
1 
 

 

De onontkoombaarheid van het lijden 
 

Inleiding 
Als je afgelopen zomer op een willekeurige zomeravond in een willekeurige stad het centrum bezocht, 
zaten de terrassen vol met lachende, drinkende en pratende mensen. We gunnen het hen. Happy shiny 
people. Het leven moet gevierd worden.  
Maar als het jou hoog zat telde deze context niet. Als je daar dan vertelde dat je die dag je zoon hebt 
moeten begraven viel er een pijnlijke stilte. Dat paste niet zo daar, het kwam niet uit. Het verstoorde.  
We vermijden namelijk liever verhalen over pijn en lijden uit ons leven. Het leven moet leuk zijn, zowel in 
sociale omgang als in de digitale wereld. maar de werkelijkheid is soms zo anders. 
De begraafplaats  ligt niet voor niets ver buiten het centrum , verscholen achter een ondoordringbare 
beukenhaag. 
Je komt niet zomaar een psychiatrische instelling in, noch als bewoner, noch als bezoeker. 
Het ziekenhuis……………..we rijden er liever langs, tenzij je er werkt, maar dan zie je van dichtbij wat er in 
een mensenleven allemaal niet mis kan gaan. Het dat het misgaat beseffen we in deze tijd meer dan ooit 
tevoren als je kijkt naar wat er gebeurt in de frontlinie. 
We lezen vanavond een paar verhalen uit de Bijbel en kijken hoe lijden daar tot stand kwam en wat we er 
mee kunnen of misschien wel mee moeten. 
Leuk is anders vanavond, maar lijden hoort er schijnbaar bij.  
Vanavond zetten we lijden centraal. We willen er niet omheen. 
Er is geen ontkomen aan. 
We drinken en lachen het vanavond niet weg. 
En we zoeken een weg om te gaan, wellicht buiten en boven ons zelf uit. 
 
We kennen de verhalen van Job.  Het boek dat bij uitstek handelt over lijden. 
Het Bijbelboek Job verzet zich ontegenzeggelijk tegen de klassieke gedachte dat God het goede handelen 
van mensen beloont en het kwade afstraft. Dat er desondanks in onze tijd nog dominees zijn, die aan 
kinderen voorhoudt dat de uitbraak van Corona een straf van God voor onze zonde is, is voor mij 
ongelooflijk. Als je mij vraagt wat zonde is: zo’n uitspraak doen is zonde. Terug naar het verzet bij Job: God 
beloont het goede en straft het kwade. Zo simpel ligt het niet en dat weten we al heel lang. 
“Als het kwaad goede mensen treft”, geeft een werkelijkheid aan, dat we als mensen kwetsbaar zijn en 
blijven, wie we ook zijn, waar we ook voor staan. “Ik heb geen ander voedsel dan verdriet, geen andere 
drank dan mijn tranen” lazen we in Job. Soms zitten mensen diep in die put. 
En het roept vragen op. Wat voor zin heeft lijden.? Wie wordt daar nou beter van ? 
Lijden op zichzelf heeft geen zin. Het dient nergens toe. Geen enkel zinnig dier zal zich bewust pijnigen om 
lijden te veroorzaken. Mensen kunnen dat overigens wel. 
Zelfmutilatie of zelfkastijding, zijn daar voorbeelden van, maar de achterliggende gedachte daarbij is 
onmacht, zelfhaat of boete doening uit schuldbesef. Dat dat dan zover kan komen, verdient echter geen 
veroordeling, maar begrip en nabijheid. Dat een mens dan zo kan lijden…………….  
En er is nog een vraag: waar hebben we het aan verdiend ? We hebben het vaak niet verdiend. 
Het is lijden dat ons overkomt, zomaar …..uit het niets …….om niet……. 
Probeer dan maar eens een uitweg te vinden. 
 
Jezus zelf geeft hier zijn eigen woorden aan  zijn lijden en sterven. 
We hebben sterk de neiging lijden en vooral sterven te duiden.  Het moet, achteraf, wel ergens goed voor 
zijn geweest. We geven er graag een betekenis aan.  
We horen dat in de zin: dan is hij/zij toch niet voor niets is gestorven. 
Betekenisloos sterven is immers moeilijk te verteren. Dat geldt ook voor Jezus als hij over zijn dood eigen 
spreekt. Hij spreekt er openlijk over. We kennen ondertussen wel een veel gebruikte verklaring voor zijn 
lijden. Eeuwenlang uitgesproken door kerkleiders en bezongen in vele liederen. Niet wij, maar hij werd 
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geofferd, is de uitleg. Wij verdienen het, maar door zijn plaatsvervangend lijden, zijn wij verlost. Dat was 
het mantra. 
Dat we daar inmiddels anders naar kunnen kijken, is ons ook bekend. 
Ieder van ons heeft daar vast zo zijn of haar eigen gedachten bij. Jezus geeft in het gelezen gedeelte aan 
dat als je aan je leven betekenis wilt geven, dat je dat zelf kunt doen en …………….dat het je wat gaat kosten.  
Wil je tegen de meegaande stroom ingaan, omdat de stroom zich in een richting beweegt die niet tot een 
betere wereld leidt, zal je pijn ervaren. Opstanden worden immers neergeslagen door overheden. Grote 
wegwijzers, zowel vrouwen als mannen, worden in onze wereld de mond gesnoerd. In dit kader past ook 
Bonhoeffer, waar Martine over sprak. Wat doen we als er een beroep gedaan wordt op ons gevoel van 
rechtvaardigheid? Wat doen we als er een appel wordt gedaan op :” Ik zal er zijn.” En wie is die IK dan ? 
En helden en heldinnen zijn er, in grote getale, in alle windstreken, in alle tijden. Ook in deze tijd. 
 
Jezus stelde de cruciale vraag aan zijn directe naasten als hij met lijden en pijn geconfronteerd wordt .Wil je 
hier blijven en met mij waken? Wat doen de discipelen als er een appel op hun aanwezigheid wordt 
gedaan? Wat doen wij als de nood aan de mens komt? We vinden al snel dat pijn en lijden aangepakt moet 
worden. Met pillen of met therapieën. We vinden al snel dat lijden onuitstaanbaar is en bestreden moet 
worden. Met goede adviezen of nog erger, met leuke uitjes die de gedachten kunnen verzetten. 
Maar lijden willen fixen is echter een vorm van er van weglopen. Hoe moeilijk is het om zonder woorden 
erbij te blijven, zonder er bij in slaap te vallen. Zonder woorden en met alle aandacht en slechts fysiek 
aanwezig te zijn. Dat is wat Jezus vroeg. De reactie van die 3 discipelen was zo menselijk, maar de onmacht 
straalde er van af. 
 
Petrus heeft zo zijn eigen lijdensweg, die in tranen eindigen. De angst dat het hem wat ging kosten won het 
bij hem. Daarom is Petrus zo menselijk en herkenbaar voor ons. Door die bewustwording wie hij eigenlijk 
was; dat deed hem in tranen uitbarsten. Vanavond staan we ook zeker stil bij ons eigen lijden.  Het 
overkwam ons. We wilden het niet, maar het was daar. Het diende zich onontkoombaar aan. Wat moeten 
we er mee? Lijden is echter de bron van alle bewustwording. Het zet je leven en je denken op scherp en 
het lijden kijkt je uitdagend aan, want je kan en mag er niet voor weglopen.  En hoe leer je in hemelsnaam 
lijden? Het is als een gebouw met vele kamers en er zijn geen ramen. Je zwerft er in rond op zoek naar een 
venster met licht. Je vindt er lezenswaardige literatuur, je ontmoet er allerlei mensen, vooral mensen met 
goede bedoelingen, maar waar is die kamer met een raam met zicht op licht? 
Daar is veel over geschreven en gezegd, maar de enige die daarin een weg mag zoeken dat ben je zelf. Met 
de wil een venster te vinden, waardoor je naar buiten kunt kijken. Hoe moeilijk is het ook te delen met wie 
jou hierin herkent? Hoe moeilijk is het de pijn te doorvoelen in compassie en liefde met jezelf. 
Dat je in omarming en liefde een uitweg mag vinden……. 
 
Als alle vrienden en familie je niet meer bij kunnen staan. Als niets meer helpt en zelfs je God jou lijkt te 
hebben verlaten, is een Godsverlangen een ultieme verlossing. We dragen het over naar iets wat groter is 
dan ons zelf.  
 
We sluiten af. Pijn en lijden hebben woorden gekregen. 
We verlangen naar een weg om te gaan, een weg die wellicht buiten en boven ons zelf ligt. 
Een weg om te gaan in liefde, een weg om te gaan die kan leiden naar vrede en rust.  
 
Stef Bos dichtte: 
Open je armen voor alles wat komt 
Open voor alles de stilte die woont in het oog van de storm 
Hoe minder je vasthoudt aan wat is verloren. 
Hoe groter de ruimte voor alles wat komt. 
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