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Toen ik een jongen was, was het een populaire manier om een klasgenoot te beledigen, door te zeggen: 

"Toen God hersens uitdeelde, dacht dat joch dat hij 'pijn' zei, en verstopte zich achter de deur." Laten 

we eerlijk zijn, niemand van ons houdt van pijn, kwellingen of beproevingen! Hierdoor is Gods volk 

vaak op hun knieën achter de deur te vinden, God vragend om hen te beschermen tegen deze 

onaangename dingen, of ze te verwijderen zodra ze een deel van hun leven zijn geworden. 

En toch is het overweldigende getuigenis van de Schrift dat beproevingen goed voor ons zijn! Kijk eens 

naar dit kleine aantal verzen die de geestelijke waarde van beproevingen beschrijven: 

“2 Kron. 33:12: En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heeren, zijns Gods, ernstelijk aan, 

en vernederde zich zeer voor het aangezicht van den God zijner vaderen, 

“Psalm 119:67 en 71: 67 Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik Uw 

woord……………………..71 Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw inzettingen leerde. 

Als Gods volk niet gekweld wordt, hebben ze de neiging Hem te vergeten. Sprekend over het volk  Israël 

zei God: 

“Jer. 5:7: ……………………………………….als Ik hen verzadigd heb, zo bedrijven zij overspel,………”. 

“Hosea 13:6: Daarna zijn zij, naardat hunlieder weide was, zat geworden; als zij zat zijn geworden, 

heeft zich hun hart verheven; daarom hebben zij Mij vergeten. 

 

Sprekend over God en Jesurun (Israël), zei Mozes: 

“Deut. 32:13-15: 13 Hij deed hem rijden op de hoogten der aarde, dat hij at de inkomsten des velds; en 

Hij deed hem honig zuigen uit de steenrots, en olie uit den kei der rots; 14 Boter van koeien, en melk 

van klein vee, met het vet der lammeren en der rammen, die in Bazan weiden, en der bokken, met het 

vette der nieren van tarwe; en het druivenbloed, reinen wijn, hebt gij gedronken. 15 Als nu Jeschurun 

vet werd, zo sloeg hij achteruit (gij zijt vet, gij zijt dik, ja, met vet overdekt geworden!); en hij liet God 

varen, Die hem gemaakt heeft, en versmaadde den Rotssteen zijns heils. 

 

Als God tot ons spreekt in afwezigheid van beproevingen, hebben we de neiging niet te luisteren: 

“Jer. 22:21: Ik sprak u aan in uw groten voorspoed, maar gij zeidet: Ik zal niet horen. Dit is uw weg van 

uw jeugd af, dat gij Mijner stem niet hebt gehoorzaamd. 

Er is gewoon iets met beproevingen daar ze ons dichter bij God brengen! Geen wonder dat Paulus zei: 

"Wij roemen ook in verdrukkingen" (Romeinen 5:3), "wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt; 

En de lijdzaamheid bevinding (= ervaring, gewaarwording, etc.), en de bevinding hoop” (v. 4). Als we eenmaal 

leren dat Gods genade voldoende is voor al onze behoeften, kunnen we met Paulus zeggen: 

“2 Kor. 12:9-10: 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in 

zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus 

in mij wone. 10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in 

vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. 


