
ANTWOORDEN OP MOEILIJKE VRAGEN

gebeuren er
nare dingen?

WAAROM
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Er gebeuren vaak 
vreselijke dingen 
in onze wereld. Dit 
heeft invloed op 
heel veel mensen, 
zeker ook op jou en 

je familie.  Als er erge 
dingen gebeuren is het 

logisch dat je je angstig, 
onzeker, verdrietig of zelfs 

boos voelt. Mensen worden 
gedood, raken gewond en lijden 

op zoveel verschillende manieren. Als 
jij je hulpeloos of boos voelt is dat heel begrijpelijk. 
Het lijkt zo oneerlijk! Misschien ben je bang dat er nog 
meer nare dingen zullen gebeuren.

MAKEN DE 
DINGEN DIE 
GEBEUREN 
JOU BANG?
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Misschien voel je je verdrietig en zou je alleen maar 
willen huilen. Soms zorgt huilen ervoor dat je je beter 
voelt. Je hoeft je er niet voor te schamen. De enige 
ware, levende God weet hoe jij je voelt en Hij begrijpt 
het. Ook Hij wil niet dat er erge dingen gebeuren. Vraag 
jij je ook soms af:

Kent God mij en geeft Hij om mij?

Waarom gebeuren er zoveel slechte dingen in de 
wereld?

Waarom staat God toe dat deze dingen gebeuren?

Hoe kom ik door deze afschuwelijke tijd heen?

Wat zijn de dingen waarover jij je nu op dit moment 
zorgen maakt? Schrijf ze in het vak hier onder.

MAKEN DE 
DINGEN DIE 
GEBEUREN 
JOU BANG?
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Ja! De levende God kent jou en geeft om jou. Hij weet 
alles. God schiep de hele wereld en Hij weet wat er 
gebeurt op elk stukje daarvan. Niets is voor Hem een 
verrassing. Hij weet van alle ongelukken, oorlogen, 
aanslagen en schietpartijen. Hij weet van de vreselijke 
stormen, overstromingen en aardbevingen. God weet 
wat er met jou en je familie gebeurt. Hij is begaan met 
wat je denkt en hoe je je voelt. Hij weet van de vragen 
waar je mee zit. Soms lijkt het alsof niemand echt 

begrijpt wat je doormaakt, maar 
God begrijpt het wel. Schrijf 

hieronder eens op wat jij 
denkt of hoe jij je voelt over 
wat er allemaal gebeurt. ��
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KENT GOD MIJ EN 
GEEFT HIJ OM MIJ? 
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God heeft je gemaakt en kent je. Hij ziet jouw gedachten 
en gevoelens over deze gebeurtenissen en dit raakt 
Hem. Hij geeft om de wereld en de mensen en ook 
om jou. Misschien heb je nooit veel aan God gedacht, 
maar Hij kent jou wel. Al 2000 jaar geleden 
liet Hij aan de wereld zien dat Hij van 
ons en ook van jou hield. Hoe God 
dat liet zien kun je verderop in dit 
boekje lezen. Hij wil dat jij weet dat 
Hij alles in Zijn hand heeft, ook al lijkt 
dat niet zo.

Ook al gebeuren er slechte dingen in 
deze wereld, God is volmaakt goed. 
Hij doet nooit iets fout. Hij is heilig, 
volmaakt en oprecht. Gods kinderen 
kunnen op Hem vertrouwen, zelfs als 
alles om hen heen verkeerd gaat.
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WAAROM GEBEUREN 
ER DAN ZOVEEL 
AKELIGE DINGEN 
IN DE WERELD? 
Waarom zijn er van die rampen zoals aardbevingen, 
bosbranden en overstromingen? Waarom zijn 
er oorlogen, terroristenaanslagen en kapingen? 
Waarom is er lijden en dood? Deze dingen waren 
er niet altijd. Toen God de wereld schiep, maakte 
Hij hem volmaakt. Alles was mooi en goed. Wat 
gebeurde er? Waarom ging het dan verkeerd?

Het begon toen de eerste mensen ervoor 
kozen om God te negeren. In plaats van naar 
God te luisteren, deden ze wat ze zelf wilden. 
Ongehoorzaamheid aan God noemen we zonde. 
Toen de zonde in de wereld kwam, maakte dat 
Gods volmaakte schepping kapot. Er begonnen 
nare dingen in de natuur te komen, zoals orkanen, 
tornado’s en aardbevingen. Door de zonde kwam 
de pijn en de dood. 
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Nog erger is het dat vanaf dat moment ieder mens 
als zondaar wordt geboren. (Romeinen 3:23). Door 
de zonde doen mensen elkaar pijn. Ze haten elkaar, 
vechten, doden, stelen en beledigen elkaar en worden 
vijanden  van God. 

Het is niet jouw schuld dat er stormen en aardbevingen 
zijn. Soms voelt een kind zich schuldig als zijn ouders  
gaan scheiden, maar hij kan daar niets aan doen Dit 
gebeurt omdat de zonde in de wereld gekomen is. 
Dit kan je niet veranderen. En helaas doen ook jij en ik 
dingen die God niet wil. Alle mensen zondigen. Zonde 
houdt mensen gescheiden van God, Die volmaakt is.  In 
de Bijbel staat dat tegelijk met de zonde ook de dood 
in de wereld kwam (Romeinen 5:12).

Welke dingen kun jij bedenken die zonde zijn? 
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Zonde brengt veel slechte dingen in de 
wereld, maar God heeft nog steeds de 

leiding. Hij bepaalt wat Hij toelaat 
en wat niet.

GODGODGODGODGODGODGODGODGODGODGODGODGODGODGODGODGODGOD
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HOE KAN GOD 
TOESTAAN DAT DIT 
GEBEURT? 
Soms laat God dingen gebeuren die wij niet 
begrijpen. Deze dingen zijn het gevolg van de 
zonde. God heeft de macht om de mensen te laten 
stoppen met het doen van zonden. Maar Hij zal 
ons niet dwingen alleen het goede te kiezen en te 
doen. Hij laat het echter toe dat wij de verkeerde 
zondige dingen, die in ons hart zijn, ook doen.

God heeft ook de macht over de natuur, 
maar sinds de zondeval verhindert Hij 
niet altijd dat er erge dingen als stormen, 
overstromingen of bosbranden plaatsvinden.
Hoewel de zonde verschrikkelijke dingen 
veroorzaakt, kan God er toch goede dingen uit 
voort laten komen. Mensen gaan elkaar vaak 
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meer helpen. Sommigen riskeren zelfs hun eigen 
leven om anderen te redden. Nog belangrijker 
is het dat mensen meer gaan nadenken over 
God en wat Hij voor hen betekent. We gaan 
weer leren dat HIj het belangrijkste is, dat we 
afhankelijk zijn van Hem en dus niet alles naar 
onze eigen hand kunnen zetten. Welke goede 
dingen heb jij mensen zien doen toen er iets 
ergs was gebeurd?

���������������������������������������
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God heeft nog steeds alles in Zijn 
hand, ook al lijkt het erop dat dat 
niet zo is. Misschien zul je nooit 
kunnen begrijpen waarom God iets 
laat gebeuren. Maar wat je wèl kunt 
weten is, dat als jij verdriet hebt, 
God dat zeker ziet. Hij is er ook 
in deze vreselijke tijd. Hij begrijpt 
het als jij verdrietig of verward 
bent. Hij weet wat jij voelt en Hij 
geeft om jou. Hij houdt van jou. 
Wanneer God toestaat dat er 
zoiets gebeurt,  staat Hij klaar 
om er samen met Zijn kinderen 
doorheen te gaan. 
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God heeft nog steeds alles in Zijn 
hand, ook al lijkt het erop dat dat 
niet zo is. Misschien zul je nooit 
kunnen begrijpen waarom God iets 
laat gebeuren. Maar wat je wèl kunt 
weten is, dat als jij verdriet hebt, 
God dat zeker ziet. Hij is er ook 
in deze vreselijke tijd. Hij begrijpt 
het als jij verdrietig of verward 
bent. Hij weet wat jij voelt en Hij 
geeft om jou. Hij houdt van jou. 

om er samen met Zijn kinderen 
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HOE KOM IK 
DOOR DEZE 
AFSCHUWELIJKE 
TIJD HEEN? 
Het maakt niet uit wat er gebeurt, God kan 
je er doorheen helpen. Als je Zijn kind bent, 
zal Hij voor je zorgen als lid van Zijn gezin. 
God is volmaakt en, terwijl aardse vaders soms 
verkeerd handelen, Hij doet dat nooit! Hij wil 
jouw liefhebbende, hemelse Vader zijn en jou 
troosten tijdens moeilijke tijden.

God woont in de hemel, Zijn volmaakte huis. Zijn 
enige Zoon, de Heere Jezus Christus, woont daar 
ook. Omdat God heilig is, kan Hij niet doen alsof 
de zonde in de wereld er niet is. Zonde moet 
gestraft worden. In de Bijbel staat dat de straf 
op de zonde de dood is (Romeinen 6: 23). Dood 
betekent dat je voor altijd gescheiden bent van 
God, op een vreselijke plek, zonder God. 

God bedacht een plan voor het zondeprobleem. 
Je hebt al eerder kunnen lezen dat God Zijn liefde 
aan ons heeft bewezen. Dat deed Hij door Zijn 
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Zoon, de Heere Jezus, 2000 jaar geleden naar de 
aarde te sturen om de straf voor de zonde, die jij 
en ik verdienen, te dragen. God stuurde Hem als 
een baby naar de aarde. Omdat Jezus de Zoon 
van God is, is Hij de Enige die nooit zonde heeft 
gedaan. Toen Jezus opgroeide deed Hij ook 
nooit iets verkeerd. Toen kwam de dag waarop 
Jezus de straf op Zich nam voor de zonde.

God begrijpt de vreselijke dingen die we 
doormaken. Hij was ook vol verdriet toen de 
mensen de Heere Jezus Christus, Zijn Zoon, 
meenamen en aan een kruis nagelden. De 
Heere Jezus leed ook, toen Hij aan 
het kruis een vreselijke dood stierf 
en zo de straf voor de 
zonde droeg. God wist 
dat dit de enige manier 
was om onze zonden 
te kunnen vergeven 
(Hebreeën 9:22).

1111

Heere Jezus leed ook, toen Hij aan 
het kruis een vreselijke dood stierf 
en zo de straf voor de 
zonde droeg. God wist 
dat dit de enige manier 
was om onze zonden 
te kunnen vergeven 
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Jezus was bereid voor ons te lijden en te sterven, ook 
voor jou. In de Bijbel staat dat Jezus stierf aan het kruis, 
werd begraven en drie dagen later door God werd 
opgewekt uit de dood (1 Korinthe 15: 3,4). We weten 
dat dit waar is, omdat heel veel mensen Jezus levend 
hebben gezien voor Hij terugging naar de Hemel om 
bij God, Zijn Vader, te zijn. Hij leeft nu nog steeds in de 
Hemel.

Doordat God Zijn Zoon gestuurd heeft, laat Hij zien 
hoeveel Hij van jou houdt! Hij wil dat jij gered wordt en 
deel uitmaakt van Zijn gezin. 
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KAN JE OOK LID 
WORDEN VAN GODS 
GEZIN? 
In de Bijbel staat de geschiedenis van een man die 
een gevangenenbewaarder was in de stad Filippi 
(Handelingen16:14-40). Hij heeft ook een ramp 
meegemaakt en is daarna tot geloof gekomen. Hij 
bewaakte Paulus en Silas, twee kinderen van God, 
die in de gevangenis opgesloten waren, omdat ze 
in de Heere Jezus geloofden en anderen over Hem  
vertelden. Maar die nacht kwam er een aardbeving en 
de deuren van de gevangenis  gingen open.  Zelfs de 
boeien vielen van de handen van Paulus en Silas. De 
bewaarder schrok enorm van de aardbeving en was 
ook erg bang voor de straf die hij zou krijgen, omdat de 
gevangenen ontsnapten. Hij trok zijn zwaard en wilde 
zichzelf doden.

Maar Paulus en Silas gingen er niet vandoor en riepen 
hem toe: “Doe jezelf geen kwaad, want we zijn allemaal 
hier.” De bewaarder viel op zijn knieën neer en begreep 
dat de God van Paulus en Silas de enige ware God is. 
Hij vroeg hun: “Wat moet ik doen om zalig (gered) te 
worden?”

Paulus zei: “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult 
zalig worden, u en uw huisgenoten”. Ze vertelden hem 



14

toen alles over de Heere Jezus. Hij kwam die avond tot 
geloof en werd deel van Gods gezin.

En jij? Wil jij ook niet geloven  in de Heere Jezus als de 
enige Verlosser van jouw zonde? Waarom vraag je Hem 
niet jouw zonden  te vergeven en jou op te nemen 
in Zijn gezin?   Je kunt dit nu aan Hem vragen op de 
plek waar je bent   of later, bijvoorbeeld wanneer je   
vanavond  alleen in bed ligt. Als je in de Heere Jezus 
gelooft als jouw Redder en Verlosser, vergeeft God jou 
je zonden en word ook jij opgenomen in Zijn gezin.

God geeft Zijn kinderen vrede en rust in hun hart, al 
gebeuren er nare dingen. Je kunt zeker weten dat Hij 
dan bij je is, omdat je Zijn kind bent. 

Op een dag zullen de kinderen van God  bij Hem in 
de hemel zijn, waar geen nare dingen zijn zoals lijden, 
zonde, ziekte, verdriet of dood. We lezen in de Bijbel, 
Gods Woord, dat Jezus terugkomt en de aarde weer 
nieuw zal maken. Hij zal alle problemen die de zonde 
heeft veroorzaakt wegnemen. Hij zal het opnieuw 
volkomen goed maken.
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GOD WIL ZIJN 
KINDEREN TROOSTEN. 
Als je Gods kind bent, kun je op elk moment met Hem 
praten, waarover je maar wilt. Dat noem je bidden. 
Je kunt met God praten over de dingen die je in dit 
boekje geschreven hebt en over wat er allemaal in de 
wereld gebeurt. Je kunt Hem dingen vertellen die je 
tegen niemand anders zou zeggen. Wat zou je nu, op 
dit moment, tegen Hem willen zeggen?
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God hoort je en zal je gebed beantwoorden. Betekent 
dit dat er nooit meer iets slechts zal gebeuren? Nee, 
slechte dingen zullen in onze wereld altijd blijven 
gebeuren en overkomen ook de kinderen van God. 
Soms antwoordt Hij ook door “nee” of “wacht even” te 
zeggen. Maar een kind van God weet dat Hij altijd bij 
hem zal zijn. God heeft beloofd dat Hij Zijn kinderen 
nooit zal verlaten (Hebreeën 13:5). In de Bijbel staat ook 
dat de Heere een Helper is. Zijn kinderen hoeven echt 
niet bang te zijn (Hebreeën 13:6). Vertrouw op God. Hij 
zal Zijn kinderen overal doorheen helpen.


