraagbare siektes, emfiseem en long-
kanker veroorsaak deur sigaret rook, fetale skade as gevolg van alkohol- en 

Waarom ’n Liefdevolle God Lyding Toelaat
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dwelmmisbruik deur moeders, diabetes en ander dieetverwante afwykings, 
geweldsmisdaad en motorongelukke as gevolg van alkohol misbruik. Dit 
was die endemiese, selfs epidemiese probleme vir gesondheidskundiges in 
die Verenigde State” (The Gift Nobody Wants, 1993, bl. 226-227).

Wanneer ons besluite neem wat tot sulke probleme lei reageer ons lig-
game op hierdie gevare. Brand en Yancey merk op dat “’n verstommende 
persentasie van die gesondheidsprobleme spruit uit gedragskeuses wat mis-
kenning van die liggaam se duidelike seine is” (bl. 226).

Ons maai wat ons saai

Die gevolgtrekking moet vanselfsprekend wees. Baie lyding word ver-
oorsaak deur verkeerde keuses. Die Bybel bied leiding oor wat ons lewens-
wyse moet behels. Tog, sedert Adam en Eva, het ons die opdrag van God 
herhaaldelik verwerp en onsself enorme pyn en hartseer besorg.

Die Bybel bied praktiese advies oor feitlik alle lewensaspekte. Baie van 
die beginsels openbaar hoe om lyding te vermy—en tot ’n mate te verlig. 

(Ons het ’n groot deel van hierdie leiding saamgestel in Making Life Work, 
’n gids om te wys dat baie dinge in die lewe beter gaan as ons eenvoudig 
God se beginsels, wat in Sy Woord geopenbaar word, toepas. Vra aan vir, 
of laai van ons webtuiste op www.ucg.org.za ’n gratis eksemplaar.)

Ons kan nie wesenlik vry van lyding leef voordat ons nie versoen is met 
God en Sy gebooie nie: “My seun, vergeet my onderwysing nie, en laat  
jou hart my gebooie bewaar; want dit sal lengte van dae en jare van lewe 
en vrede vir jou vermeerder” (Spreuke 3:1-2, beklemtoning deurgaans 
bygevoeg).

As ons die opdrag van God op nasionale skaal sou volg, sal ons onmid-
dellike en drastiese afname in misdaad, siektes, vyandigheid tussen nasies, 
besoedeling, ongelukke, geestesongesteldheid, gebroke gesinne, verbrok-
kelde verhoudings en baie ander verskynsels wat ons hartseer maak, ervaar. 
God se wet is nie hard of beperkend nie. Dit is ’n wet van vryheid (Jakobus 
1:25) en deur dit universeel te gehoorsaam sal dit die grootste deel van die 
wêreld se pyn uitskakel. 

Waarom ’n Liefdevolle God Lyding Toelaat

Die bestaan van Satan, die duiwel, as ’n 
letterlike wese, word nie in alle kringe 

aanvaar nie. Selfs in die Verenigde State, 
waar die bestaan van Satan as algemeen 
aanvaar word, wys peilings dat die meeste 
Amerikaners nie in Satan glo as ’n letter- 
like, lewende wese nie. Baie beskou die 
duiwel as slegs simbolies van die mens 
se onmenslikheid teenoor die mens, of die 
beliggaming van die bose in die algemeen.

Die Bybel beskryf Satan as ’n regte 
wese—’n geestelike teenwoordigheid wat 
groot kragte besit om skade te doen. 
Omdat so baie sy bestaan verwerp, is hy ’n 
onherkenbare oorsaak van baie lyding. Of 
ons dit besef of nie, sy misleiding van die 
mensdom is die grootste oorsaak van angs 
en hartseer.

Die omvang van Satan se invloed en 
krag word duidelik in die Bybel geopenbaar. 
Openbaring 12:9 sê vir ons hy “wat die hele 
wêreld verlei.” Johannes skryf elders dat 
“die hele wêreld in die mag van die Bose 
lê” (1 Johannes 5:19). Wanneer Paulus ver-
klaar dat “die god van hierdie wêreld” die 

verstand van baie verblind het sodat hulle 
nie die evangelie glo nie (2 Korintiërs 4:4), 
verwys hy na die duiwel.

In die gelykenis van die saaier en die 
saad, sê Jesus vir ons dat sodra die 
Woord van God aan baie mense verduidelik 
word, “kom die Satan dadelik en neem die 
woord weg wat in hulle harte gesaai is” 
(Markus 4:15). Hierdie goddelose wese wil 
die mensdom verblind vir die vertroosting, 
aanmoediging en bevryding van God se 
waarheid. 

Deur die geestelike blindheid en onkunde 
wat Satan aan die wêreld afsmeer, is hy 
die aanhitser van onberekenbare lyding. 
Hy het die mensdom verblind vir die rede 
van ons bestaan. Hy het die mense ver-
blind om te glo dat sy manier—die manier 
van selfsugtigheid en sonde—beter is as 
gehoorsaamheid aan God se wette. Onge-
lukkig het die mensdom ’n prooi van Satan 
se werksaamhede geword en hulle besef 
nie die uiteindelike hartseer wat sonde 
meebring nie. 

Satan word “die versoeker” genoem 

(Matteus 4:3). Deur die geskiedenis het hy 
daarin geslaag om mense te verlei om in ’n 
onregmatige en immorele manier aan hulle 
fisiese begeertes toe te gee. Hy het hierdie 
strategie in die Tuin van Eden gebruik en 
sy metode het nog baie goed tot nou toe 
gewerk. Almal het daaronder gely.

Tog is Satan se invloed meer as net 
bedrog. Paulus verwys na hom as “die 
owerste van die mag van die lug, van die 
gees wat nou in die kinders van die onge-
hoorsaamheid werk” (Efesiërs 2:2)—hy 
“sein” verkeerde buie en houdings uit vir die 
ontvanglike mensdom. 

Jesus beskryf die duiwel as “’n mense- 
moordenaar van die begin af” (Johannes 
8:44). Satan se doel was nog altyd om die 
menslike lewe ellendig te maak en om ons 
uiteindelik te vernietig (1 Petrus 5:8). Sy 
innerlike natuur is vernietigend en diegene 
wat vernietigende dade pleeg volg hom 
onbewustelik. Openbaring 9:11 verwys na 
Satan as die “engel van die afgrond; sy 
naam in Hebreeus is Abaddon, en in Grieks 
het hy die naam van Apollion.” Hierdie twee 
name beteken “vernietiging” en “vernieti-
ger.” In teenstelling met God wat die Skep-

per, onderhouer en gewer van alle lewe is, 
is Satan die uiteindelike moordenaar en 
vernietiger.

Satan is die aanhitser van oorlog en 
ander konflikte. Die boek Openbaring beeld 
demoniese geeste uit wat aan die einde 
van die eeu “uitgaan na die konings van 
die aarde en die hele wêreld, om hulle te 
versamel vir die oorlog van … die Almag-
tige God” (Openbaring 16:14). Satan en sy 
demone sal ’n tyd van ellende ophits wat 
erger sal wees as enige ander verwoesting 
wat die mensdom al ooit ervaar het (Mat-
teus 24:21-22).

Uit hierdie gedeeltes kan ons sien dat 
Satan ’n deurdringende mag oor die mens-
dom uitoefen. God stel egter grense aan 
Satan se mag (Job 1:12; 2:6). God sal nie 
toelaat dat Satan Sy plan vir die verlossing 
van die mensdom dwarsboom nie. God 
sal nooit afstand doen aan Sy uiteindelike 
beheer oor die mensdom en die res van Sy 
skepping nie. (Om meer te leer oor Satan 
se rol in mensesake, vra aan vir, of laai 
van ons webtuiste ’n gratis eksemplaar van  
Is There Really a Devil? af). 

Satan se Rol in Menslike Lyding
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Hoe Goed Van
Lyding Kan Kom

Sigmund Freud het as raadgewer gewerk om mense van sielkundige 
probleme te verlos. Tog was hy eerlik genoen om te erken dat sy 
vermoë om te help, beperk was. Hy het erken dat hy “die ellende 
van die neurotiese genees het net om homself bewus te maak vir 

die normale ellende van die lewe” (Ernest Becker, The Denial of Death, 
1973, bl. 271). Freud was reg: daar bestaan nie iets soos ’n probleemvrye 
lewe nie.

Aangesien ons nie alle lyding kan vermy nie, moet ons in gedagte hou 
dat dit wel kan, en lewer dikwels, goeie resultate. Dit is makliker om lyding 
en pyn te verduur as ons dit as uitdagings beskou eerder as om daaraan te 
dink as ondraaglike vloeke.

Dit was tradisioneel ’n uitgangspunt van die Westerse kultuur, en tereg 
so, dat sommige probleme voordelig is deurdat dit ons kan help om volwasse, 
en beter mense, te word. Die skrywer Richard Kyle herinner ons egter daar-
aan dat groot dele van Europa, Brittanje en die Verenigde State die post-
Christelike era betree het, waarin die “Christendom nie meer die bepaler 
van kulturele waardes is nie” (The Last Days Are Here Again, 1998, bl. 25).

Die na-Christelike ingesteldheid verwerp die tradisionele Bybelse siening 
oor swaarkry en pyn—hoewel onaangenaam en ongewens—dat dit op die 
lange duur kan lei tot die goeie. Uitdrukkings soos “Deur julle volharding 
sal julle julle lewe behou” (Lukas 21:19, Nuwe Lewende Vertaling) en 
“”Ons moet deur baie verdrukkinge in die Koninkryk van God ingaan” 
(Handelinge 14:22), hoewel dit waar is, word nie meer algemeen aanvaar nie.

Die Bybel leer duidelik dat teenspoed voordelige resultate kan lewer.
Alhoewel Christus die Seun van God was, het Hy ook “gehoorsaamheid 

geleer uit wat Hy gely het; en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat 
Hom gehoorsaam is, ’n bewerker van ewige saligheid geword” (Hebreërs 
5:8-9). Selfs sekulêre geskiedenis bied baie voorbeelde van individué en 
nasies wat moeilike omstandighede oorkom het om grootsheid te bereik. 
Soms het een vasberade individu die vonk verskaf wat nodig was vir lande 
om moeilike tye te verduur, en prysenswaardige doelstellings te bereik.

’n Eerste minister dien sy land met mag

Sir John Keegan het waargeneem dat dit die waarheid omtrent Winston 
Churchill en Brittanje in die Tweede Wêreldoorlog was. In 1940, gedurende 
die donkerste dae van die konflik, het Churchill dapper gestaan om die 

beleërde Britse mense te laat saamtrek. “In ’n reeks manjifieke toesprake 
wat ’n beroep op sy mense se moed en historiese grootsheid gedoen het, het 
hy Brittanje saam met hom deurgedra.” Deur sy kragtige woorde, het hy sy 
“wil en verbeelding aan sy landgenote” oorgedra (U.S. News and World 
Report, 29 Mei 2000).

Versterk deur die vasberadenheid van hul eerste minister, het die Britte 
die gruwelike aanslag van Hitler se bomwerpers in die Slag van Brittanje 
teëgestaan, en het ’n tyd van beproewing en naderende nederlaag verander 
in die oorwinning wat Churchill sy land se “beste uur” genoem het. 

Keegan skryf dat die Britte onder die dreigement van die inval “geheel 
en al geïllustreer het hoe ’n beste uur geleef moet word. Hulle het die dooies 
en die lewendes uit die puin gegrawe en het hulle strande beman [en] hulle 
gordels stywer getrek” (ibid.).

In The Lessons of History het Will en Ariel Durant opgemerk dat “’n uit- 
daging wat suksesvol teë gestaan word … verhoog die gemoedstoestand en 
die vlak van ’n nasie, en verbeter sy kanse om verdere uitdagings die hoof 
te bied” (1968, bl. 91).

Die Britse ervaring toon dat dit noodsaaklik is om saam te werk en me- 
kaar te ondersteun tydens teenspoed. Dr. Paul Brand vertel hoe hy homself 
op die ergste voor berei het: “Die enkele beste ding wat ek kan doen om my 
voor te berei op pyn, is om my te omring met ’n liefdevolle gemeenskap 
wat by my sal staan wanneer tragedie toeslaan” (Brand en Yancey, bl. 236). 
Hy noem “lyding is slegs ondraaglik as niemand omgee nie” (bl. 257).

God openbaar dat lyding ’n edele doel het: dit moet ons help om in  
broederliefde te groei. “Help ander gelowiges wat swaarkry, en gee sò  
uitvoering aan Christus se liefdeswet” skryf Paulus (Galasiërs 6:2, Nuwe 
Lewende Vertaling).

As ons besorgdheid oor ander se lyding toon, so ongewens en pynlik 
soos dit is, kan dit ’n voordelige ervaring wees. Ons leer die realiteit dat 
“Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ’n saak van blydskap is 
nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ’n vredevolle vrug van gereg-
tigheid vir die wat daardeur geoefen is” (Hebreërs 12:11).

As probleme ons tref

Die oortuiging dat ellende aansienlike voordele kan oplewer, het amper 
uit die Westerse kultuur verdwyn. Dit word grotendeels vervang deur die 
idee dat lyding of enige onaangenaamheid onbillik is en ten alle koste 
vermy moet word. 

Miskien word hierdie idee gedeeltelik aan ons gegee deur die same- 
lewing waarin ons lewe wat ons leer dat ons ’n pil vir elke pyn, en ’n vin-
nige oplossing vir elke probleem, moet hê. Dit is ook deel van ’n slagoffer-
mentaliteit—’n weiering om verantwoordelikheid te neem vir ’n mens se 
optrede of omstandighede—dit kan die samelewing wat daaraan toegee, 
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swak maak. Enige samelewing wat erken dat die lewe soms nie regverdig 
en beslis nie altyd maklik is nie—en dapper op daardie uitdaging reageeg—
word sterker.

Volgens die moderne siening is pyn boosaardig, ’n vyand wat vermy 
moet word. Ons kan daardie standpunt inneem, of ons kan dit as ’n waar- 
skuwing sien dat ons ons gedrag moet verander. As ons dit nie kan vermy 
nie, kan ons dalk die uitdaging aanvaar en ’n sterker, beter mens word.

Soms is daar min wat ons kan doen en moet maar ’n beproewing verduur 
en dit toelaat om ons karakter te laat verfyn. Raadgewer Norman Wright 
het geskryf dat “krisis nie altyd sleg is nie. Dit kan ’n keerpunt in u lewe  
ten goede word … [Dit] gee saam geleentheid vir groei en verandering” 
(How to Have a Creative Crisis, 1986, bl. 15).

Die Bybel herinner ons daaraan dat ons in beproewings verder as die 
huidige moet kyk en moet fokus op die potensiële voordele: “Maar die lyd- 
saamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder 
gebrek kan wees en in niks kortkom nie” (Jakobus 1:4). 

Moenie toelaat dat beproewings u oorweldig nie

Ons sê nie dat iemand moet ly as hy dit kan vermy nie, maar as ons dit 
nie kan vermy nie, moet ons leer hoe om lyding te hanteer en, indien nodig, 
te aanvaar. As ons nie leer om dit te doen nie, kan ons beproewinge tot groter 
probleme lei en kan ons lewensveranderende keuses maak as gevolg van 
die angs, wat deur die proewe gebring word.

Soos Dr. Paul Martin in The Healing Mind skryf: “Stres en angs … kan 
voorkom dat ons behoorlik slaap en veroorsaak dat ons meer geneig is om 
te rook, buitensporige hoeveelhede alkohol te drink, te veel van die ver-
keerde soorte kos eet, nie ons medisyne neem nie, liggaamlike oefening 
verwaarloos, skadelike ontspanningsdwelms inneem, riskante seksuele 
gedrag beoefen, te vinnig ry sonder om ’n veiligheidsgordel te dra, ’n ge- 
welddadige ongeluk hê, of selfs selfmoord pleeg” (bl. 55).

Die hoë selfmoordsyfer in baie lande weerspieël deels die mense se  
onvermoë om te aanvaar dat die lewe moeilik kan wees.

’n Boodskap van goeie nuus

Die Bybel vertel dat God lyding toelaat om ’n goddelike doel te dien. 
Christene weet dat hulle Verlosser, Jesus Christus, vir hulle gely en gesterf 
het en dat hulle in Sy voetspore moet volg, wat lyding insluit (1 Petrus 2:21). 
Jesus het foltering verduur en gesterf sodat God ons van ons sondes kan ver- 
gewe en aan ons die ewige lewe kan gee, waartydens ons saam met Christus 
sal regeer (Openbaring 5:10). As ons dit weet, kan ons die lewensstryd beter 
begryp.

“As ons verdrukking ly,” herinner Paulus ons, “sal ons saam met Hom 
regeer” (2 Timoteus 2:12, Nuwe Lewende Vertaling). Christus sal na die 

aarde terugkeer om te regeer—en uiteindelik ’n einde aan hartseer en 
lyding te bring.

Jesus se boodskap was een van fundamentele goeie nuus wat gefokus  
het op die Koninkryk van God (Markus 1:14-15), wat Christus sal vestig 
met Sy wederkoms. Hy sal ’n tyd van wêreldwye vrede en geluk instel. 
Deur die profeet Jesaja het God die vrede en vreugde van die komende 
Koninkryk voorspel: “Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my 
hele heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van die 
HERE soos die waters die seebodem oordek” (Jesaja 11:9).

Hoe Goed Van Lyding Kan Kom

Theodore Roosevelt, die 26ste president 
van die Verenigde State, is deur sy 

lyding versterk. Hy was geseënd met ’n 
vinnige en bekwame verstand, maar hy 
was sieklik en het gely aan erge asma.

Toe hy ongeveer 12 jaar oud was het 
sy pa vir hom gesê: “Theodore, jy het die 
verstand maar jy het nie die ligaam nie 
en sonder die hulp van die 
liggaam kan die verstand 
nie so ver gaan soos dit 
moet nie … Jy moet jou 
eie liggaam opbou … Dit is 
moeilik om jou eie liggaam 
op te bou … maar ek weet 
jy sal dit kan doen” (David 
McCullough, Mornings on 
Horseback, 1981, bl. 112).

Teddy, soos die Amerika-
ners hom liefdevol sou noem, het later aan 
’n vriend vertel watter invloed sy vader se 
vermaning op hom gehad het. Uit sy pa 
se opmerkings het hy homself gesien as 
’n swak menslike spesimen, dus moes hy 
homself sterk maak.

Hy het onmiddellik begin met ’n program 
van liggaamlike ontwikkeling en by ’n 
gimnasium begin oefen met gewigte en ’n 
boksbal. Teddy was getrou in sy toewyding 
om sy gesondheid te verbeter. Sy vasbera-
denheid het vrugte gelewer; hy het ’n baie 

sterk liggaam ontwikkel en was ook nie 
langer gestremd deur asma nie.

Later in sy lewe het Teddy Roosevelt nog 
’n groter lyding gehad toe sy moeder en 
sy jong vrou op dieselfde dag oorlede is. 
Sy vrou het net twee dae tevore geboorte 
geskenk aan ’n dogter. Hy was sonder 
woorde na so ’n tragedie. Hy het gesê dat 

hy geen antwoorde gehad 
het nie behalwe dat dit “God 
se wil” was of dit was ’n 
“vreemde en vreeslike nood-
lot” (ibid., bl. 285).

Alhoewel sommige bio-
grawe sê dat hy nooit heel-
temal hierdie tragedies oor-
kom het nie, het hy wel op 
die uitdaging gereageer en 
geseëvier oor die depressie 

wat hom omhul het.
Alhoewel die dood van sy twee-en-

twintigjarige vrou verpletterend was, het hy 
terug geveg en tot groot nasionale groots-
heid gegaan. Sommige was van mening 
dat as hy nie so gely het nie hy dalk nooit 
die president van die Verenigde State sou 
word nie. Theodore Roosevelt het, net 
soos ander, gereageer op uitdagings en 
lyding en het baie meer bereik as wat hy 
sou bereik het as daardie uitdagings nooit 
plaasgevind het nie.

Hoe Gebeure die Karakter van ’n 
Toekomstige President Gevorm het
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Wanneer die kennis van God tot die mensdom herstel word, en Satan se 
invloed verban word (Openbaring 20:1-3), sal die pyn wat die gevolg van 
die duiwel se invloed, eerder as God se invloed, ophou. Die aarde sal uit-
eindelik blywende vrede hê. (Vir meer inligting vra vir ons gratis boekie 
The Gospel of the Kingdom, of laai dit van ons webwerf af.)

’n Wonderlike toekoms

God roep nou, relatief gesproke, slegs ’n paar mense uit die massa van 
die mensdom om deel te wees van Sy Kerk. Hy beskou hulle as die eerste-
linge van Sy geestelike oes (Jakobus 1:18)—gekies, as hulle getrou bly, om 
saam met Christus in Sy Koninkryk te regeer, maar Hy roep nie nou almal 
nie (Romeine 11:7-8, 25-26). “Niemand kan na My toe kom as die Vader 
wat My gestuur het, hom nie trek nie” sê Jesus, “en Ek sal hom opwek in 
die laaste dag” (Johannes 6:44).

Toe Jesus praat van die opwekking van Sy eie op die laaste dag, het Hy 
gepraat oor Sy wederkoms. Paulus bied hierdie bykomende besonderhede 
aan: “Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ’n geroep, met die 
stem van ’n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat 
in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe 
oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die 
lug; en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hier-
die woorde” (1 Tessalonisense 4:16-18).

Wanneer ons God se verlossingsplan verstaan en aanvaar, vind ons groot 
vertroosting in hierdie waarheid. As Jesus kom, sal die wat bekeer het en 
Hom aangeneem het as hul Verlosser en hul lewens in liefdevolle gehoor- 
saamheid aan Hom gegee het, troos vind. Hulle sal nie meer lyding hê nie. 
God sal hulle die ewige lewe in ’n nuwe liggaam gee—’n geestelike liggaam 
—wat geen lyding sal ken nie (1 Korintiërs 15:35-54).

Ons sal dan iets besef wat ons nou net gedeeltelik in die vlees kan ver-
staan, dat “die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heer-
likheid wat aan ons geopenbaar sal word nie” (Romeine 8:18).

Diegene wat die groot doel en roeping van God verstaan vind nog steeds 
dat die lewe soms pynlik is (vers 23), maar hulle verstaan waarom. Hulle 
sien uit na die tyd wanneer God hulle die ewige lewe sal gee en in staat sal 
stel om saam met Christus in die Koninkryk van God te regeer. Paulus sê: 
“Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde” (1 Tessalonisense 4:18).

Pynlike lesse

Paulus merk op dat Christene, soos Christus, moet ly: “dit aan julle ter-
wille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in Hom te glo nie, 
maar ook vir Hom te ly” (Filippense 1:29).

Petrus herinner Christene daaraan dat hulle moet verwag om te ly om- 
dat God lyding kan gebruik om ons te help om ons van dwaling te suiwer: 

“Omdat Christus dan vir ons na die vlees gely het, moet julle jul ook wapen 
met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gely het, opgehou het met die 
sonde, om die orige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede  
van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God” (1 Petrus 4:1-2).

Soos Christus verduidelik het, kan Sy volgelinge verwag om te ly. Maar 
soms laat God ons toe om te ly omdat pyn ons leer om onsself van sonde te 
weerhou onder die moeilikste omstandighede.

As God ons toelaat om te ly as gevolg van ons verkeerde keuses, dan tree 
Hy barmhartig op. Hoekom? Omdat die gevolge van voortgaan in sonde, as 
ons van beter weet (as ons nie berou het nie), die ewige dood sal wees.

“Voordat ek verdruk was,” sê die skrywer van Psalm 119, “het ek gedwaal; 
maar nou onderhou ek u woord” (vers 67). Hy herinner ons daaraan dat ly- 
ding ’n herinnering is van die gevolge van sonde en dat lyding langtermyn 
voordele kan oplewer wat ons nie sommer sal onderskei terwyl ons fisiese 
of emosionele pyn hanteer nie.

Pyn se belangrike doel

Dr. Brand het jare lank melaatse pasiënte in Indië en Amerika behandel. 
Tydens sy werk het hy tot ’n verstommende gevolgtrekking gekom rakend 
die patologie van melaatsheid. 

Melaatsheidslagoffers ly die vervloeking wat hul ledemate—vingers, 
tone, voete en selfs neus en ore—laat verswak en wegteer, maar niemand 
het geweet hoekom nie. Voor Dr. Brand se navorsing het dokters aanvaar 
dat melaatses wel vervloek is met “slegte vleis.” Brand se merkwaardige 
ontdekking was dat die probleem in melaatsheidsbasille, wat die senuwees 
van liggaamsdele aanval, lê, en dit veroorsaak ’n proses wat lei tot die dood 
van die senuwees. As dit gebeur, ervaar ’n pasiënt wat die geringste wond—
selfs ’n kneusplek—aan ’n aangetaste gebied opdoen absoluut geen pyn nie. 
Gevolglik gebruik hy die beskadigde liggaams deel. Hierdie herhaalde ge- 
bruikvererger die wond. Uiteindelik raak die weefsel so beskadig dat die 
vleis eintlik sterf en wegkrimp.

Dr. Brand het begin om die wonde van melaatses te behandel deur dit te 
beskerm, soms met gips. Die wonde sal gereeld genees en nie verder beska-
dig word nie. Die beskermde vlees sou weer gesond word, alhoewel die 
melaatse nie die sensasie in die aangetaste liggaamsdeel herwin nie omdat 
die neurale weefsel permanent agteruitgegaan het.

Brand het tot die gevolgtrekking gekom dat pyn ’n gawe van God is, wat 
ons daarvan bewus maak dat iets verkeerd is.

Die dokter se uitspraak geld vir die meeste siektes, nie net melaatsheid 
nie. As ons beseer is, moet ons reageer op die seine van ons liggaam en 
maatreëls tref om die pyn te verlig en die onderliggende oorsaak uit te ska-
kel. “Ek het geen idee gehad hoe kwesbaar die liggaam word wanneer daar 
nie ’n waarskuwingstelsel is nie,” sluit hy af (Brand en Yancey, bl. 121).

Hoe Goed Van Lyding Kan Kom



26 Waarom Laat God Lyding Toe?  27

Geestelike lesse uit lyding

Ons kan ’n geestelike parallel trek uit Dr. Brand se ontdekking. Sommige 
lyding is die resultaat van ons eie sondes of dwaasheid. Soms is die resultaat 
die outomatiese sneller van negatiewe en pynlike gevolge in ons liggame. 
God laat soms sulke ongemak en lyding toe sodat ons aandag kan skend aan 
wat ons doen en ons gedrag en ons houding en oortuigings kan verander.

Baie geestelike en liggaamlike pyn is die gevolg van die verbreking van 
God se gebooie, wetend of onbewustelik. Soos ’n psigiater gesê het: “Die 
helfte van die mense wat klinieke besoek met fisiese kwale, sê regtig: ‘My 
lewe maak seer’” (ibid., bl. 251).

Soms sondig ons maar voel nie dadelik die pyn nie. God mag die sonde 
onder ons aandag bring deur ’n daaropvolgende pynlike beproewing toe te 
laat. “Want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat 
Hy aanneem” (Hebreërs 12:6). Die Skrif bevat baie voorbeelde van mans 
en vroue wie se lewens hierdie beginsel gedemonstreer het.

Deur ongemak toe te laat om foute en karakterfoute onder ons aandag  
te bring verskil God nie van enige ander liefdevolle ouer nie. Vaders en 
moeders wat hul kinders liefhet, belê tyd en moeite in die onderrig en toe- 
passing van lesse vir hulle kinders se eie beswil. God doen dieselfde omdat 
Hy wil hê dat ons moet leer (Hebreërs 12:5-11).

God laat ons soms ly, sodat ons reg van verkeerd kan leer en ons afhank- 
likheid van Hom en Sy instruksies kan besef. Daarom moet ons nie verbaas 
wees as die lewe, selfs vir ’n Christen, spanning en beproewings insluit nie 
(1 Petrus 4:12-13).

Onder ander omstandighede kan lyding nie as gevolg van sonde op sig-
self, voorkom nie, maar omdat God ’n behoefte sien om ’n deel van ons 
karakter te verfyn en te versterk. Soos ’n spier sal verswak sonder gebruik, 
kan ons geloof en karakter ook so wegkwyn indien dit nie behoorlik ge- 
oefen word nie.

Petrus skryf oor die waarde van beproewinge wanneer hy verduidelik: 
“Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie 
bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle 
geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter 
word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van 
Jesus Christus;” (1 Petrus 1:6-7).

Leer om van God afhanklik te wees

Ons moet besef dat, hoewel God beproewings toelaat, Hy nie, as hulle 
kom, onverskillig teenoor ons is nie. God is ’n Vader. Selfs meer as ’n liefde- 
volle menslike vader, vind Hy geen vreugde daarin om Sy kinders in pyn te 
sien nie. Hoe voel Hy teenoor ons in sulke tye? “Werp al julle bekommernis 
op Hom, want Hy sorg vir julle” (1 Petrus 5:7). Hierdie woorde laat ons  
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Ons wil selde aan die dood dink—ons 
s’n of iemand ander s’n. Wanneer ’n 

geliefde sterf, treur ons—soos ons ook 
moet doen.

Dit is egter duidelik dat ons liggame nie 
gemaak was om vir ewig te hou nie. Soos 
Hebreërs 9:27 vir ons sê: “En net soos die 
mense bestem is om een maal te sterwe.”

God het nie ons liggame ontwerp om 
meer as ’n paar dekades te hou nie. 
Psalm 90:10 herinner ons dat “Die getal 
van ons jare kan 70 wees, of as ons sterk 
is, 80” (Nuwe Lewende Vertaling). Met die 
mediese vooruitgang, hospitale en tegno-
logie wat ontwikkel het oor die 
laaste eeu, is ons lewensduur 
min of meer dieselfde as toe 
hierdie Psalm ’n paar duisend 
jaar gelede geskryf is. Sommige 
sal langer leef as ander maar dit 
is wat die meeste van ons kan 
verwag. Die lewe is kort, te kort 
om te mors op goed wat, op die 
ou end, nie so belangrik is nie.

Ons moenie verbaas wees 
wanneer die dood aan ons 
deur kom klop nie. Dit is soos 
ons geskape is. Soos die gras 
wat groei en verdwyn, en die 
blomme in die veld wat blom vir ’n paar 
dae en net so vinnig vervaag, so floreer 
ons ook vir ’n tydjie voordat ons verdor en 
sterf (Jesaja 40:6-8). Ons fisiese liggame 
word ouer en sal verweer. God het ons nie 
geskape om permanent te wees nie.

Dit is egter nie dat dit die einde is nie. 
Getroue Job het geweet dat hy in die graf 
sou rus tot ’n komende opstanding. “Ek 
wens U wou my wegsteek in ’n graf en van 
my vergeet totdat u woede verby is. Maar 
merk my op u kalender om my weer te 

onthou! Wanneer sterflikes sterf, kan hulle 
weer lewe? Dié gedagte sal my hoop gee, 
en deur my worsteling sal ek gretig wag 
op die vrylating. U sal roep en ek sal ant-
woord. U sal verlang na my, U handewerk” 
(Job 14:13-15, Nuwe Lewende Vertaling).

Alhoewel die dood hartseer is, is dit 
hoegenaamd nie die einde van hoop nie. 
God belowe vir Sy getroue diensknegte ’n 
opstanding tot onsterflikheid en om saam 
met Jesus Christus te regeer en Hom 
te help om God se Koninkryk te bestuur  
(1 Korintiërs 15:50-54; Openbaring 20: 
4-6; 5:10).

Vir diegene wat nie vir Christus geken of 
aanvaar het nie sal God ’n ander opstan-
ding teweegbring op ’n later tydstip sodat 
hulle ook die waarheid van Sy plan kan 
leer en Sy gawe van verlossing kan ont-
vang. (U sal meer hieroor leer in die laaste 
hoofstuk van hierdie boekie).

Vir ’n groter begrip van wat die Bybel 
onthul, maak seker u vra vir ons gratis 
boekies, of laai dit van ons webwerf af, 
What happens after death? en Heaven and 
Hell: What Does the Bible Really Teach?

“Elke Mens is Bestem  
Om Een Keer te Sterf”

Ten spyte van groot mediese vooruitgang en 
toenemende lewensduur, was ons liggame 
nooit ontwerp om vir ewig te hou nie. God 
bied ons alle hoop op die lewe na die graf, 
deur ’n opstanding van die dode.
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verstaan dat ons soms geheel en al van God afhanklik is vir die krag om 
aan te hou.

As ons seerkry, wil God hê dat ons na Hom toe moet kom. Hy belowe 
dat Hy ons sal help wanneer ons dit doen. Paulus het geskryf dat God die 
neerslagtige troos (2 Korintiërs 7:6), maar ons moet Hom om daardie hulp 
vra. Hy belowe dat Hy nie sal toelaat dat ons buite ons perke getoets word 
nie en sal ons verligting gee, of die krag wat ons nodig het om te verduur  
(1 Korintiërs 10:13). Ons moet God aan Sy woord neem en Hom nader met 
hierdie belofte, veral as ons voel dat ons ons breekpunt nader.

Ons moet besef dat God diegene wat Hom aanroep dikwels beskerm: 
“Die Here bepaal die rigting van ’n mens met wie se lewe Hy tevrede is.  
Al sou so een struikel, hy sal nie val nie, want die Here hou sy hand vas” 
(Psalm 37:23-24, Nuwe Lewende Vertaling).

Lees Psalm 91 met hierdie in gedagte. Ons moet God vra om ons en ons 
geliefdes te beskerm. Hy verhoor die gebede van die regverdiges (Jakobus 
5:16; 1 Petrus 3:12), en Hy beskerm en seën Sy mense. Die Bybel maak dit 
egter ook duidelik dat God moeilike en kwetsende omstandighede sal toe-
laat om ons, binne perke, soms te tref. Al Sy getroue diensknegte moes be- 
proewings verduur. As daardie beproewinge kom, moet ons Hom vra om 
ons te beskerm teen die lyding wat groter is as ons vermoë om dit te ver-
duur, en ons die krag te gee sodat ons kan verduur wat ons moet.

God bly in beheer

Studies het getoon dat ’n persoon se vermoë om pyn te verduur verlig 
word deur ’n gevoel van beheer daaroor. Ons moet doen wat ons kan om 
die lyding te vergemaklik, beter te bestuur en te beheer. Dan kan ons besef 
dat ons nie pionne is wat onderhewig is aan die grille van pyn nie en ons 
kan kies om beheer oor ons houdings en reaksie te hê. 

As dienaars van God moet ons leer dat God uiteindelik in beheer is, en 
Hy is barmhartig. Hy is bereid en in staat om ons te verlos. Sy ore is oop vir 
ons gebede (1 Petrus 3:12).

Maar Hy verwag dat ons op Sy oordeel en tydsberekening steun en on- 
voorwaardelik op Hom moet vertrou. “Ons wil nie hê dat julle, broers en 
susters, oningelig moet wees oor ons swaarkry in die provinsie Asië nie,” het 
Paulus geskryf. “Om die waarheid te sê, ons is ver bo ons kragte belas, met 
die gevolg dat ons selfs moed verloor het om te bly lewe. Dit het eintlik vir 
ons gevoel of ons die doodsvonnis ontvang het sodat ons nie op onsself sou 
vertrou nie, maar op dié God wat die dooies opwek. Dit is Hy wat ons van 
so ’n groot doodsgevaar gered het ons weer sal red. Hy is ons verwagting; 
Hy sal ons altyd weer red” (2 Korintiërs 1:8-10, Nuwe Lewende Vertaling).

’n Pynlose lewe?

Intussen kan ons miskien die wysheid van Jakobus se woorde begryp: 

“My broers en susters, wanneer julle in allerhande beproewings beland, 
moet julle eintlik baie bly wees. Julle weet mos: Wanneer ’n mens se geloof 
’n toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Julle moet egter enduit 
volhard. Dan sal julle julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. 
Julle sal niks kortkom nie” (Jakobus 1:2-4, Nuwe Lewende Vertaling).

Jakobus se woorde klink miskien onrealisties vir inwoners van die Wes-
terlike wêreld omdat soveel mense met die illusie leef dat ons die vermoë 
moet hê om pyn te kan ophef. Jakobus het in ’n samelewing geleef waar 
mense gereeld lyding die hoof gebied het. Hulle was meer gewoond aan die 
voordele van lyding as ons.

’n Pynlose lewe is onmoontlik. Ons moet die realiteit in die gesig staar 
dat God ons waardevolle lesse kan leer deur ons lyding. Dit beteken nie dat 
lyding ooit aangenaam sal wees nie. Al voorsien ons pyn in die toekoms en 
berei ons geestelik daarvoor, ervaar ons ’n erge ontwaking as dit regtig aan- 
breek. Pyn dring ons lewe binne met ’n skerp realiteit. Dit is ’n onwelkome 
vyand, of so lyk dit.

Maar lyding en beproewings kan in ’n geestelike sin help om ons voor  
te berei vir God se doel vir ons en Sy Koninkryk. Soms kom ons aanvaaar-
ding tot lyding meer volledig na die feit—nadat ons lyding verduur het, en 
dan die geestelike volwassenheid wat dit in ons kan lewer, verstaan.

Die enigste uiteindelike verlossing van pyn en moeisaamheid kom van 
God, deur tot Hom te bid en op Hom te vertrou. Net voordat Jesus die pyni-
ging van Sy kruisiging gely het, het Hy gebid, “My Vader, as dit moontlik 
is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar 
soos U wil” (Matteus 26:39).

Petrus herinner ons daaraan om die voordele van teenspoed te onthou: 
“En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot Sy ewige 
heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons ’n kort tyd gely het, julle volmaak, 
bevestig, versterk en grondves!” (1 Petrus 5:10).

Fokus op die toekoms

As ons die voordele besef wat ons lyding kan meebring, kan ons dit beter 
verduur. Viktor Frankl, ’n psigoterapeut wat ’n doodskamp in Auschwitz  
in die Tweede Wêreldoorlog oorleef het, het die belangrikheid van die be- 
tekenis in die lewe, veral in die slegste omstandighede, ontdek. Hy het 
waargeneem dat gevangenes wat op ’n doel kon fokus, baie meer geskik 
was om te oorleef.

Alhoewel ons dit moeilik vind om die geestelike voordele van lyding te 
begryp sal ons dit uiteindelik kan begryp wanneer ons die ewige lewe in 
die Koninkryk van God ontvang (2 Petrus 1:11). 

In daardie Koninkryk sal ons onmeetlik meer kry as wat ons ooit verloor 
het deur lyding in hierdie lewe. Ons het vroeër opgemerk wat Paulus hieroor 
sê: “Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen 
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die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie” (Romeine 8:18). Hy 
herinner ons verder “En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten 
goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is” (vers 28). God het 
Paulus geïnspireer om dit te skryf en ons kan dit as seker vertrou.

Lyding help ons om ons potensiaal as kinders van God te vervul  
(1 Johannes 3:1). Met God se hulp kan die goeie daaruit voortvloei.

Voorbereiding vir ’n erfenis

Paulus vertel dat ons benewens die kinders van God, ook “erfgename 
van God en mede-erfgename van Christus” is (Romeine 8:16-17). As ons 
erfgename is, dan sal ons ’n erfenis hê. Die Bybel openbaar ons erfenis nie 
as ’n toekoms van ledigheid en ontspanning nie, maar een van groot ver-
antwoordelikheid. 

Die Skrif onthul dat ons ons Vader se eiendom en besigheid in ’n werk-
like sin sal erf. Ons het baie om by ons Vader te leer. Hy wil vir ons tyd  
gee om te groei. Hy wil ons leer wat ons benodig om ons te help, om die 
karakter wat ons moet hê, te ontwikkel.

Daar bestaan geen kortpad na hierdie proses nie. Kennis is nie genoeg 
nie. Karakter kan nie oornag ontwikkel nie; dit neem tyd en aansienlike 
inspanning. Dit is hoekom Paulus vir ons sê dat “ons naamlik saam met 
Hom [Christus] ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word” 
(vers 17). Soos Christus geleer het en vervolmaak is deur die dinge wat  
Hy gely het (Hebreërs 5:8-9), so moet ons ook leer en volmaak word, deur 
ons teenspoed, met die doel dat ons ’n erfenis sal deel met Hom in die 
Koninkryk van God.

Die ontsaglike belofte van hierdie gedeelde erfenis—kinders van God  
in Sy ewige familie (Romeine 8:14-23)—verduidelik waarom ons moet ly. 
As ons toekoms bloot was om in die hemel rond te lê en vir ewig na God te 
kyk, soos sommige dit voorstel, dan kan Hy ons nou neem of ons hier los 
en beskerm uit enige vorm van teenspoed en pyn. So ’n rol sou niks van ons 
kant af verg nie. 

Maar ons toekoms is veel groter as dit. Hoe groter die verantwoordelik-
heid wat Hy vir ons beplan, hoe groter is die uitdagings om daar te kom.

Wanneer Sal
Lyding Ophou?

In die voorafgaande hoofstuk het ons gesien dat God ’n doel het wat 
verder as hierdie lewe strek. Sy groot doel neem die lyding van elke 
persoon wat reageer op Sy oproep, in ag. Die meeste van die menslike 
geslag reageer nie, of hulle is nie bewus van hierdie fantastiese toe-

koms nie. Daarom is dit “’n bose tyd” (Galasiërs 1:4) waarin ons nou lewe. 
God laat mense toe om belangrike lesse te leer.

Hy wil hê dat die mensdom moet besef dat sonde aaklige gevolge het en 
dat ons, sedert die Tuin van Eden, onsself baie leed aandoen deur Sy op- 
dragte te verwerp. Alhoewel die mens deur die korrupte en bose invloed 
van Satan beinvloed word, moet die mens ten volle verantwoordelikheid 
neem vir die gevolge van hul optrede. Die wêreld kon ’n plek van vrede, 
sekuriteit en geluk gewees het as die mens maar net gekies het om liewers 
God se weë te volg eerder as die van Satan.

God is vasbeslote dat ons daardie les leer, hoe pynlik dit ook al mag 
wees. Die Bybel meld dat Hy by baie geleenthede probeer het om mense te 
ontmoedig om voort te gaan op hul slegte weë. Maar die oorweldigende 
meerderheid het Sy opdragte herhaaldelik verwerp, net soos Adam en Eva 
in die Tuin van Eden.

Die mens se reaksie op die boodskappers van God

Byvoorbeeld, nadat God antieke Israel uit Egiptiese slawerny verlos het, 
het die Israeliete ’n verbond met Hom gesluit om Sy gebooie te onderhou, 
maar hulle het van hul ooreenkoms met Hom afgesien.

God het baie profete, wie se boodskappe vir ons in die Bybel bewaar word, 
gestuur om hulle te waarsku en hulle aan te spoor om tot bekering te kom. 
“Maar hulle het die boodskappers van God uitgelag en sy woorde verag en 
met sy profete gespot, totdat die grimmigheid van die HERE teen sy volk 
opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie” (2 Kronieke 36:16).

In plaas daarvan om te luister, het hulle God se boodskappers vervolg en 
doodgemaak. Deur Jesaja het God gepraat oor hoe hulle herhaaldelik Sy 
aanbod van hulp verwerp het. “Ek het my hande die hele dag uitgebrei na  
’n opstandige volk” (Jesaja 65:2).

Omdat hulle geweier het om te reageer, het God hulle tot nasionale straf 
veroordeel. Die Assiriese Ryk het Israel verower en sy mense in ballingskap 
geneem in die agtste eeu vC (2 Konings 17:5-8). Die koninkryk van Juda is 
deur Nebukadnesar se Babilon ’n bietjie meer as ’n eeu later in ballingskap 

Wanneer Sal Lyding Ophou?
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geneem (2 Kronieke 36:15-20).
’n Deel van die volk van Juda het in die vyfde eeu vC na die Joodse 

vaderland teruggekeer sodat Joodse nasate ten tye van Christus in die land 
gewoon het. Toe hulle die boodskap van Jesus hoor wat bekering en ge- 
hoorsaamheid beveel het, wat was hul reaksie? Die meerderheid het Hom 
verwerp soos hulle met die vroeëre profete gemaak het en toe het hulle 
Hom doodgemaak!

By geleentheid het God profete gestuur om heiden nasies te waarsku. In 
die hele geskiedenis lees ons slegs van een voorbeeld van ’n nie-Israelitiese 
volk wat in geheel tot bekering gekom het van hulle sondes ná God se waar- 
skuwing. Die profeet Jona het vir die die antieke stad Ninevé, se inwoners 
gewaarsku, “Nog veertig dae, dan word Ninevé verwoes” (Jona 3:4). Die 
koning en die res van die volk het daarop gereageer deur berou oor hulle 
sondes te toon, en God het hulle gespaar (verse 5-10). Later het hulle egter 
teruggekeer na hul goddeloosheid. As gevolg hiervan, het invallende leërs 
hulle in 612 vC oorwin. 

Die historiese verslag toon dat selfs wanneer God Sy hulp en leiding 
vryelik aan nasies aangebied het, hulle dit gewoonlik verwerp het—net 
soos Adam en Eva gedoen het.

Dieselfde ou houdings

Ons is vandag nie anders nie. Die mensdom verwerp steeds die opdragte 
van God. Sy Woord—die Bybel—is maklik beskikbaar in die grootste deel 
van die wêreld maar steeds lees relatief min mense dit gereeld, en nog min-
der gehoorsaam dit. Hulle is nie slegs ongehoorsaam aan die opdrag nie, 
maar toenemend, veral diegene wat hulle voordoen om intellektueel te wees, 
beskou die Bybel met minagting. Selfs sommige godsdienstige leiers bring 
lippediens aan die Bybel terwyl hulle groot gedeeltes daarvan betwis. Hulle 
kies watter dele hulle sal onderhou en watter dele hulle vry is om te ignoreer.

Koning Salomo van Israel het die menslike toestand raak opgesom toe 
hy geskryf het: “Wat krom is, kan nie reguit word nie” (Prediker 1:15). His-
tories het die mensdom God se opdragte verwerp en doen dit nog steeds. 
Omdat ons God se openbaring verwerp, sny ons onsself af van die enigste 
blywende oplossings vir ons probleme.

Die resultaat is ’n voortsetting van pyn en verdriet onder die nasies. Ge- 
volglik is dit die praktyk van God, van die eerste eeu af tot nou, om slegs 
enkele individue hier en daar uit hierdie bose era te roep om Sy getroue 
diensknegte te word.

Die res van die mensdom tas in die donker rond. Hulle soek na begrip en 
betekenis in die lewe, maar bly grootliks onkundig oor die redes waarom 
ons geteister is met soveel lyding. “Wat altyd leer en nooit tot die kennis 
van die waarheid kom nie,” is hoe Paulus dit uitspreek (2 Timoteus 3:7). 
Mislei deur die duiwel en gevange geneem deur sonde, word die mensdom 

in sy geheel afgesny van goddelike begrip en is die onbewuste teiken van 
Satan se haat en toorn (Efesiërs 2:3).

Die mensdom blameer God konsekwent vir kwaad en lyding in die 
wêreld maar dit is nie God wat die skuld moet kry nie. Die verantwoorde-
likheid rus vierkantig op ons besluit om Sy leiding te verwerp en ’n lewe 
van ongehoorsame opstand te kies—en op Satan vir sy misleiding van die 
mensdom en aanhitsing tot sonde.

Wanneer sal dit eindig?

Die goeie nuus is dat God nie Sy rug op die mensdom draai nie. Net 
soos Hy vir Adam en Eva die vryheid gegee het om te kies, so laat Hy die 
nasies en die lande se inwoners toe om hul eie gang te gaan. Hy laat lyding 
in die wêreld toe om ons te leer dat ons nie blywende vrede, veiligheid en 
tevredenheid sonder Hom kan vind nie.

Ons leer die moeilike les dat ons, sonder God en Sy wette, onsself nie 
kan regeer nie. Die uiteindelike resultaat van ons pogings is dat, net voor 
Jesus na die aarde terugkeer, die mensdom op die rand van vernietiging sal 
wees. “en as God nie ingryp en daardie tyd van swaarkry verkort nie, sal 
niemand dit oorleef nie” (Mattheüs 24:22, Nuwe Lewende Vertaling).

Dit was Jesus se waarskuwing byna 2,000 jaar gelede. Slegs in onlangse 
tye het ons ’n tydperk betree waarin ons eintlik die mag het om die wêreld te 
vernietig. Leiers van regerings, wetenskap en godsdiens glo dat die enigste 
manier waarop ons vernietiging kan vermy is om ’n internasionale stelsel 
van samewerking te stig.

Michio Kaku, wetenskaplike, skrywer en televisiegasheer, skryf dat die 
“blote krag van … wetenskaplike rewolusies sal die nasies van die aarde 
dwing om saam te werk op ’n skaal wat nog nooit in die geskiedenis gesien 
is nie.” Hy voeg by: “Op die agtergrond is daar altyd die moontlikheid van 
’n kernoorlog, die uitbreek van ’n dodelike pandemie, of ’n ineenstorting 
van die omgewing” (Visions: How Science Will Revolutionize the 21st  
Century, 1998, bl. 19).

Christus het geprofeteer dat die nasies in hulle pogings om vreedsaam 
saam te werk sal misluk, wat nie verbasend is nie. Hy het gewaarsku dat oor-
logvoering nie sal eindig nie, maar sal toeneem (Matteus 24:6-8). Lyding sal 
nie verdwyn nie; dit sal vererger in die jare voor Sy wederkoms (vers 21-22).

God laat mense toe om te probeer om hulself te regeer selfs as hulle in 
geestelike duisternis rond dwaal. Maar omdat hulle nie Sy gebooie wil ge- 
hoorsaam nie kan hulle nie slaag nie. God sal alle mense tot die besef bring 
dat hulle nie wêreldvrede kan bewerkstellig en ’n einde bring aan ellende 
en lyding, sonder Sy ingryping nie.

As die lewende en regverdige God, sal ons Skepper nie toelaat dat ’n 
onheilige en onregverdige wêreld onbepaald voort gaan nie. Hy sal nie toe-
laat dat ons onsself vernietig nie. Hy sal Jesus aarde toe stuur, hierdie keer 
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om as Koning van Konings te regeer (Openbaring 19:16). Die Messias sal 
tussenbeide tree in die uur van die mens se grootste nood (Daniël 12:1).

In werklikheid moet God alles afbreek en weer begin. Eers nadat die 
wêreldwye vernietiging wat in Openbaring 6-19 en ander Bybelse profesieë 
beskryf word, plaasgevind het, sal Christus ingryp om ’n koninkryk van 
geregtigheid te vestig en begin om die onreg en onregverdigheid in die 
wêreld reg te stel.

Hoe diegene wat ly uiteindelik vrede 
sal vind

God se plan bevat ’n manier om almal 
wat in die verlede gely en gesterf het 
sonder om te verstaan waarom hulle 
gely het, te verlos. Miljarde mans, vroue 
en kinders het oor eeue geleef en gesterf 
sonder om van God of Sy plan te weet. 
Die meeste van hulle het nog nooit van 
Jesus tydens hulle leeftyd gehoor nie. 
Hulle het onkundig geleef en gesterwe, 
sonder om te weet hoekom Hy gekom 
het en sonder enige begrip van Sy plan.

Die Bybel onthul dat, 1,000 jaar na 
Jesus se terugkoms, God almal wat ooit 
geleef het maar wat min of geen kennis 
van God se plan het nie, weer lewend sal 
maak. Hy sal hulle opwek na ’n tydelike 
liggaamlike lewe en hulle ’n finale 
geleentheid bied om hulle vrye wil te 
beoefen—maar hierdie keer met ’n 
begrip van die ware geestelike kennis in 
’n wêreld waarin God se lewenswyse, en nie die van Satan nie, sal oorheers.

Op daardie tydstip sal hulle God se lewenswyse moet kies of wetend 
verwerp. Hul keuse sal bepaal of hulle die ewige lewe sal ontvang of sal 
vergaan in die poel van vuur (Openbaring 20:15).

Dit sal hul eerste geleentheid tot redding wees, want hulle was voorheen 
vervreemd van God deur die misleiding van die duiwel (2 Korintiërs 4:3-4; 
1 Johannes 5:19; Openbaring 12:9).

Toe Satan hulle verblind het, het hulle nooit die doel van God begryp nie. 
Wanneer God hulle weer opwek in ’n wêreld waarin Sy waarheid vrylik 
beskikbaar sal wees (Jeremia 31:34; Jesaja 11:9), sal hulle nadink oor die 
geweldige lyding wat sonde oor die eeue heen veroorsaak het en kan dan 
opnuut kies, hierdie keer met volle begrip van die gevolge van sonde en die 
lyding wat dit meebring. Die meerderheid sal die regte keuses maak en 

Christus as Verlosser aanvaar—’n pad wat hulle, indien hulle dit kies, tot 
die ewige lewe sal lei.

Openbaring 20:12 beskryf hierdie opstanding: “En ek het die dode, klein 
en groot, voor God sien staan, en die boeke [boeke van die Bybel, wat die 
regte manier van lewe openbaar] is geopen; en ’n ander boek, die boek van 
die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, 
volgens hulle werke” (Openbaring 20:12).

God sal hierdie mense weer opwek, en hulle sal dan beoordeel word vol-
gens Bybelse standaarde van hoe hulle reageer op die geestelike verligting 
wat hulle nou vir die eerste keer sal ontvang. (Vir meer inligting oor die 
opstanding wat in die Bybel beskryf word, vra aan, of laai van ons webwerf 
die volgende gratis boekies af: What happens after Death? en God’s Holy 
Day Plan: The Promise of Hope for All Mankind.)

Hierdie huidige bose wêreld is nie regverdig nie en kan nooit wees nie. 
Soos ons gesien het, is dit Satan se wêreld, nie God s’n nie. Maar God is 
volmaak, regverdig, barmhartig en billik. Sy plan maak voorsiening vir ’n 
veranderde wêreld, ’n manier vir die hele mensdom om verlos te word, en 
na alles alle lyding uit te wis.

Openbaring 21:3-4 beskryf die tyd waarin daar geen lyding meer sal wees 
nie: “En ek het ’n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van 
God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en 
God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle 
oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en 
moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.” 
Watter bemoedigende woorde!

 Wat moet u doen?

Baie mense hou vas aan ’n foutiewe konsep wat in Jesus se tyd gewild 
was. In daardie tyd het mense gewoonlik aanvaar dat die persoon se gesond- 
heid en rykdom ’n aanduiding was van sy geregtigheid of skuld. Diegene 
wat ’n aangename, voorspoedige lewe gehad het, was veronderstel om deur 
God geseën te wees en diegene wat aan armoede, siektes of ander teen-
spoed gely het, om deur God vervloek te wees vir hul sondes.

Jesus het hierdie gedagte aangespreek toe mense Hom vertel van ’n  
tragedie wat die inwoners van Jerusalem geskok het. Op bevel van die 
Romeinse goewerneur is verskeie mans wreedaardig doodgemaak terwyl 
hulle offers na die tempel gebring het.

Jesus het gevra: “Dink julle dat hierdie Galiléërs groter sondaars was as 
al die Galiléërs, omdat hulle sulke dinge gely het? Nee, sê Ek vir julle; maar 
as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom” (Lukas 13:2-3).

Dit was onbegryplik vir diegene wat die woorde van Christus gehoor het 
dat so ’n tragedie kon voorkom onder mense wat goed doen. Hulle kon nie 
begin verstaan hoe God so ’n ramp kon toelaat nie.

Wanneer Sal Lyding Ophou?

Jesus Christus sal terugkeer 
as Koning van die Konings 
om die wêreld te regeer in ’n 
koninkryk van vrede en voor-
spoed vir almal. Hierdie evan-
gelie van die Koninkryk van 
God was die kern van Sy leer.
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Jesus het aangevoer dat niemand immuun is teen die kinkels en draaie 
van hierdie lewe nie. Die les? Tensy ons ons bekeer, sal ons vergaan.

Jesus het die les met nog ’n voorbeeld versterk. “Of daardie agttien op wie 
die toring van Silóam geval en hulle gedood het—dink julle dat hulle meer 
skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, sê ek vir julle; 
maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom” (verse 4-5).

Ontydige sterftes, soos die moord op die Galileërs wat hul offers gebring 
het, was bloot ’n kwessie van om op die verkeerde plek op die verkeerde tyd 

te wees. Die slagoffers van hierdie tragedies was nie groter sondaars as 
ander mans en vrouens nie; hulle was toevallige slagoffers van toevallige 
gebeure. Hulle was egter sondaars en soos met almal wat sondig, was hulle 
bestem om te sterf.

Dieselfde geld vir ons. Ons is dalk nie die slagoffers van toevallige ge- 
weld of ’n ineenstortende gebou nie, maar ons is sondaars, en uiteindelik 
sal iets ons tref. As ons dit besef, moet Jesus se waarskuwing ons bewussyn 
deurdring: “As julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom.”

Wanneer Sal Lyding Ophou?

Koning Dawid het in Psalm 23 geskryf 
oor loop “in ’n dal van doodskaduwee.” 

Dit is waarskylik ’n metafoor vir lewens-
beproewing in die algemeen, maar dit is 
ook van toepassing op ’n persoon wat sy, 
of ’n geliefde, se dood in die gesig staar.

In hierdie lewe het ons beproewinge.  
Ons is voortdurend blootgestel aan ’n ver- 
skeidenheid van spanning en lyding. Ons 
kan egter verskillende strategieë gebruik 
om die las te verminder. Hier is ’n paar 
effektiewe stappe:

• Leer uit beproewinge en lyding. Dit 
kan ons help om nuwe vaardighede aan te 
leer. Jesus Christus het deur Sy moeilike 
omstandighede en ervarings geleer (Hebre-
ers 5:8), en ons kan dit ook doen.

• Tel u seeninge. As ons op pyn fokus, 
vergeet ons hoe goed die lewe vir ons is. 
Paulus het gesê dat ons altyd dankbaar 
moet wees (Filippense 4:6). Hy het ook ver-
duidelik dat die resultaat van dankbaarheid 
’n “vrede van God wat alle verstand te bowe 
gaan” (vers 7) sal wees.

• Moenie ’n gevangene van u lyding 
wees nie. Ernstige beproewing kan emo-
sionele verlamming veroorsaak. Ons moet 
aktief bly omdat onaktiwiteit ons moreel 
verder vernietig. Dr. Paul Brand, ’n ken-
ner oor die onderwerp van pyn, het gesê: 
“Wanneer ek intense pyn het, soek ek 
aktiwiteite wat my ten volle sal absorbeer, 
hetsy geestelik of fisies. Ek … het gevind 

dat die bewuste afleiding en dissipline van 
aktwiteite nuttige instrumente is om pyn te 
bekamp” (Paul Brand en Philip Yancey, The 
Gift Nobody Wants, 1993, bl. 254).

• Soek iemand met wie u u beproewing 
kan deel. Baie mense wat ernstige beproe-
wing ondergaan maak die fout om dit alleen 
te probeer hanteer. Dit is egter waar dat die 
wat uitreik na ander in tye van nood, baat 
vind by dit. Ons het menslike kontak nodig. 
“Twee is beter as een … maar wee die een 
wat val sonder dat daar ’n tweede is om 
hom op te tel” (Prediker 4:9-10).

• Deel die beproewing op in klein stuk-
kies. Wanneer u probleem of arbeidslas 
oorweldigend is, deel dit op in hanteerbare 
take.

• Ervaar die lewe een dag op ’n slag. 
Mense wat sukkel met depressie of emo-
sioneel worstel in die algemeen, het dik-
wels ’n selfvernietigende ingesteldheid. Hul 
emosies vertel hulle dat hulle beproewing 
nooit sal eindig nie. Dit is in sulke tye dat 
ons ’n denkwyse nodig het wat ons sal 
laat besef dat hierdie beproewing ook sal 
verby gaan—soos die geval is met die 
meeste moeilikhede. Gebruik die psalmis 
se perspektief: “Dit is die dag wat die Here 
gemaak het; laat ons daaroor juig en bly 
wees” (Psalm 118:24), ten spyte van ons 
probleme.

• Moenie gefrustreer word deur onbe-
langrike probleme nie. Beskou klein pro-

bleme van verbygaande aard en neem 
besluite van minder belang met ’n minimum 
van spanning en bekommernis.

• Eet ’n gebalanseerde, voedsame dieet. 
Ons liggame en verstand is baie minder in 
staat om spanning en ander probleme die 
hoof te bied as ons hulle nie voorsien van 
die nodige voedingstowwe nie.

• Oefen gereeld. Behoorlike oefening 
verlig spanning, gee ’n gevoel van welstand 

en help ons om beter te slaap—wat alles 
belangrik is vir ons bevrediging en geeste-
like stabiliteit.

• Rus en ontspan gereeld. God het 
beveel dat ons elke week op die Sabbatdag 

moet rus (Eksodus 20:8-11). Ons het ook 
daaglikse ontspanningstyd nodig. 

• Maak ’n verandering. Ons kan nie 
sommige ontsellende situasies vermy nie 
en ander moet ons nie vermy nie. Dit sou 
verkeerd wees om te kies om nie daardeur 
te gaan nie, maar moenie ’n gulsbek vir 
straf wees nie. As u kan ontsnap uit ’n 
beproewing sonder om onverantwoordelik 
te wees, neem dan die stappe om dit te 

doen (sien Spreuke 22:3).
• Ontwikkel u sin vir humor. 

“’n Vrolike hart bevorder die ge- 
nesing” (Spreuke 17:22). Humor 
help ons om bo spanning uit 
te styg. Viktor Frankl het ont-
dek, terwyl hy in die gevangenis 
was in Auschwitz, dat humor ’n 
ingebore wapen is in die stryd 
om oorlewing. Om te lag is ’n 
effektiewe medisyne.

• Besef dat alles uiteindelik in 
God se bekwame hande is. Jesus 
verwys ons na God: “Vader, in U 
hande gee ek my gees oor!” 
(Lukas 23:46). Dawid spoor ons 
aan: “Laat jou weg aan die HERE 
oor en vertrou op Hom” (Psalm 
37:5). Die Hebreeuse woord wat 
vertaal word as “laat,” beteken 

“Om ’n voorwerp aan te rol.” Iets wat kan 
help om die betekenis duidelik te maak 
is daaraan te dink dat u uself op God 
werp—soos ’n kind wat hulpeloos in die 
uitgestrekte arms van sy vader val.

Stap Deur die Valleie van die Lewe

As u met beproewinge te doen het, is dit be- 
langrik om belangrike beginsels in gedagte te  
hou soos om die las met ander te deel, u ge- 
sondheid te bewaak, ’n positiewe gesindheid te 
handhaaf en nie vertroue in God te verloor nie.
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Wetend dat ons in ’n wêreld leef waarin tragedie ons enige tyd kan tref 
moet ons nie ag slaan op die waarskuwing van Christus om tot bekering te 
kom en ons lewens in lyn met Syne te bring nie? Soos Jesus aan ’n man, wat 
Hy van ’n jarelange beproewing genees het, gesê het: “Moenie meer sondig 
nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie” (Johannes 5:14).

Christus verwag dat ons tot bekering sal kom en ons tot God sal wend. 
Inderdaad, God “verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet 
bekeer” (Handelinge 17:30). Omdat ons weet dat ons tyd op die aarde kort 
is, moet ons verseker dat ons konsentreer op die dinge wat die belangrikste 
is vir Hom. (Om te verstaan waaroor bekering gaan, laai af, of vra ons gra-
tis boekie Transforming Your Life: The Process of Conversion, aan.)

As u ly

Wat moet u doen as u swaarkry? Neem u probleem na God deur gebed in 
geloof en vra vir Sy vertroosting en bemoediging! In die Psalms lees ons van 
Koning Dawid wat die Skepper baie keer gevra het om sy lyding te verlig.

Jesus het na die aarde gekom om ons lyding te verlig. Hy staan nie koud 
teenoor die lyding van die mensdom nie. Hy bied troos, hulp en hoop aan 
diegene wat swaarkry. “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en 
Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sag- 
moedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele” (Matteus 
11:28-29)

Ons hoef nie ontmoedig te word deur die boosheid wat die wêreld deur-
dring nie. As ons weet dat lyding om geldige redes voorkom help dit ons om 
die vraag, waarom God dit in die eerste plek toelaat, te kan hanteer. God is 
soewerein en uiteindelik in beheer. Hy het belowe om die wêreld van lyding 
te bevry—nie nou nie, maar wanneer Christus terugkeer om die Koninkryk 
van God te vestig. Hy sê vir ons om te bid vir die koms van daardie Konink- 
ryk en om geduldig te wag vir daardie tyd (Matteus 6:9-10; Lukas 21:19). 
Slegs dan sal lyding eindig.

Wat u eie lewe betref, moet u seker wees dat u uself opreg aan God oorge- 
gee het in ware bekering, soos Jesus beveel het (Lukas 13:3, 5). Toe Christus 
2,000 jaar gelede gekom het om as die Seun van God op die aarde te leef, 
het Hy besef dat Hy na ’n volk gekom het wat kreun onder die las van onreg 
en pyn. Van daardie wêreld het Hy gesê: “Die volk wat in duisternis sit, het 
’n groot lig gesien, en die wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir 
hulle het ’n lig opgegaan” (Matteus 4:16). Die lig waarvan Jesus gepraat 
het, was Hyself en die waarheid van God wat Hy geopenbaar het.

Jesus het vir die mense gesê dat hulle verantwoordelikheid was om hulle 
tot God te wend: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby 
gekom” (vers 17). Dit, bo alles, is wat ons moet doen. Ons kan nie lyding in 
’n wêreld vol kwaad ontsnap nie, maar as ons ons tot God bekeer, kan ons 
vertroosting en hoop ervaar en uit sien na ’n wêreld vry van lyding.

Neem krag, moed en hoop uit die beloftes van God. Ten spyte van die 
hartseer van hierdie lewe, kan ons groot vreugde ervaar in die lewe as ons 
vandag volgens Sy wil lewe en ook geloof het in Sy geopenbaarde waar- 
heid oor die wêreld wat gaan kom. Soos ons gesien het, verduidelik Paulus 
dat die lyding van hierdie lewe nie waardig is om vergelyk te kan word  
met die glorieryke toekoms wat ons sal beleef in God se Koninkryk nie 
(Romeine 8:18). 

So wonderlik sal dit wees dat, in die omvang van die ewigheid, al die 
pyn en lyding van vandag onbeduidend en vlietend sal lyk, hoewel dit 
moeilik is om dit op die oomblik te hanteer. Soos Paulus in 2 Korintiërs 
4:17-18 gesê het: “Ons swaarkry op die oomblik is gering en tydelik, maar 
dit bewerk vir ons ’n heerlikheid wat alles verreweg oortref en vir altyd  
vas sal staan. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die 
onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare vir altyd” 
(Nuwe Lewende Vertaling).

Wanneer Sal Lyding Ophou?
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