
NOT ALONEQ&A

Waarom liet God mijn vriend niet in leven? God kan alles 
toch? Ik begin er aan te twijfelen als ik er aan denk dat hij 
mijn goede, lieve, aardige, liefdevolle niet een tweede kans 
heeft gegeven. Als God alles kan waarom houdt Hij zo’n lieve 
jongen, waar veel mensen van houden, niet in leven? Doet 
satan dit? Waarom houdt God dat dan niet tegen als Hij 
alles kan? Waarom bij sommige mensen wel, maar bij mijn 
vriend niet? Ik krijg zo veel vragen als ik aan het overlijden van 
m’n vriend denk en begin zelfs te twijfelen over God. Ik weet 
niet wat ik er mee moet. Ik hoop dat ik er nu een duidelijker 
antwoord op krijg.

Laatst is er een hele goede vriend van mij overleden aan een 
heftige zeldzame ziekte. Mijn vraag is waarom zo’n lieve, goede 
vriend dood moet gaan aan een ziekte die maar 2 mensen in 
heel Nederland hebben. Wat is Gods plan daarmee? Of heeft 
God geen plan uitgestippeld voor de onchristelijke mensen?

QUESTION I

QUESTION II

ANSWER
Jullie stellen hele goede vragen. We geloven dat God 
almachtig is en dus alles kan. Hij zou nu al de hele wereld 
goed kunnen maken, zonder ziekte en lijden en dood. Als 
je net een lieve vriend verloren bent, dan begrijp ik dat je 
daar veel verdriet over hebt en je afvraagt waarom God niet 
ingegrepen heeft. Je weet dat Hij dat kan. Maar waarom 
paste dit nu niet in Zijn plan? Waarom moest jouw vriend en 
de mensen om hem heen zoveel lijden? 

Over het onderwerp waarom er zoveel lijden is in de wereld, 
zijn grote boekenkasten vol geschreven. Het komt er 
meestal op neer dat je of satan de schuld geeft, want God 
heeft satan de macht gegeven om (tijdelijk) over deze wereld 
te heersen. Of je kunt ook God de schuld geven, Hij heeft 
niet ingegrepen en Satan de macht gegeven over de huidige 
wereld. 

Ik geloof dat de wereld, en dus ook de mens, Gods schepping 
is en dat Hij daarvoor zorgt. Hij heeft een plan en, hoe raar 
dat ook klinkt, het lijden van deze wereld past daarin. Daar 
snappen wij soms niets van, nietwaar? Dat plan bevat ook dat 
de Messias, of Jezus Christus zoals het Nieuwe Testament 
Hem noemt, gezorgd heeft voor de redding van deze wereld. 
Geloven we dat vanwege de dingen die we om ons heen zien 
(en niet begrijpen) of geloven we dat omdat we weten dat 
Hij de Schepper is en Hij daarvoor zorgt.

Je kan het vergelijken met een trein. Een trein heeft een 
locomotief en een wagon. Wat is de locomotief van jouw 
trein? Als ons geloof de locomotief zou moeten zijn, staat 
die trein al gauw stil. In plaats daarvan mogen we weten dat 
GOD de locomotief is, Hij trekt ons geloof. Daarom mogen 
wij ons vasthouden aan het feit God onze Redder is en die 
van de hele wereld, omdat Hijzelf die gemaakt heeft. Zelfs als 
we niks begrijpen van wat er allemaal om ons heen gebeurt, 
blijft de trein rijden, omdat God de locomotief is. 

En dan blijven er natuurlijk vragen over. Maar weet je, God 
schrikt daar niet van. Zelfs niet als je weleens boos op Hem 
bent. Hij houdt onvoorwaardelijk van je.

Heb ik je een beetje verder geholpen door dit antwoord?

Heb jij ook een vraag? Stel ‘m op
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Als je wil kan dat zelfs anoniem!

Twee anonieme vragen!
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