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God zal alle dingen laten meewerken ten goede 

 

Waarom moet mij dit nu weer overkomen? Een veelgehoorde 

klacht en heel begrijpelijk hoor. Ik heb het vroeger ook vaak 

gedacht en als ik heel eerlijk ben komt die vraag soms nog wel 

eens op. Bij anderen lijkt alles vanzelf te gaan. Eigenlijk 

bedoelen we ten diepste met de klacht: waarom laat God 

deze narigheid toe in ons leven? 

 

Is het dan werkelijk God die toelaat dat wij ziek worden? Ja, 

God heeft macht over ziekte en dood en zou dus met een 

enkel woord kunnen voorkomen dat we ziek worden of met 

een enkel gebaar de ziekte weg kunnen laten gaan. We lezen 

dat meerdere keren in de Bijbel.  

Heeft God er dan lol in om zo af en toe eens willekeurig wat 

mensen ziek te laten worden? Iets wat we kennen van de 

goden van de Grieken en de Romeinen. Die maakte het, 

volgens die volken dan, de mensen soms expres moeilijk, voor 

hun eigen plezier.  

Nee, ik geloof zeker niet dat God er plezier aan beleeft als wij 

ziek worden, integendeel: Ik denk dat Hij er veel verdriet van 

heeft. Gods Liefde voor ons is onnoemelijk groot. Dat blijkt 

wel uit het feit dat Hij Zijn Zoon voor onze zonden heeft laten 

lijden en sterven. 

 

Maar waarom laat God dan toch toe dat wij ziek worden? Om 

dat te kunnen begrijpen moeten we eigenlijk andersom 

redeneren. Als God het niet had gewild waren we helemaal 

niet geboren. We leven op deze aarde omdat God dat heeft 

gewild en Hij een doel heeft met ieder van ons. Elke dag, elke 

seconde eigenlijk dat we gezond zijn hebben we aan God te 

danken. Denken we daar wel eens aan? Vergeten we God niet 
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Maria Magdalena 

 

Dit boekje wil ik graag afsluiten met een bijzonder verhaal, 

voor mij althans. Dit is nu typisch zo’n verhaal dat je in je 

leven al heel wat keren hebt gehoord maar waarvan de 

essentie niet doordringt. Soms heb je dan iemand anders 

nodig die je ogen opent waardoor een tekst of verhaal ineens 

een heel andere betekenis krijgt. In mijn geval gebeurde dat 

tijdens de weekafsluiting in een verzorgingshuis waar we met 

het koor zongen waar mijn oudste zoon, mijn vrouw en ikzelf 

lid van zijn. 

 

Boven dit hoofdstuk staat de naam Maria Magdalena. Over 

Maria Magdalena gaan de meest wilde verhalen en in die 

verhalen wordt ze meestal niet als nette en kuise vrouw 

neergezet. Ik wil me graag beperken tot wat er in de Bijbel 

over haar te vinden is. In Lukas 8 vers 1 tot en met 3 komen 

we haar tegen: 

 

1 En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van 

dorp tot dorp trok en er predikte en het Evangelie van het 

Koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf waren bij Hem, 

2 en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten 

genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd 

werd, van wie zeven demonen uitgegaan waren,  

3 en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van 

Herodes, en Susanna en vele anderen, die Hem dienden uit 

hun eigen bezittingen. 

 

Lukas beschrijft haar in dit stukje als één van de vrouwen die 

met Jezus en Zijn discipelen meeging om het evangelie te 

verkondigen. Waarom gingen juist deze vrouwen met Jezus 


