Christus overwint
We hebben het ons als redactie niet gemakkelijk gemaakt met het thema ‘God en het kwaad’.
Ik merkte bij de voorbereiding dat je heel gemakkelijk in allerlei clichés kunt vervallen. Maar
ook dat er heel veel psalmregels over dit onderwerp door mijn hoofd schoten. Dit thema is
van alle tijden.
We lezen de kranten. We horen en zien verschrikkelijke verhalen en beelden. Dan komt de
roep uit ons hart omhoog: Heer, waar bent U? Het zijn toch uw kinderen die vervolgd,
verdreven en gruwelijk vermoord worden?!
Psalmregels die we anders niet zo snel in de mond nemen, kunnen in ons opkomen: ‘God, sla
hun de tanden uit de mond, verbrijzel de kaken van die leeuwen, HEER’ (Ps. 58:7). In onze
eigen machteloosheid roepen wij de rechtvaardige God te hulp. Verwachten we het dan ook
echt van Hem? We bidden, maar zien nog maar weinig veranderen. We willen wel op Hem
vertrouwen, maar God lijkt vaak zo ver weg.
Ook in ons eigen leven kan God ver weg lijken. Het is heus niet vanzelfsprekend dat je bij
verdriet en moeiten de zorgende hand van je hemelse Vader ervaart. Soms lijkt het of het
kwaad goede mensen treft. Of wij slachtoffer zijn van de macht van de boze. Maar daarmee
houden we onszelf natuurlijk voor de gek. Met de zonde is ook het kwaad in de wereld, en in
onszelf, gekomen. Paulus zegt het zo: ‘Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik
wil vermijden, het kwade, dat doe ik’ (Rom. 7:19).
Maar door Christus zijn wij verlost van het kwade. Hij heeft het kwaad overwonnen en
daarom mogen wij vast op Hem vertrouwen. Met deze woorden mogen wij elkaar
bemoedigen en troosten.
Geve Hij, door zijn Geest, ons én zijn vervolgde kinderen kracht, moed en vertrouwen om vol
te houden tot Hij komt.
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