
Samenvatting van 26/07/2020

Keer u af van het kwade en doe het goede

Aanbiddingsliederen:

Spreker: Jan Hostens

•	 Opwekking	454	-	Zegen	aanbidding
•	 Opwekking	250	-	Zingt	Gode,	psalmzingt	Zijn	naam
•	 Opwekking	213	-	U	zij	de	glorie
•	 Opwekking	489	-	Wij	willen	U	ontmoeten
•	 Opwekking	661	-	Maak	groot,	onze	God

David	 is,	 wanneer	 hij	 psalm	 37	 schrijft,	 oud	
geworden	(vers	25).	Hij	vertelt	ons	hier	over	
zijn	 ervaringen	 met	 God.	 Je	 kunt	 je	 leven	
vullen	met	jaren,	maar	David	vulde	zijn	leven	
met	ervaringen.	En	David	had	een	behoorlijk	
verbazingwekkend	leven!	Zo	was	hij	ongeveer	
10	à	13	jaar	lang	op	de	vlucht	voor	Saul.	Wat	
zal	David	veel	geleerd	hebben	toen	hij	 in	die	
omstandigheden	 leven	 moest!	 Daarom	 kan	
David	ook	ons	advies	geven	over	hoe	wij	leven	
moeten.

Hoewel	Davids	omstandigheden	anders	waren,	
kunnen	we	veel	leren	van	de	dingen	waarmee	
hij	werd	geconfronteerd!	De	verleidingen,	de	
uitdagingen,	 de	 moeilijkheden	 kwamen	 in	
allerlei	vormen	en	smaken	voor.	Dat	geldt	ook	
voor	ons	 leven!	Ook	wij	komen	verleidingen,	
uitdagingen	 en	 moeilijkheden	 tegen.	 David	
wil	 ons	 waarschuwen	 voor	 de	 dingen	 in	 ons	
leven	die	ervoor	kunnen	zorgen	dat	we	in	de	
verleiding	 komen	 om	 te	 twijfelen	 en	 toe	 te	
geven	aan	angst.	In	psalm	37:1	spoort	David	
de	 lezer	meteen	aan	om	niet	 te	vrezen	voor	
hen	die	kwaad	doen	en	niet	jaloers	te	zijn	op	
hen	die	onrecht	doen.

Spreuken 3:25 Wees niet bevreesd voor plotselinge angst,…want de Here is je hoop,…

Psalm 37:27 Keer u af van het kwade, doe het goede,…

Psalm 37:1 Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, benijd niet wie onrecht doen.

Waarom	 zouden	 wij	 boosdoeners	 vrezen?	
Omdat	 we	 bang	 zijn	 dat	 er	 iets	 met	 ons	
gaat	 gebeuren	 vanwege	 het	 kwaad	 dat	 ze	
verspreiden.	

Waarom	 zouden	 we	 jaloers	 zijn	 op	 zij	 die	
onrecht	 doen?	 Omdat	 we	 verlangen	 wat	 ze	
hebben!	Maar	zij	zijn	niet	beter	of	slechter	dan	
wij	zijn.

Kijk	daarom	niet	teveel	naar	het	kwaad	of	de	
omstandigheden	 want	 het	 zal	 verlammend	
werken.	Wat	 gaande	 is	 in	 de	wereld,	wat	 je	
ziet	 op	 de	 tv,	 wat	 je	 hoort	 in	 het	 nieuws,…	
Sommige	 mensen	 worden	 heel	 bang	 van	 al	
het	kwaad	dat	overal	om	ons	heen	is.

David	 geeft	 ons	 in	 psalm	37	 advies	 om	niet	
bang	 te	worden	 voor	 het	 kwaad	 en	 voor	 de	
boosdoeners.	 Dat	 is	 iets	 wat	 hijzelf	 tijdens	
zijn	leven	heeft	geleerd.	Maar	dat	is	niet	altijd	
gemakkelijk!

Lees psalm 37
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Kritische vragen
Vandaag	de	dag	zijn	er	veel	mensen	die	kritische	
vragen	 stellen.	 En	 deze	 gedachten	 komen	
zowel	voor	bij	gelovigen	als	bij	ongelovigen!

•	 Waarom	laat	God	het	kwaad	en	lijden	in	de	
wereld	toe?	

•	 Ik	zie	zoveel	kwaad,	hoe	kan	er	een	goede	
God	bestaan?

Het	 ligt	 in	 het	 onvermogen	 om	de	 schrift	 te	
aanvaarden	 van	 een	 God	 die	 goed	 is,	 wijs,	
krachtig	 en	 kwaad	 in	 allerlei	 vormen.	 De	
bijbelse	 God	 is	 liefde,	 goed,	 heilig,	 wijs,	
almachtig,	…	hoe	kan	de	bijbelse	God	bestaan	
in	deze	kwade	wereld?	Veel	bijbelse	 thema’s	
roepen	vragen	op:

•	 Adam	en	Eva	kozen	ervoor	om	te	zondigen,	
maar	God	 heeft	 Adam	 en	 Eva	 geschapen	
en	 daarmee	 creëerde	Hij	 de	mogelijkheid	
voor	hen	om	die	zondige	keuze	te	maken.	

•	 Het	 ontstaan	 van	 de	 duivel:	 heeft	 God	
engelen	geschapen	wetende	dat	ze	kunnen	
vallen?

En	uiteindelijk	kijken	we	ook	naar	onszelf:

•	 Waarom	zijn	wij	zo	geschapen	uit	niets?

Al	deze	vragen	leiden	terug	naar	God

Kwaad bestaat
Kijk	maar	om	je	heen

•	 Natuurgeweld:	 rampen,	 vulkanen,	
virussen,…	 deze	 planeet	 is	 een	 zeer	
gevaarlijke	plaats	om	te	leven.	Denk	maar	
aan	 de	 Spaanse	 griep	 die	 rond	 ging	 van	
1918-1920	waarbij	tussen	de	de	50	en	100	
miljoen	mensen	gestorven	zijn.

•	 Moreel	 kwaad:	 persoonlijk	 kwaad	 over-
heerst	 de	 mensheid	 en	 het	 zit	 in	 ieders	
hart.	 De	 mens	 wordt	 gedreven	 door	 de	
lusten	die	zonde	en	dood	voortbrengen	en	
wij	allen	overleven	in	een	gevallen	wereld	
die	 uitmondt	 in	 slecht	 functionerende	
huwelijken,	 familieproblemen,	 moeilijke	
vriendschappen	en	 rivaliteit	 die	 leiden	 tot	
oorlogen.

•	 Bovennatuurlijk	kwaad:	er	is	niet	alleen	het	
kwaad	in	het	hart	van	de	mens,	er	is	ook	
de	kracht	van	demonische	wezens.	Zo	oud	
als	de	schepping	en	ouder,	geesten	zijn	zij,	
leugenaars	en	bedriegers.	Ze	beïnvloeden	
ons	leven,	onze	gedachten.	Denk	aan	Job.	
Ze	krijgen	van	God	het	 recht	 om	 tijdelijk	
over	het	wereldsysteem	te	 regeren	en	de	
mensheid	te	verleiden.	Valse	gedachten	en	
het	 doel	 van	 God	 te	 bestrijden.	 Namelijk	
redding	door	Jezus	Christus.

•	 Kwaad	van	de	hel:	altoosdurend	-	satan	en	
goddelozen

Het kwaad is dominant aanwezig buiten ons, 
in ons, om ons heen,... kwaad bestaat.
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Kwaad bestaat EN God bestaat
De	God	van	de	bijbel	is	de	ware	en	enige	levende	God	en	door	de	bijbel	kunnen	we	God	kennen.	
Het	is	Zijn	Zelfopenbaring.	De	schrift	zegt	dat	God	“absoluut soeverein”	is.	Dat	betekent	dat	
Hij	de	absolute	leider	is	die	aan	niemand	verantwoording	hoeft	af	te	leggen.	En	vooral	dat	Hij	
alles	controleert	wat	Hij	geschapen	heeft.	Hij	regeert	de	geschiedenis	tot	in	het	kleinste	detail.	
Ja	deze	wereld	zal	vernietigd	worden,	maar	niet	door	de	poolkappen	die	smelten

In	Daniël	4:34-35	lezen	we	over	Nebukadezar	die	zijn	ogen	opslaat	naar	de	hemel	en	God	de	
Allerhoogste	prijst	en	verheerlijkt	om	zijn	almacht.	Maar	 tegelijkertijd	vindt	hij	het	moeilijk	
om	God	te	aanvaarden.	In	vers	35	staat	er	“Al	de	bewoners	van	de	aarde	worden	als	niets	
geacht.	Hij	doet	naar	Zijn	wil	met	de	legermacht	in	de	hemel	en	de	bewoners	van	de	aarde.	Er	
is	niemand	die	Zijn	hand	kan	wegslaan	of	tegen	Hem	kan	zeggen:	Wat	doet	U?”	

Maar	beeld	je	eens	in	dat	het	niet	zo	zou	zijn?	Dat	God	niet	alle	macht	zou	hebben?

Conclusie:	God	probeert	zichzelf	niet	te	beschermen	tegen	het	idee	dat	Hij	verantwoordelijk	is	
voor	het	kwaad.

•	 Psalm	105:16	God	riep	een	hongersnood	over	het	land	af

•	 2	Koningen	17:25	…je	vreesde	de	Here	niet,	daarom	stuurde	de	Here	leeuwen	die	sommigen	
van	hen	doodden.

•	 Genesis:	de	vloed	en	Noach.	Een	bevolking	van	10	–	100	miljoen	man,	afhankelijk	van	hoe	
snel	 ze	vermenigvuldigden	 in	900	 jaar	kwam	om.	 Jacob	70	man,	na	400	 jaar	1	miljoen	
mensen.	We	weten	dat	God	verantwoordelijk	is	voor	miljoenen	mensen	die	verdronken.

Psalm	115:3

Onze	God	is	immers	in	de	hemel,	Hij	doet	al	wat	Hem	behaagt.

Deuteronomium	32:39

Zie	nu	in	dat	Ik,	Ik	Die	ben,	er	is	geen	God	naast	Mij.	Ik	dood	en	
Ik	maak	levend,	Ik	verwond	en	Ik	genees	en	er	is	niemand	die	

uit	Mijn	hand	redt!

God is God
God	 is	 zonder	 twijfel	 soeverein	 over	 alles	
wat	bestaat.	God	vraagt	niet	om	in	een	goed	
blaadje	te	staan,	alsof	het	kwaad	buiten	Zijn	
wil	 om	gaat,	 en	 daardoor	meer	 (menselijk?)	
wordt	 voorgesteld.	 God	 neemt	 de	 volledige	
verantwoordelijkheid	voor	het	bestaan	van	het	
kwaad,	aangezien	Hij	God	is.

1.	 Het	kwaad	bestaat

2.	 De	soevereine	God	bestaat

3.	 God	wil	dat	het	kwaad	bestaat

Jesaja	45:9	

Wee	hem	die	het	tegen	zijn	
Formeerder	opneemt,	een	potscherf	

tussen	aarden	scherven.	Zal	het	
leem	soms	tegen	zijn	formeerder	
zeggen:	Wat	maakt	U?	Of	zal	uw	

werk	zeggen:	Hij	heeft	geen	handen?

Jesaja 45:5
Ik ben de Here, en niemand anders, buiten Mij is er geen 

God. Ik zal U omgorden, hoewel u Mij niet kende,…
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Paniek
Misschien	heb	je	nog	niet	eerder	zo	aan	God	
gedacht,	 oké	 het	 kwaad	 bestaat,	 oké	 God	
bestaat,	oké	God	 is	alleenheerser,	maar	God	
verantwoordelijk	 houden	 voor	 het	 kwaad	
is	 moeilijk	 om	 te	 aanvaarden.	 Nu	 zijn	 er	 2	
manieren	waarop	je	naar	God	kan	kijken:	Hij	
kan	het	kwaad	niet	stoppen	omdat	Hij	beperkt	
is	in	Zijn	macht	of	het	ligt	in	Zijn	aard.

De	grote	vraag:	waarom	bestaat	het	kwaad?	
Het	kwaad	is	uiteindelijk	tot	lof	en	glorie	van	
Hem!

Ik	hoop	dat	je	dit	kan	beamen,	ook	al	begrijpen	
we	het	niet.	Aan	ons	is	de	keuze	om	Hem	als	
soevereine	 God	 te	 aanvaarden	 of	 nee	 tegen	
Hem	 te	 zeggen.	 Zeg	 je	 ‘in	 zulk	 een	God	wil	
ik	niet	geloven’	of	zal	dit	 je	naar	een	hogere	
vorm	van	aanbidding	brengen

De	reden	dat	God	het	kwaad	heeft	geordend	
is	voor	Zijn	eigen	glorie.	Is	God	dan	

glorieuzer	omdat	het	kwaad	bestaat	of	is	Hij	
minder	glorieus	omdat	het	kwaad	bestaat?

EN

Waarom	komen	we	samen,	in	aanbidding	
voor	het	goede,	de	zegeningen	op	aarde,	of	
omdat	Hij	het	kwade	heeft	overwonnen?

Het middelpunt
Romeinen	9:18:	...dus	Hij	ontfermt	zich	over	
wie	Hij	wil,…

Wellicht	 roept	dit	 tegenstand	op	 in	ons	hart.	
Het	lijkt	oneerlijk	en	onrechtvaardig.	Hoe	komt	
dat?	Omdat	wij	de	mens	(ons	IK)	teveel	in	het	
middelpunt	 van	 onze	 gedachten	 plaatsen	 en	
niet	God.

Om	iets	te	begrijpen	van	wat	God	doet,	zullen	
we	ons	anders	moeten	opstellen.	We	moeten	
beginnen	met	te	erkennen	dat	Hij	God	is,	die	
het	 recht	 heeft	 te	 doen	 wat	 Hij	 goed	 acht.	
We	zullen	ook	moeten	erkennen	dat	wij	maar	
nietige	mensen	zijn,	schepselen	die	afhankelijk	
zijn	van	hun	Schepper.

Je	kan	kiezen,	volgen	of	rebelleren

Job	39:34-35	En	de	Here	antwoordde	Job	en	
zei:	“Zal	hij	die	een	rechtszaak	voert	met	de	
Almachtige,	Hem	onderwijzen?	Laat	hij	die	God	
ter	verantwoording	roept,	daarop	antwoorden.

Psalm	37:4	vertrouw	op	de	Here	en	doe	het	
goede,	bewoon	de	aarde	en	voed	u	met	trouw.	
Schep	vreugde	in	de	Here	dan	zal	Hij	u	geven	
wat	uw	hart	verlangt.
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