
Bijbelstudie Leek – Omgaan met tegenslag – deel 2 – 29-02-2020 
God doet voor gelovigen alles meewerken ten goede 
 
Vorige keer 
➢ De keuze voor dit onderwerp heeft alles te maken met persoonlijke en algemene actualiteit. 
➢ De uiteenzetting is niet meer dan het verzamelen van informatie en ervaringen uit boeken van, gesprekken 

met en belevenissen van anderen. 
➢ Tegenslag is iets waar iedereen mee te maken krijgt. Gelovigen hebben tegenslag en lijden onder tegenslag zo 

leert de Bijbel ons. Juist de grootste gelovige – de Here Jezus – had tegenslag en leed hieronder. 
➢ Bij tegenslag biedt de Bijbel troost en steun. Het biedt ook de ruimte om vragen te stellen. 
➢ Echter, het ultieme antwoord op het ‘waarom’ van tegenslag krijgen wij niet. 
➢ Het boek Job leert ons e.e.a. over lijden: 

• Job treft zonder grond ellende (Job 2:3) om hem te testen of hij God ook zonder grond dient (Job 1:9). 

• Gods antwoord aan Job is: Ik ben God, en hoe Ik het universum regeer is aan Mij en niet aan de mens. 

• Job leert God juist door het diepste lijden heen kennen: “maar nu heeft mijn oog U gezien.” (Job 42:5). 

• Job is ook een voorbeeld voor zijn vrienden (Job 42:7-9). 

• In een ‘volgend’ leven komt het goed met Job (Job 42:10 e.v.). 
➢ Zo werkte het zinloze lijden uiteindelijk toch iets goeds uit. En dit zagen wij ook in andere voorbeelden: Jozef, 

Israël, Hizkia en de Here Jezus. Het is zoals in Rom. 8:28 staat: “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, 
alle dingen meewerken ten goede…”. 

➢ Uiteindelijk geldt voor ons ook datgene wat Job zei: “maar nu heeft mijn oog U gezien.”. 
 
 

3. God ontmoeten in tegenslag 
Wij willen dieper ingaan op het leren kennen van God in tegenslag. Dat doen wij d.m.v. drie voorbeeld: Elisa 
en Gods verborgen leger, De vrienden in de oven & Van tegenslag naar hoop. 
 
3.1 Elisa en Gods verborgen leger  

• Elisa wordt door de koning van Aram vervolgd omdat hij kennis heeft van diens plannen om Israël te 
schaden. Dotan wordt omsingeld om Elisa te kunnen grijpen. Lezen: 2 Kon. 6:14-17. 

• Bij tegenslag zijn wij geneigd om op onze eigen waarneming en behoeften af te gaan. 

• Doorgaans resulteert dit in ontkenning, opstandigheid, wanhoop, vermijdingsgedrag. 

• Wij moeten met andere ogen gaan kijken: “Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft 
gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft 
voor hen die Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest 
immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.” (1 Kor. 2:9-10). 

• Het is belangrijk dat wij inzien dat – ook al zien wij dit niet – God ons altijd omringt. 

• Wij zijn in God en God is in ons: “Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u 
bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.” (Kol. 3:2-3) en “En Ik zal de Vader 
bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de 
Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, 
maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” (Joh. 14:16-17). 

• Wie moeten zoeken naar Gods verborgen omgang > Lezen: Ps. 25:14-16+3-5. 

• In alles mogen wij mogen weten dat God ons ziet, ook al zien wij hem niet. Hij is El Roï, ‘de God die 
mij ziet’ > Lezen: Gen. 16:4+6b+13-14. 

 
3.2 De vrienden in de oven 

• Drie vrienden knielen niet voor het gouden beeld van Nebukadnezar en moeten de oven in. Zie dan 
wat er gebeurt in Dan. 3:14-18 (Lezen). 

• Het geloof van de vrienden brengt hen tegenslag. Vgl. 2 Tim. 3:10: “En ook allen die godvruchtig 
willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.” en Dan. 3:19-20 (Lezen). Denk ook aan Job die 
juist vanwege zijn geloof mikpunt van satan werd. 



• De vrienden getuigen van God en leggen hun lot in Gods hand. Bijv. Dietrich Bonhoeffer en Corrie ten 
Boom: “Het is donker in mijn cel. Ik praat met mijn Heiland. Zo’n innige omgang heb ik vroeger nooit 
gehad. Ik hoop dat ik dat zo mag houden.”.  
Maar zie ook Paulus: “Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar zij hebben mij 
allen verlaten. Moge het hun niet toegerekend worden. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft 
mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden 
horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en 
mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. 
Amen.” (2 Tim. 4:16-18). 

• Lezen: Dan. 3:21-25 > De drie vrienden zijn niet alleen in de oven. God is bij ons in tegenslag: Lezen: 
Psalm 34:5-9+16-21. In onze situatie > Lezen: Filip. 4:4-9. Onze positie in Christus plaatst tegenslag in 
een aan perspectief. 

• Voorbeeld Schaduw van de dood: 
Een man verliest zijn vrouw en blijft met zijn dochter achter. Hij probeert zijn dochter en zichzelf te 
helpen bij het verwerkingsproces. Op een keer zitten ze samen in de auto en worden ingehaald door 
een grote verhuiswagen. Terwijl die hen passeert, schuift de schaduw van de vrachtwagen over hun 
auto. Dat bracht de man op een idee en zegt tegen zijn dochter: “Wat zou je liever willen: overreden 
worden door een vrachtwagen, of door de schaduw van die vrachtwagen?”. Zijn dochter antwoordde: 
“Door de schaduw natuurlijk. Dat doet namelijk helemaal geen pijn.”. De man ging verder: “Precies. 
Als alleen de schaduw maar niet de vrachtwagen zelf je raakt gaat het goed met je. Nou, het was 
alleen de schaduw van de dood die over je moeder heenging. In werkelijkheid leeft ze – en is ze meer 
levend dan wij. En dat komt doordat de echte vrachtwagen van de dood tweeduizend jaar geleden 
Jezus aangereden heeft. En omdat Jezus door die dood verpletterd werd en wij in Hem geloven, kan nu 
alleen nog maar de schaduw van de dood ons aanraken, en de schaduw van de dood is niets anders 
dan toegang tot de heerlijkheid.”  

• Lezen: Dan. 3:25. Gebondenheid door tegenslag schaadt onze vrijheid in Christus niet. Zie 2 Tim. 2:8-
9: “Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, 
overeenkomstig mijn Evangelie. Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een 
misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden.”. Vb. Corrie ten Boom die tijdens verhoor 
tegen een Nazi officier zei dat hij zijn hart aan de Here Jezus moest geven. 

• Lezen: Dan. 3:26-30 > De verzoeking van de drie vrienden in de oven, leidt er uiteindelijk toe dat God 
groot gemaakt wordt. Zie ook Filip. 1:12-14 (Lezen). Vb.: Corrie ten Boom kwam vrij en kon nog 
jarenlang evangeliseren (haar zus stierf overigens). Bonhoeffer werd door de nazi’s opgehangen. 
Maar zijn geschreven werk is heden te dage nog steeds een inspiratie voor velen. 

• Een fysieke beperking kan zo tot geestelijke vrijheid leiden. 

• Voorbeeld Fanny Crosby:  
Fanny Crosby (geb. 1820) werd op zesjarige leeftijd blind door prutswerk van een arts. Moeder en 
dochter worstelden hier jaren mee. Haar moeder troostte haar en zei dat God het soms toelaat dat 
één van zijn kinderen doof of blind door het leven gaat, zodat andere zintuigen zich sterker kunnen 
ontwikkelen. Fanny haar geheugen, gehoor en muzikaliteit ontwikkelden zich uiteindelijk fenomenaal. 
Uit die schat kwam een stroom van christelijke liederen voort, waaronder: 

Al de weg leidt mij mijn Heiland, wat verlangt mijn ziel dan meer? 
Zou ik immer aan Hem twijf’len, die mij voortleidt keer op keer? 

Zoete troost en zaal’ge vrede, heb ik steeds op Zijn bevel. 
‘k Weet: wat hier mij overkome, hij maakt alle dingen wel! 

• Zo zien wij dat God voor gelovigen alle dingen ten goede doet meewerken (Rom. 8:28). Of zoals 
parallel in Efe. 1:11-12 staat: “In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd 
waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, 
opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd 
hadden.” > Gods plan en ons lijden lopen parallel aan elkaar (voorbeeld van de trein).  

 



3.3 Van tegenslag naar hoop 

• Lezen: Rom. 5:1-11; 

• Vers 1 (RECHTVAARDIGING):  
o Ons geloof mag inhaken op Christus’ 

geloof op grond waarvan wij vrede bij 
God vinden. 

o Wij dienen geen aardse Heer meer, 
maar dienen geestelijk bevrijd de Heer 
Jezus Christus. 

o Dit plaatst ons in een situatie van 
geestelijke bevrijding > Kol. 1:13: “Hij 
heeft ons getrokken uit de macht van de 
duisternis en overgezet in het Koninkrijk 
van de Zoon van Zijn liefde.” 

o In geestelijk opzicht krijgen de dingen in 
ons leven een betekenis die haaks staat 
op hoe ongelovigen dit ervaren (vb. 
“Over mijn lijk” > Feesten om niet aan 
de dood te denken). Lezen: 2 Kor. 4:7-
12+14. 

• Vers 2 (TOEGANG & ROEMEN): 
o Wij hebben de toegang als tot in een 

koninklijke zaal waarbij Christus als het 
ware de lakei is die ons bij God de Koning brengt op grond van genade (onze gerechtvaardigde 
staat). 

o Wij mogen ‘staan’ in de genade > Dit is een onaantastbare positie > Vgl. Rom. 8:33-39 (Lezen). 
o Daarnaast hebben wij een geweldig uitzicht: Wij zijn niet alleen geestelijk bevrijd, maar 

verwachten deze ook fysieke > Tit. 2:13: “Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning 
van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.”. 

o Daar mogen wij in “roemen”, wat betekent: ‘zich met lofprijzing verheugen’! 

• Vers 3 (TEGENSLAG leidt tot STANDVASTIGHEID): 
o Naast vrede met God en roemen in de hoop op Gods heerlijkheid mag de nieuwe staat van 

bevrijding dat wat ons gebeurt in een ander daglicht stellen. 
o Wij verheugen ons niet allen met lofprijzing in de toekomstige hemelse heerlijkheid, maar ook in 

de verdrukkingen > Hand. 16:23-25 (Paulus met Silas in gevangenschap): “En nadat zij hun veel 
slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig 
te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij 
hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen 
voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.”. 

o De verdrukking brengt volharding teweeg > Tegenslag brengt standvastigheid teweeg (door Gods 
geest, zie Rom. 8:5). De vleselijke mens zou opgeven, de geestelijke mens gaat door. 

• Vers 4 (STANDVASIGHEID bewijst ECHTHEID, ECHTHEID leidt tot HOOP): 
o De volharding ondervinding > Standvastigheid bewijst echtheid van het geloof > Bij de vleselijke 

mens brengt tegenslag opgave en verbittering teweeg, bij de gelovige is dit anders: “namelijk dat 
te midden van veel beproeving door verdrukking, de overvloed van hun [de Macedoniërs] 
blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de 
rijkdom van hun vrijgevigheid.” (2 Kor. 8:2). 

o De ondervinding hoop > De gebleken echtheid van het geloof brengt hoop (bij zowel gelovige als 
omstanders) teweeg > Zie de gevangenbewaarder in Filippi (Hand. 16). Maar zie ook 1 Kor. 1:9: 
“Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf 
zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt.”. 
 

• Vers 5 (HOOP verankerd door GEEST):  
o De hoop beschaamt niet > Wij zullen niet bedrogen uitkomen. De basis hiervan is in Ps. 22:5-7 te 

vinden: “Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd. Tot U 



hebben zij geroepen en zij zijn gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. Maar 
ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk.”. 

o Het bewijs hiervan is de liefde van God die door kracht van heilige geest in ons (overvloedig) 
uitgegoten is (net als het bloed van het verbond dat voor velen vergoten is tot vergeving, Mat. 
26:28). De kracht van deze Trooster is de innerlijke beleving van Gods liefde, vrede en nabijheid. 
 

• Vers 6 (CHRISTUS STIERF voor ONS): 
o Dit proces van tegenslag naar hoop, wordt door heilige geest in ons bewerkt welke ons op grond 

van Christus’ dood gegeven wordt. Wij zijn namelijk van onszelf uit krachteloos. 

• Zo is God nabij en gebruikt Hij tegenslag om geloof te laten groeien, de relatie met Hem te versterken 
en zelfs hoop in onze harten te laten groeien. 

• Lezen: Jes. 43:1-3. 


