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‘God’ 
‘God’ 
Voor de één is het een gedachteloos stopwoord, 
voor de andere een hartgrondige verwensing, 
voor ons een dierbare naam, die verhalen oproept. 
‘God’ 

In ons midden gaat het veel over Hem. 
Maar of we nu vaak met elkaar over Hem praten? 
Ik weet het nog niet zo. 
God is net zoals het huis waar je woont. 
Daar praat je veel over als het nieuw is,  
maar als je er al langer woont, is het heel gewoon geworden. 
Dan heb je het er alleen nog over als iemand je er naar vraagt, 
óf als er iets met het huis aan de hand is. 
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Toen we hen er naar vroegen, waren een paar van onze broers en zussen bereid een stel 
vragen over God te beantwoorden. 

 https://youtu.be/sx6a4LkXPOg  

Het viel mij op dat het zulke positieve verhalen zijn. 
Onder elkaar zijn we vaak heel lovend over God. 
We hebben indrukwekkende verhalen te vertellen. 

Maar buiten onze kleine kring hoor je dit soort verhalen niet zoveel. 
Max Verstappen is nu al jaren in het nieuws. 
Hij wordt de hemel in geprezen! 
Jong, nieuw talent, met grote kwaliteiten. 
We kunnen het niet vaak genoeg horen.  
Iedere Grandprix volgt er weer een herhaling van zetten. 
‘Geprezen zij Max!’ 
Maar over God hoor je in ons land zelden zoiets. 
Terwijl Hij toch in de hemel thuishoort. 
En terecht ‘in de hemel geprezen’ zou mogen worden, 
zou je denken. 

Integendeel… niet zelden zijn mensen in de media uiterst negatief over onze God. 
Vorig jaar februari waren de uitspraken van de acteur Stephen Fry zelfs even trending. In een 
interview op de Ierse televisie noemde hij God: ‘uiterst kwaadaardig en onrechtvaardig’. 
Reden: de ellende die hij zich om zich heen ziet gebeuren, zoals kinderen met botkanker. 
Nog geen jaar geleden was het raak bij Pauw. De schrijver  Dimitri Verhulst presenteerde er 
zijn boek ‘Bloedboek’, zijn eigentijdse hertaling van stukken uit het Oude Testament. Op 
basis van wat hij daar over God meent te lezen  laat hij geen spaan van God heel. 
Nu na bijna een jaar vind ik die tien minuten nog moeilijk om aan aan te zien. 
Zo onwelwillend en kwaadaardig praat hij over God, dat het mij verontwaardigt 
Maar zou ik dat nu ook zo ervaren hebben als ik zelf net wat minder in mijn vel zat omdat ik 
moeilijke dingen meemaak? 
Wat doen zulke uitspraken over onze God dán met je? Als je weerstand minder is, maken ze 
je dan als een soort kwaadaardige virus doodziek van God? 

We zullen het deze zondag met elkaar over God hebben en we beginnen ons gesprek over 
Hem bij de gesprekken die we op straat horen. 

‘No-see-ums’ 
In het openbaar horen we tegenwoordig vaak verontwaardigde opmerkingen over God. “Als 
God goed is, waarom is er dan zoveel kwaad in de wereld?”  
Daar zit een een vooroordeel achter: ‘als het kwaad er in mijn ogen zinloos uitziet, dan is 
het ook zinloos.’ 
Is dat zo? 

Dit is een Knut. Een heel klein vliegje met voor zijn omvang enorme kaken. 
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Je ziet ze bijna niet, maar je  voelt ze des te meer. Ze 
kunnen je vervelend bijten. Omdat ze zo klein zijn, 
hebben ze als bijnaam ‘No-see-ums’ (Je-ziet-ze-niets). 
De filosoof Alvin Plantinga gebruikt ‘no-see-ums’ in een 
voorbeeld over het kwaad, lijden en God.” Hij zegt: ‘als in 
je kennel kijkt en naar een St. Bernard zoekt (een grote 
hond WD) en je ziet er geen, dan is het redelijk aan te 

nemen dat die er ook niet is. Maar, zegt hij, als je in dezelfde kennel zoekt naar ‘No-see-
ums’ en je ziet ze niet, wil dat niet zeggen dat ze er niet zijn. Je kunt ze immers bijna niet 
zien. Zo is het ook met het bestaan van het kwaad, sprekers zoals Fry en Verhulst denken 
dat als er goede redenen voor lijden en kwaad waren dat zij die wel zouden begrijpen (net 
zoals je St. Bernards niet over het hoofd ziet), maar waarom zou dat zo zijn? Stel dat die 
redenen zoals ‘No-see-ums’ niet te zien zijn, niet verklaarbaar voor óns verstand. 
Méér nog, stel je voor dat zij in de praktijk helemaal geen goed beeld van God hebben, 
omdat veel niet zomaar te bevatten is.  

De ‘no-see-ums’ van God 
Gelukkig geeft onze Bijbel ons meer zicht op God. 
Even voor de goede orde: natuurlijk begrijpen we daardoor niet alles van God. Onze Heer 
God is als het heelal: veel groter dan we kunnen bevatten.  Om precies te doorgronden 1

waarom nou net het arme Haïti zo vaak achter elkaar door een ramp getroffen wordt of 
waarom nou net dat lieve meisje van acht zo ernstig ziek wordt, we zullen het niet zomaar 
kunnen begrijpen. Maar de Bijbel helpt ons wel om uit zulke gebeurtenissen niet de 
verkeerde conclusies over God te trekken. 
Geïnspireerd door de Geest geeft de dichter van Psalm 139 ons zicht op drie ‘no-see-ums’ 
van God.  

1. ’God is er’ (7-12) 
Eli Wiesel zag in het kamp Auschwitz zulke verschrikkelijke beelden, 
dat hij voor een tijd zijn geloof in God verloor.  Bij ons kan die gedachte soms al bij veel 2

minder opkomen. En de angstige gedachte komt op ‘God is er helemaal niet, anders zou Hij 
nu wel wat doen’. Maar de dichter maakt God voor ons zichtbaar waar wij Hem niet meer 
kunnen zien. 
God is er wel, zelfs in het duister van het dodenrijk.’ (7) 
Niet kil en op een afstand maar betrokken: Hij is er je Gids (leidt je) (10) en zelfs daar laat 
Hij je niet los (houdt je vast). Hij ziet je glashelder, zelfs al jij dat niet meer wilt.  
O ja, al begrijp je er niets meer van, God is er wel. 

 http://nos.nl/artikel/2137624-onderzoekers-tellen-minstens-2-biljoen-sterrenstelsels-in-het-1

heelal.html

 “Never shall I forget that night, the first night in camp, which has turned my life into one long 2

night, seven times cursed and seven times sealed....Never shall I forget those moments 
which murdered my God and my soul and turned my dreams to dust. Never shall I forget 
these things, even if I am condemned to live as long as God Himself. Never.” 
― Elie Wiesel, Night
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2. ‘God begrijpt ons’ (13-18) 
Op oude schilderijen zie je het ‘alziend oog’ van God. Hij ziet je dan wel, maar Hij blijft op 
een afstand. Anders zou dit toch niet allemaal gebeuren. In het vorige gedeelte blijkt Hij al 
een gids die je niet loslaat. 
‘Ja maar, dan begrijpt Hij ons toch niet, anders zou Hij dit ons toch niet laten overkomen’. 
Nee hoor zegt de dichter: Hij begrijpt ons heel goed, want Hij heeft ons zelf ontworpen. Hij 
kent iedere vezel, elk klein spiertje. Hij heeft ons bedacht zoals we zijn. Dat we zo kunnen 
genieten van lekker eten, dat we rustig worden van muziek en onder de indruk kunnen zijn 
van een prachtig uitzicht. En dat we het beste gedijen in tijden van vrede en welvaart.  
Hij begrijpt dat we diep gebukt gaan onder ellende, ook die van anderen, want Hij heeft ons 
voor een ander leven ontworpen.  
God zag kleine Samuel hier al voor zich, nog voor de echo!  
Meer dan dat, je mag weten dat zelfs het leven voor Samuel niet buiten Hem om: met hem 
ontwierp Hij zijn leven, iedere dag ervan (16). ‘God begrijpt ons’, méér dan wie ook. 

3. ‘God is op ons betrokken’ (1-6) 
‘Maar als God er is en ons zo goed kan begrijpen, waarom sterven nog steeds kinderen in 
Aleppo. Doet het God dan niets? Hoe kan dat nu? Hij is toch de Gids die je niet loslaat en je 
begrijpt als geen anders.  
Hoeveel vragen we ook kunnen krijgen bij sommige dingen die gebeuren, de dichter maakt 
ons duidelijk dat dit niet zo is omdat God niet op ons betrokken is. Je mag wel zeggen dat 
God zo op ons betrokken is dat Hij ingespannen met ons meekijkt in ons leven. Hij kent ons 
door en door.  

God 
-weet wat je gaat denken, voordat je het zelf bewust bent (2)! 
-weet áltijd wat jij in een bepaald geval zou zeggen (4)! 
-weet werkelijk van binnenuit hoe jou dag was (3)! 
Er is maar één, die zo vertrouwd met je is en dat is God! 
Onze meest intieme vrienden en familie kennen ons niet zo goed als God ons kent. 
Stel je dat eens voor. … 
Hij is zo betrokken dat zijn ‘hand op je schouder ligt’ (5), 
er staat ‘de holte van uw hand’. 
Sommige mensen willen anderen op een onbehoorlijke manier betasten en doen dat dan af 
als ‘kleedkamerpraat’. 
Gods aanraking is liefdevol: ‘je bent a.h.w. in de holte van zijn hand. 

Dat zijn de drie ‘no-see-ums’ van Ps 139: ‘God is er’, ‘God begrijpt ons’, ‘God is op ons 
betrokken’. 
Dat betekent nogal wat! 
Wat we dan ook allemaal niet begrijpen van het lijden in de wereld, 
we wéten wel dat het God niet koud laat. 
En ook dat Hij deze wereld wil redden van haar lijden en daarom Jezus heeft gestuurd. 

Oproep 
Broers en zussen, broertjes en zusjes. 
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Wij zien veel onbegrijpelijk lijden om ons heen. 
En soms raakt het ook ons in onze eigen levens. 
Het roept allerlei vragen in ons op. 
Sommige van ons medemensen klagen de Heer fel aan. 

De versen over ‘haten’ in deze psalm vind ik wel eens lastig (19-22). 
Ze zijn dan ook van vóór onze Heer Jezus! 
Die leert ons zelfs onze vijanden lief te hebben. 
Dat ‘haten’ moet je nu dus in Christus’ licht lezen, 
Maar verontwaardiging is wel op zijn plaats. 
Als Stephen Fry en Dimitri Verhulst God, Hij die er is, ons kent en op ons betrokken is, 
‘kwaadaardig’, ‘onrechtvaardig’, ‘ja zelfs een bloedgod’ noemen. 
Dan kennen zij God niet en hebben ze niets van Hem begrepen. 
Wat je dan ook allemaal niet begrijpt van het leven, 
wij weten: dít is niet waar. 
Zo is onze God niet! 

Soms overkomen je onbegrijpelijk verdrietige dingen, 
worstel je met je moeite, misschien wel moeite op moeite, 
Je zou boos op God kunnen worden, 
ja misschien is het al zo, 
ben je geïnfecteerd met boosheid over God. 

Lees dan als tegengif voor je zelf Psalm 139 en realiseer wat je niet kunt zien, de ‘no-see-
ums’: ‘God is er’, ‘God kent ons’ en ‘Hij voelt zich bij ons betrokken.’ 

En bidt dan het gebed aan slot van Ps. 139: 
23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, 
peil mij, weet wat mij kwelt, 
24 zie of ik geen verkeerde weg ga, 
en leid mij over de weg die eeuwig is. 

Amen. 

(c) Wieb Dijksterhuis, oktober 2016 

Vragen voor ‘een gesprek over…God’ 

Hoe zou je God voor jezelf omschrijven? 
(Bijv. als een vader, vriend, koning, kracht of...) 
  
Wat vind je nou zo mooi aan God? 
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Op welke vraag zou je van God wel eens een persoonlijk antwoord willen? 
  
Wat blijf je moeilijk aan God vinden? 
  
'Ik heb God echt leren kennen toen...' (maak de zin af) 
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