
 

1 

 

 

                                        DE GAVE VAN HET LIJDEN 
 

                                             “DE VERGETEN GAVE” 

 

                                            www.bereanworkman.com 

 

“Fil.1:27-30: 27 Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus, opdat, hetzij ik 

kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken moge horen, dat gij staat in een geest, met 

een gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des Evangelies; 28 En dat gij in geen ding 

verschrikt wordt van degenen, die tegenstaan; hetwelk hun wel een bewijs is des verderfs, 

maar u der zaligheid, en dat van God. 29 Want u is uit genade gegeven in de zaak van 

Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden; 30 Denzelfden strijd 

hebbende, hoedanigen gij in mij gezien hebt, en nu in mij hoort”. 

 

Niemand houdt er van om aan lijden te denken als een gave van God. Vaak gebruiken de 

mensen de hun omringende omstandigheden als middel om te bepalen of God al dan niet 

behagen in hen heeft. Te vaak denken de mensen dat God behagen in hen heeft als de dingen 

goed gaan, en als de dingen niet goed gaan moet dat betekenen dat God probeert hun aandacht 

te trekken of hen straft voor iets dat ze hebben gedaan. 

 

 

Lijden, een gelegenheid 

 

Ons wordt de gelegenheid gegeven ter wille van Christus te lijden. Onze houding aangaande 

het lijden is niet iets dat we moeten verdragen maar veeleer dat we ons moeten verheugen in 

de gelegenheid om te lijden. Dat was de houding van Paulus aangaande het lijden en hij is ons 

voorbeeld. 

 

“1Kor.11:1: Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. 

 

“1Kor.4:9-13: 9 Want ik acht, dat God ons, die de laatste apostelen zijn, ten toon heeft 

gesteld als tot den dood verwezen; want wij zijn een schouwspel geworden der wereld, en den 

engelen, en den mensen. 10 Wij zijn dwazen om Christus' wil, maar gij zijt wijzen in Christus; 

wij zijn zwakken, maar gij sterken; gij zijt heerlijken, maar wij verachten. 11 Tot op deze 

tegenwoordige ure lijden wij honger, en lijden wij dorst, en zijn naakt, en worden met vuisten 

geslagen, en hebben geen vaste woonplaats; 12 En arbeiden, werkende met onze eigen 

handen; wij worden gescholden, en wij zegenen; wij worden vervolgd, en wij verdragen; 13 

Wij worden gelasterd, en wij bidden; wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld en aller 

afschrapsel tot nu toe”. 

 

Paulus noemt de dingen die hij moest doorstaan; hij zegt: “wij zijn geworden als uitvaagsels 

der wereld en aller afschrapsel tot nu toe”. 

 

“1Kor.4:14-16: 14 Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn lieve 

kinderen vermaan ik u. 15 Want al hadt gij tien duizend leermeesters in Christus, zo hebt gij 

toch niet vele vaders; want in Christus Jezus heb ik u door het Evangelie geteeld. 16 Zo 

vermaan ik u dan: zijt mijn navolgers. 
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Waarschuwing 

 

Paulus schrijft over de dingen die hij heeft ondergaan als een waarschuwing, deze dingen 

gebeuren niet alleen de apostelen maar eveneens degenen die hen volgen. Ondanks dat schrijft 

hij toch: “Volg mij”. 

 

“2Kor.11:24-30: 24 Van de Joden heb ik veertig slagen min een, vijfmaal ontvangen. 25 

Driemaal ben ik met roeden gegeseld geweest, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik 

schipbreuk geleden, een gansen nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. 26 In het 

reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn 

geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in 

gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders; 27 In arbeid en moeite, in waken 

menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. 28 Zonder de 

dingen, die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de Gemeenten. 29 Wie is er 

zwak, dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geergerd, dat ik niet brande? 30 Indien men moet 

roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid”. 

 

Paulus schreef dat hij zal roemen in de dingen betreffende zijn zwakheid waarvan hij zojuist 

melding heeft gemaakt. 

 

Paulus zegt ons nimmer om lichamelijke omstandigheden te gebruiken als indicatie van 

hetgeen God doet in onze levens. Paulus verdroeg deze dingen omdat hij God gehoorzaam 

was. 

 

“2Tim.3:10-12: 10 Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, 

lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid. 11 Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij 

overkomen is in Antiochie, in Ikonium en in Lystre; hoedanige vervolgingen ik geleden heb, 

en de Heere heeft mij uit alle verlost. 12 En ook allen, die godzaliglijk willen leven in 

Christus Jezus, die zullen vervolgd worden”. 

 

Door zijn eigen leven te gebruiken als voorbeeld zegt Paulus ons wat we kunnen verwachten. 

In deze bedeling der genade is er geen belofte dat we gespaard zullen worden voor lijden en 

ontberingen in dit leven.  

 

 

De schepping en u 

 

“Rom.8:22-23: 22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in 

barensnood is tot nu toe. 23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des 

Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot 

kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams”. 

 

De gehele schepping ligt onder de vloek. Vers 23 zegt dat niet alleen van de schepping maar 

ook van ons. Wat de vloek ook toebrengt aan de schepping, dat gebeurt ons ook; we zien de 

schepping degenereren, het wordt steeds meer ongeordend. Wij zullen lijden als de gevallen 

schepping lijdt, wachtende op bevrijding. 

 

 

 

 



 

3 

 

Het ervaren van lijden 

 

1)- U kunt lijden als u onder omstandigheden verkeert met een verslagen houding. 

2)- U kunt lijden als u boven de omstandigheden verkeert, met een onrealistisch standpunt dat 

      u niets kan gebeuren. ( en wel speciaal als u altijd de juiste woorden zegt). 

3)-U kunt door het lijden heengaan en er overwinnend uit komen, sterker dan u voorheen 

     was. Dat is het waarom wij ons kunnen verheugen in het lijden. 

 

 

Lijden en met Hem Heersen 

 

“2Tim.2:9-13: Om hetwelk ik verdrukkingen lijde tot de banden toe, als een kwaaddoener; 

maar het Woord Gods is niet gebonden. 10 Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, 

opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige 

heerlijkheid. 11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen 

wij ook met Hem leven; 12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij 

Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen; 13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft 

getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen”. 

 

Deze passage verwijst naar lijden en heersen. Als we lijden zullen we met Hem heersen. In 

dien we Hem verloochenen kan dat ons lijden verlichten zal Hij ons ook verloochenen en ons 

de gelegenheid ontnemen om met Hem te heersen. Vanwege onze positie in Christus zal Hij 

altijd getrouw blijven betreffende onze behoudenis.  

 

“Kol.1:15-16: 15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller 

kreaturen. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de 

aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij 

overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen”. 

 

De dingen die in de hemel zijn, zijn onzichtbaar, en de dingen die op de aarde zijn, zijn 

zichtbaar. 

 

 

Het verkondigen van Zijn genade 

 

“Ef.2:4-7: 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij 

ons liefgehad heeft, 5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt 

met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons 

mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen 

den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus 

Jezus”. 

 

Vers 7 zegt ons waarom ons een hemelse positie is gegeven; opdat Hij de buitengewone 

rijkdom van zijn genade kan tonen. 

 

De uitdrukking “Maar God” in vers 4 betekent dat God tussenbeide is gekomen en ons heeft 

genomen zoals we waren en heeft ons in de hemel gezet. Als we onze hemelse positie 

innemen dan zullen we de genade van God verkondigen. De  hemelse legerscharen zullen zich 

verheugen in wat wij in Christus zijn (Ef.3:10-11). 
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Het is onze taak om de genade van God te openbaren. God ziet uit naar mensen die ervaring 

hebben in het verkondigen van Zijn genade. Hier op deze aarde verkondigen we Zijn genade 

door lijden.  

 

Het komt te vaak voor dat we niet op God vertrouwen als alles goed gaat. Lijden maakt dat 

we op God vertrouwen omdat het lijden ons laat weten dat we onbekwaam zijn om resultaten 

te boeken.  

 

 

Lijden, maar slechts voor een moment 

 

“2Kor.4:16-18: 16 Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven 

wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. 17 Want onze lichte 

verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht 

der heerlijkheid; 18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die 

men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, 

zijn eeuwig”. 

 

Onze lichte verdrukking hier op aarde werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der 

heerlijkheid. 

  

“Rom.8:18: Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te 

waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden”. 

 

Onze verdrukking hier is licht en slechts voor een korte tijd in vergelijking met wat de 

heerlijkheid zal zijn. Het is nodig dat we in dit leven in genade onze situatie nemen zoals het 

komt en God toelaten door ons te werken. 

 

 

Waarom we ons verheugen in verdrukkingen 

 

“Rom.5:1-5: 1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door 

onzen Heere Jezus Christus; 2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot 

deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 3 En niet 

alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking 

lijdzaamheid werkt; 4 En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop; 5 En de hoop 

beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, 

Die ons is gegeven”. 

 

We mogen ons niet alleen verheugen in de heerlijkheid die toekomstig is maar ook in de 

verdrukkingen die we nu lijden. 

 

Verdrukking werkt lijdzaamheid, en de lijdzaamheid bevinding. God ziet uit naar mensen met 

bevinding om de posities in de hemel te vervullen. 

 

Het is ons werk om zijn genade te openbaren en lijden is de beste manier om ons te helpen dat 

te doen. Indien we bidden om het lijden van ons weg te nemen dan vragen we eveneens om de 

eeuwige heerlijkheid weg te nemen. 

 

Lijden = eeuwige heerlijkheid, Gods genade openbaren. 



 

5 

 

 

Lijden brengt ook geestelijke volwassenheid voort, we leren te wachten. Als kinderen kunnen 

we niet wachten, als we als kind iets willen dan willen we dat onmiddellijk ontvangen.  

 

Wat we nu ervaren, onze lichte verdrukking, is niets vergeleken met wat we zullen hebben in 

de eeuwige heerlijkheid. 

 

Lijden bewerkt eeuwige heerlijkheid. 

 

“2Tim.2:9-13: Om hetwelk ik verdrukkingen lijde tot de banden toe, als een kwaaddoener; 

maar het Woord Gods is niet gebonden. 10 Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, 

opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige 

heerlijkheid. 11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen 

wij ook met Hem leven; 12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij 

Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen; 13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft 

getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen”. 

 

 

 


