
Waar is God in deze Crisis? (Frans Blok - 19 april 2020)

Nu er sprake is van een wereldwijde crisis met een besmettelijke ziekte van ongekende omvang, 
ontstaat natuurlijk ook de vraag of God hier iets mee te maken heeft. Vooral ook omdat er in dit 
geval niet een aanwijsbare vijand is en ook niet iemand die gemakkelijk als schuldige is aan te 
wijzen. Een voorganger in Amerika stelde daarom dat het virus een aanval van de duivel is. En dat 
gelovigen zich niet moeten laten kennen. Hij vond dat zij gewoon naar de kerkdiensten moeten 
blijven komen. En God zal hen dan beschermen. En als er toch gelovigen ziek worden, dan brengen 
zij dat offer graag voor hun geloof en voor de vrijheid die God hen heeft gegeven. Het is zeer de 
vraag of we eenvoudigweg de duivel de schuld kunnen geven. Wat denk jij? En vervolgens is het de
vraag of deze aanpak van het probleem wel de juiste is.

Als het geen straf of een test is van God - Wat is het dan wel?

Arjen Lubach stelde de vraag over Gods aandeel in dit alles onlangs in één van zijn shows. Hij liet 
de mensen kiezen tussen vier opties: 1. een foutje, 2. een grapje, 3. een straf, 4. een test. En de 
mensen moesten kiezen tussen deze vier. Stel jij zat in het publiek, wat zou jij kiezen? Je mag dat 
nu laten weten in de online chat. Waarschijnlijk zal het zo zijn dat we de eerste twee sowieso niet 
overwegen. Dat is niet hoe wij God kennen - niet de God waarin wij geloven. Maar optie 3 en 4 
zouden wel kunnen. Die kunnen we niet uitsluiten. Dat is ook wat je best vaak hoort onder 
Christenen. Vroeger was de optie ‘straf’ wat meer gangbaar onder Christenen. Dat is nu minder 
populair. We spreken nu meer over een Vader God die van ons houdt en die enkel het goede met 
ons voor heeft. Geloof jij ook dat God zo is? Ik zeker wel! Dat is immers ook zoals God Zich heeft 
laten kennen in Christus. Of hebben we toch van God een te lieve God gemaakt, omdat de optie 
straf niet meer in ons straatje past? Wat zegt Gods Woord daarover?

Toen wij ons tweede kindje verloren door wiegendood, dook ook de vierde optie op: een test. God 
was ons aan het snoeien. Hij had er het beste mee voor. Het zou goed voor ons zijn. Daar klonk in 
door: mogelijk wil God jullie er iets mee leren. Ik denk achteraf dat dat zeker ook zo is geweest. 
Maar op dat moment hadden wij daar als gebroken ouders geen behoefte aan. En nog steeds ben ik 
er van overtuigd dat God niet op een moment heeft gedacht: Laat ik Frans en Evelien hun kindje 
afnemen en eens zien hoe zij dan gaan reageren. Of denk jij wel dat God zoiets zou kunnen doen?

Maar als het het dan niet één van de vier Lubach opties is, wat is het dan wel? Het is toch niet 
aannemelijk dat God niets te maken heeft met een crisis die de hele wereld lam legt? Stel dat we 
aannemen dat dit gewoon hoort bij een gevallen schepping - waar gewoon heel veel fout gaat - dan 
zou God dus gewoon net zo toeschouwer zijn als jij en ik? Dat is geen houdbaar standpunt. Want 
God is immers almachtig en Hij zou er dus zo iets aan kunnen doen. Dus ook het feit dat Hij er toch
niets aan doet, maakt Hem tot een hele grote aandeelhouder in deze hele crisis. 

En dat laatste is inderdaad een gedachte die past bij wat we in de Bijbel lezen. Ik wil jullie iets uit 
Gods Woord laten zien dat licht kan werpen op hoe God in een negatieve zin betrokken is bij wat in
de mensenwereld gebeurt, terwijl er toch geen sprake is van straf, test, of oordeel.

Ten eerste: God laat soms los wie Hij liefheeft

In Romeinen 1 geeft Paulus vanaf vers 18 een beschrijving van een wereld vol mensen die geen 
rekening houden met God. Samengevat zegt Paulus: ‘ze weten het wel, maar willen het niet’. Dat 
kleine beetje dat mensen wel weten over God (bv dat Hij schepper is en dat je dus rekening met 
Hem zou moeten houen), wijzen ze af. Ze leven alsof ze zelf God zijn en zelf kunnen bepalen hoe te
leven en hoe het leven op aarde het beste geregeld kan worden. En dan staat er drie keer een 
merkwaardige uitdrukking in dit bijbelgedeelte: “God gaf hen over aan…”. Eigenlijk staat daar dat 



God de mensen overgeeft aan zichzelf. Ofwel: deze mensen gaan nu de gevolgen van hun eigen 
keuzes ervaren. In eerste instantie zie je in de Bijbel steeds een enorme inspanning van God om ons 
te corrigeren, maar uiteindelijk zegt God: Okay, dan moet je het zelf weten - dan laat ik je los en 
mag je zelf ervaren waartoe jouw keuzes leiden. Doen wij dat als ouders ook niet met halsstarrige 
kinderen: We doen alles om ze te bereiken, om ze te corrigeren, om ze ondanks alles lief te hebben 
maar toch ook te vermanen. Maar als dat niet werkt, dan komt er een moment dat we tegen onze 
(wat oudere) kinderen zeggen: ga dan maar je eigen weg - leef dan maar volgens je eigen keuzes - 
ik laat het los.

Iets hiervan zien we in Jezus’ voorbeeld van de Verloren Zoon - die zoon die zijn eigen weg wilde 
gaan en de vader die hem uiteindelijk maar liet gaan. Deze jongen ervaarde de gevolgen van zijn 
eigen keuzes. Van de kant van de vader was dat zeker geen foutje of grapje, maar het was ook geen 
straf of tucht. De vader liet de jongen gaan, maar bleef ook intens van hem houden. Het bewijs van 
die liefde zien we als de jongen terugkeert: dan is er de onvoorwaardelijke, vergevende en 
herstellende liefde van zijn vader. Jezus maakte duidelijk: zo is God - zo is mijn Vader.

Ten tweede: Zonder Hem zijn wij ontzettend kwetsbaar!

We moeten niet onderschatten hoezeer we als mensen onder de voortdurende bescherming van God 
staan - ook als we zeggen niet te geloven en als we ons van God niets aantrekken. We zijn als 
mensen zo ontzettend kwetsbaar. Dat maakt ons anders dan de dieren. De meeste dieren kunnen 
heel kort na de geboorte al op eigen benen staan. Dieren zijn veel sterker. Mensen zijn jarenlang 
afhankelijk van de zorg van hun ouders. Die kwetsbaarheid blijft - ook qua gezondheid. Die 
kwetsbaarheid is er niet alleen lichamelijk, maar ook in ons innerlijk, onze emoties, onze gedachten,
onze psyche. Als God zijn kinderen niet beschermt, dan zijn wij ten dode opgeschreven.

We zijn zo ontzettend kwetsbaar. Waarom is dat zo? Waarom heeft God ons zo gemaakt? God 
maakte ons super-slim en met het vermogen om over zijn schepping te heersen. In dat opzicht zijn 
wij beter dan alle andere schepselen. Maar Hij maakte ons ook super-kwetsbaar - eigenlijk dus heel 
zwak en teer - opdat we in voortdurende afhankelijkheid van God de Vader zouden leven (en ook in
afhankelijkheid van elkaar - zoals God het bedoeld heeft).

Zeker nadat de wereld in zonde was gevallen, werd het voor de mensen een nog vijandelijker 
omgeving. In de natuur is de mens heel kwetsbaar, tenzij hij met zijn slimheid de nodige wapens 
maakt. Wij hebben geprobeerd die vijandelijke natuur zoveel mogelijk uit te bannen en te 
bedwingen in onze moderne samenleving. Dat heeft ons het gevoel gegeven weer controle te 
hebben. Voor de menselijke psyche is het zo belangrijk om dat gevoel te hebben. Zo heeft God ons 
ook gemaakt: om te heersen - om controle te hebben - maar dan wel onder zijn leiding en in 
afhankelijkheid van Hem!

Ten derde: Wij zijn ons eigen grootste gevaar.

Ik denk zelf dat we niet beseffen hoezeer God ons voortdurend beschermd voor allerlei onheil en 
zeker ook tegen onszelf. De moderne aanpak van genetische manipulatie, van chemische productie, 
van monocultuur in landbouw en veelteelt, van het ontwikkelen van oorlogstuig, van uitbuiting van 
mensen en uitputting van het land, van het voortdurend maar volpompen van dieren met anti-biotica
waardoor allerlei bacterien resistent worden en dus super-gevaarlijk voor mensen. We beseffen niet 
dat er maar iets fout hoeft te gaan en het voortbestaan van de mensheid komt in gevaar. Maar God 
laat het niet toe. We staan onder zijn bescherming, zelfs als we met Hem geen rekening houden.

Ik moet denken aan een jongeman die in zijn jonge jaren een tijd lang leefde van drugs en drank en 
in vieze lege panden verbleef. Zijn moeder had hem losgelaten, maar toch ook niet. Ze achterhaalde



steeds waar hij was en bracht hem soms zakken met eten en schone kleren. Ze pleitte voor hem bij 
politie en rechters. Meestal had deze jongeman dat helemaal niet in de gaten. Hij wilde dat 
waarschijnlijk ook niet, maar het gebeurde wel. Want zo is moederliefde en zo is ook de liefde van 
God.

Wij maken er als mensen een zootje van. We brengen daarmee ook onszelf in gevaar. Als het dan 
echt fout gaat, dan verwijten we dat God. Maar we hadden niet in de gaten dat Hij er steeds was - 
dat Hij ons in de gaten hield en ons voor erger behoedde, terwijl wij ons van Hem niets aantrokken.

Kan het zijn dat God ons nu even loslaat?

Wellicht is er nu zo’n moment gekomen dat God zegt: Nu even niet. Nu geef ik de mensheid even 
over aan zichzelf. Laat hen maar ervaren wat de gevolgen zijn van hun eigen keuzes. Laat hen ook 
maar ervaren hoe kwetsbaar ze zijn. Wij wonen in een buurt met overwegend rijke en succesvolle 
mensen. Dat zijn mensen die denken dat ze onkwetsbaar zijn en dat ze het zelf helemaal gemaakt 
hebben. Nu horen we hen zeggen: er is geen maakbare samenleving - we hebben het niet in de had -
dit doet je wel beseffen hoe kwetsbaar alles is - het zet je wel tot nadenken… 

Maar God zegt op een zeker moment toch ook: Het mag niet te ver gaan - het blijven mijn kinderen 
- en als ze zich tot mij keren, dan ben ik er voor hen - altijd. Is dat een strenge, kille, straffende, 
testende, oordelende God? Nee, dat is een God van liefde, die altijd uit is op herstel en altijd nieuwe
kansen geeft. Dat is die Wachtende Vader in Jezus’ verhaal van de Verloren Zoon.

In dat verhaal van de Verloren Zoon is er ook die Oudere Broer. Dat was degenendie het allemaal 
zo goed dacht te doen, maar die niet de liefde van de vader kende. Deze oudere broer staat model 
voor het volk Israel dat zich netjes aan de wetten hield, maar tegelijk toch niet God de Vader kende 
zoals Deze gekend wil worden. Hoe God omgaat met het volk Israel leert ons veel over hoe God 
omgaat met de hele mensheid. In het OT is het meerdere malen net alsof God niets meer van Israel 
wil weten. Het is dan soms net alsof God Zich helemaal tegen hen keert. En toch blijkt dan steeds 
dat God hen niet had afgewezen, maar wel dat Hij hen voor een tijdje overgeeft aan henzelf.

In Romeinen 9-11 spreekt Paulus met verdriet en pijn in het hart over zijn Joodse volksgenoten die 
niet in Jezus willen geloven. Paulus vertelt dan dat God verder gaat met een klein overblijfsel van 
het volk Israel en dat daar nu ook gelovigen uit de niet-Joden aan worden toegevoegd. Dat vormt 
samen de kerk - de gemeente van Jezus. Het lijkt nogal streng en hard: het merendeel van Israel 
wordt dus afgewezen en hoort er niet meer bij? Maar dan is daar in het onderwijs van Paulus die 
hele bijzondere wending. Ja, een groot deel van Israel hoort er nu niet bij, maar dat gaat veranderen.
Er komt een moment dat ‘heel Israel wordt gered’ (Rom 11:15)! Dat is zo’n bijzondere uitspraak. 
God is dus nog steeds bezig met de verlossing van het volk Israel. 

Daar schuilt een bijzondere boodschap in. God wijst nooit iemand helemaal en volledig en 
permanent af! God is niet bezig met straffen en het brengen van onheil. Maar Hij laat soms wel los -
en dat voelt als afwijzing. Maar Hij is altijd uit op herstel. Zo was het ook met Israel toen het 70 
jaren in babylonische ballingschap terecht kwam. Het volk Israel dacht toen dat God hen had 
afgewezen en afgeschreven. Dat was een enorme schok. Maar dan maken profeten zoals Ezechiel 
duidelijk dat God hen niet heeft afgewezen, maar wel tijdelijk heeft losgelaten met als doel hen 
weer bij Hem terug te brengen. En dat gebeurde ook! 

Aan het eind van Romeinen 11 lezen dan die bijzondere woorden: “Want God heeft ieder mens 
uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn.” (Rom 
11:32 - NBV) De woordkeuze in dit vers is bijna identiek aan die van Rom 1: “God gaf hen over 
aan…” En het mooie is, in Romeinen 11 staat het doel erbij: “opdat Hij voor ieder mens barmhartig



kan zijn”. Is dat niet een schitterende uitspraak in de Bijbel?!

Terug naar de start vraag: Waar is God in deze crisis van wereldformaat? 

Natuurlijk is er de verleiding juist ook bij Christenen om te denken dat God de wereld nu straft of 
test - en dat dit te maken heeft met Gods toorn en Gods oordeel. Maar het is zo jammer als we met 
alleen die boodschap de wereld in gaan. Dat doet geen recht aan het Wezen van God en het doet 
geen recht aan wat de Bijbel ons vertelt. Gods Woord leert dat God een God is van liefde en trouw, 
Hij is altijd uit op het goede van de mensen. Bij Hem is er altijd een hoopvolle toekomst. In zijn 
liefde is er soms ook toorn - zoals dat juist deste meer het geval is in een liefdesrelatie waarin de 
ander ontrouw is. En die boosheid over onrecht en ontrouw kan leiden tot een inbreng van God die 
lijkt op veroordeling en afwijzing. Maar in alles is God uit op herstel en een nieuwe kans. Zo ging 
en gaat Hij om met Israel en dat is tot voorbeeld voor alle volken en voor alle mensen. 

In Rom 11:33-36 geeft Paulus een prachtige verwoording om deze boodschap mee af te sluiten: 
“Hoe onpeilbaar is toch Gods rijkdom, wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn 
beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Want: Wie kent de gedachten van de Heer? Wie kan 
hem raad geven? Of wie kan vergoeding vragen voor wat hij God heeft gegeven? Want alles komt 
van God en alles bestaat door hem en voor hem. Aan hem de eer in eeuwigheid! Amen.”  (GNB) 
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk - ook als we ons afvragen wat Gods aandeel is in een crisis van 
wereldformaat. Maar Hij is altijd gericht op redding, verlossing en herstel. Soms lijkt het door de 
dingen die gebeuren dat God enkel boos, streng, straffend en afwijzend is. Maar dan zien we niet de
enorme mate van geduld en onzichtbare bescherming die er ondanks ons gedrag toch steeds was. En
dan zijn we ook het zicht kwijt op het altijd positieve doel van Gods handelen. Want zijn liefde is 
onvoorwaardelijk, zijn liefde is blijvend, en zijn liefde overwint uiteindelijk altijd.

Dus als we ons afvragen: waar is God in dit alles, dan is het geen grap en geen fout. Maar het is ook
geen straf of test (of in elk geval, ga daar niet te snel vanuit). Ik geloof dat God in zijn liefde de 
mensheid even een beetje heeft overgeven aan zichzelf. In een zondige en gevaarlijke wereld en 
zonder rekening te houden met Hem, is de mensheid dan accuut in levensgevaar. Ik hoop dat de 
mensheid net als de Verloren Zoon wakker zal worden met het besef: 'waar zijn we mee bezig' - en 
zal terugkeren naar de liefdevolle armen van God en de zegen en bescherming die daar bij horen.

Tot slot een gebed.

Dank U Vader, voor uw oneindig grote liefde en trouw. Alles wat U doet is uit liefde en alles wat U
onderneemt komt voort uit uw trouw. We beseffen niet hoezeer U er altijd bent voor ons en ons 
beschermt zonder dat wij het weten. Dank U, dat U geen straffende God bent. U bent als die 
Wachtende Vader. U verlangt naar onze terugkeer en staat klaar om ons te zegenen.

Wij zijn schuldig. We zijn als de verloren zoon, die met zijn erfenis een eigen leven dacht op te 
bouwen waar hij zijn vader niet bij nodig had. Zo zijn wij ook met onze rijkdom omgegaan. We 
hebben er een puinhoop van gemaakt. Wij straffen onszelf en wij lijden onder de gevolgen van onze
eigen keuzes.  Wellicht is het zo dat U zich nu even iets terugtrekt en dat we als mensen een heel 
klein beetje van de gevolgen ervaren van onze eigen keuzes.

Maar uw plannen voor ons zijn goed en U heeft een hoopvolle toekomst voor ons. Wij willen niet 
zonder U leven. Wij hebben U nodig. Wij zijn zo kwetsbaar en zo afhankelijk van U. Maar toch 
heeft U ons bedoeld om krachtig in het leven te staan en net als U leiding te geven en creatief te 
zijn. Met uw hulp is het mogelijk om een verschil ten goede te maken in deze nare tijd van crisis, 
angst en onzekerheid. Een leven met U is geweldig. We vertrouwen U. U bent onze God!


