IS ZIEKTE EEN STRAF VAN GOD?
WAAR ZIJN DE GEBEDSGENEZERS?

Gebedsgenezers
Jarenlang hoor je gebedsgenezers claimen dat ze mensen van de
meest verschrikkelijke ziekten hebben genezen: “Blinden zien!
Doven kunnen horen!”. En toen kwam er een longvirus, corona,
dat de hele wereld op zijn kop zette. En de gebedsgenezers?
Massaal deden ze er het zwijgen toe.
Waar zijn ze gebleven? Waarom doet een bekende ‘gebedsgenezer’ als Koornstra er het zwijgen toe wanneer de ICafdelingen van ziekenhuizen overvol liggen? Wanneer zelfs zijn
eigen kerkdiensten geen doorgang meer kunnen vinden?
Het Corona-virus toont het failliet van dit soort opvattingen, net
als alternatieve geneeswijzen, zonneklaar aan.
Straf van God?
De huidige coronacrisis wordt door sommige andere predikers als
een ‘straf van God’ bestempeld.
Zo schreef een predikant, ds. H. J. Agteresch, in de ‘Biblebelt’ van
Nederland een brief aan de kinderen van zijn kerk. Daarin zegt hij
ondermeer over het corona-virus:
‘Het komt door onze zonden. De Heere woont in de hemel en
ziet heel veel boze dingen bij de grote mensen en bij de
kinderen. Zij doen boos, praten boos en denken boos. Daarom
is de Heere toornig en stuurt Hij een ziekte. In de Bijbel staat
een tekst waarmee je het beter kunt begrijpen. In Habakuk 3:5
kunnen we lezen: ‘Voor Zijn aangezicht ging de pestilentie’.’
(CIP)

Terecht zorgde dit voor veel ophef. Immers, kinderen kunnen zo
de indruk krijgen dat zij schuld hebben aan dit verwoestende
virus. Een absurde actie die veel schade aanricht.
John Piper
Ook de bekende predikant John Piper meende iets te moeten
zeggen over rampen en ziekten. Hij refereert onder andere aan de
Tsunami in 2004 en de corona-uitbraak in 2020 en zegt dan het
volgende:
Jezus had deze natuurramp kunnen stoppen en Hij deed dat
niet. Aangezien Hij altijd doet wat goed, wijs en rechtvaardig
is, had Hij een wijs en goed doel met deze dodelijke ramp.
Daarom wil ik hetzelfde zeggen over het coronavirus. Jezus
heeft alle kennis en gezag over de natuurlijke en
bovennatuurlijke krachten in deze wereld. Hij weet precies
waar het virus begonnen is en waar het naartoe gaat. Hij heeft
alle macht om het in bedwang te houden of los te laten. En dat
laatste gebeurt. (CIP)
Met andere woorden: “God laat dit gebeuren”.
Lubach versus Segers
Gaat de Bijbel open bij een vraagstuk als dit, dan zoeken mensen
meestal een antwoord, of lezen een antwoord in, dat hen past. Of
ze proberen een verklaring te vinden. Acuut móet er een antwoord
komen op de vraag naar het ‘waarom’ van rampen, ziekten, en
andere problemen.
Daarbij speelt de eigen theologie een achtergrond. En de
antwoorden die gegeven worden zijn vaak voer voor mensen die
juist de Bijbel verwerpen.
Arjen Lubach stelde op Twitter dan ook de vraag, aan onder
andere Gert-Jan Segers van de ChristenUnie: “Waar is God Nu?”.

Lubach wil natuurlijk provoceren, in de vraag ligt besloten: “Zie
je wel, er is geen God want Hij doet helemaal niks aan deze
ellende”
Een bekende tegenwerping die veel
mensen maken tegen het geloof “Als
God bestaat, waarom doet Hij dan
niks tegen alle ellende in deze
wereld!”. Arjen Lubach vind namelijk Christenen pesten en
dwarszitten “een prima zaak” (Volkskrant, 4 januari 2013).
Gert-Jan Segers beantwoorde de vraag op TV. Hij doet dit naar eer
en geweten, zoveel is duidelijk als je het hoort. Maar het cruciale
punt mist hij, mede door, denk ik, zijn theologische achtergrond.
Wat zegt de Bijbel over ‘straf op de zonde’?
Zijn rampen, ziekten, tegenslagen, honger, dood en allerlei andere
dingen die ons hier als mensen overkomen een ‘straf op de
zonde’? Straft God ons werkelijk?
Mijns inziens gaat iedereen die dat beweert voorbij aan wat
Jezus heeft gedaan. Want wat zegt de Bijbel hier écht over?
"Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze
ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede
aanbrengt, was op Hem ... de HEERE heeft de
ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen ...
Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest."
(Jesaja 53:5-8, HSV)
“Christus is gestorven voor onze zonden” (1 Kor 15:3, NBG)
“Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die
rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God
zou brengen.” (1 Petrus 3:18, HSV)

“Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor
de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.”
(1 Joh. 2:2)
De “straf op de zonde” is dus al lang gedragen. En die straf is
volledig gedragen. In Romeinen 5:19 immers legt Paulus uit dat
door de overtreding van één mens, dé mens, de zonde in de wereld
is gekomen maar ook is weggenomen door één mens: Jezus.
Door het sterven en opstaan van Jezus is de zonde overwonnen.
Daarom gaat het niet aan te beweren dat de ellende in deze wereld
een ‘straf van God’ zou zijn.
Waar is God nu?
De vraag van Lubach en vele anderen die God ter verantwoording
willen roepen gaat voorbij aan het eigen gedrag.
Ik geloof dit: God had de aarde en alles wat er in, op en omheen is
gemaakt en ‘zag dat het goed was’. De mens vond dat ‘ie het beter
kon, verwierp haar maker en zette zichzelf op de troon.
Feit is: Als je God verworpen hebt, hoe kun je Hem dan nu ter
verantwoording willen roepen? In jouw optiek bestaat Hij toch
niet? Waarom stel je die vraag dan? Het is onoprecht.
Al sinds het ontstaan van de mensheid willen mensen willens en
wetens niet van God weten. Zij kiezen een ‘andere koning’ bewust of onbewust. Die koning, de tegenstander van God, heerst
op deze aarde.

Als je als cabaretier, zoals Lubach, zelfs over de rug van de vele
slachtoffers van rampen en ziekten heen besluit dat ‘christenpesten’ nog steeds een van je hogere doelen is, ben je naar mijn
oordeel bezig met polemiek, punten scoren voor je eigen
achterban en niet met het zoeken naar een oplossing waar iederéén
mee gediend is ongeacht religie of achtergrond. Zijn frustraties
over zijn kindertijd in een dorp waar de meerderheid kerkelijk was
is hij kennelijk nog steeds niet te boven…
Hebben we geen antwoord dan?
Maar omzeil ik nu de kwestie? Zeg ik nu net als Segers dat ik het
niet weet ‘waar God is’ in een crisis?
Nee. Waar is God in een crisis? Hij is bij wie gelooft. Wie niet
gelooft, immers, kan niet schuilen bij Hem? Daarom deze
uitnodiging: wil je weten waar God is? Zoek Hem, zoek Jezus, en
je zult Hem vinden en mag bij Hem schuilen. Ook in moeilijke
tijden waarvan we soms niet begrijpen waarom of hoe dit allemaal
zo ontstaan of gebeurd is.
Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van
mijn hart en voor eeuwig mijn deel. (Psalm 73:26)
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