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Psychisch lijden, dat is het thema 
van dit nummer van ons vereni-

gingsblad. Een algemeen thema, 
maar voor alle leden en lezers een 
herkenbaar thema, denk ik. Want wel-
ke psychische ziekte uw familielid ook 
heeft, welke diagnose er is gesteld, 
het brengt altijd lijden met zich mee. 
En dat niet alleen voor uw familielid, 
maar ook voor uzelf. Wat kan er al 
een spanning en zorg zijn rondom de 
ziekte van uw man, vrouw, kind, vader, 
moeder of andere relatie. En wat kan 
dat een lijden met zich meebrengen. 

Ik schrijf deze bijdrage begin novem-
ber. Een tijd waarin het coronavirus 
rondwaart en veel ziekte en zorg 
geeft. Dit heeft ook invloed op onze 
vereniging. Veel activiteiten die waren 
aangekondigd, kunnen geen door-
gang vinden. Ook de landelijke dag 
kan dit jaar helaas niet plaatsvinden. 
We hadden als redactie gepland om 
in dit nummer het verslag van de le-
zing die op deze dag gehouden zou 
worden, op te nemen. Gelukkig was 

Wim Visser bereid om een bijdrage te 
schrijven voor de rubriek psycho-edu-
catie.  

Het komende nummer van ons blad 
zal een jubileumnummer zijn. We ho-
pen als vereniging namelijk ons 25-ja-
rig jubileum in het voorjaar van 2021 
te herdenken. Voor dit jubileumnum-
mer vragen we uw hulp. Het lijkt ons 
mooi om hierin gedichten te publice-
ren rondom het thema: 25 jaar ‘Een 
Handreiking’. Iedereen die wil, kan 
een (zelfgemaakt) gedicht van maxi-
maal 200 woorden insturen naar het 
redactie-adres. We zien uit naar uw 
inzending!

Als u dit blad ontvangt, leven we in 
de Adventstijd. We wensen u van har-
te een verwachten van en uitzien naar 
de komst van het Licht der wereld in 
uw persoonlijk leven.

Met hartelijke groeten namens de 
redactie,
Carolien Nijsse

Van de redactie
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Boos op God

n.a.v. Jeremia 20:7-9  

Eindelijk hebben ze Jeremia in de 
gevangenis. Het is vooral Pashur, 

de priester en hoofdopzichter, die 
het echt zat is. Hij en anderen kunnen 
Jeremia’s woorden niet langer aanho-
ren. Het is maar één nacht dat Jere-
mia in de gevangenis zit. Maar wat er 
zich in het hart van Jeremia heeft af-
gespeeld die nacht … Wie herkent het 
niet … dat woelen ’s nachts in bed? 
De levensweg die je moet gaan is on-
begrijpelijk. De opstand vanbinnen 
wordt steeds groter. Waarom moet ik 
dit meemaken? Je voelt de boosheid 
opkomen.

Jeremia is boos op God
Jeremia laat zich in z’n hart kijken. De 
Heere heeft hem toch geroepen? En 
nu dit. Hij begrijpt er niets meer van. 
Hij gooit er alles uit richting de Heere. 
‘Heere, U hebt mij verleid en ik ben 
omgepraat om U te volgen. Had ik 
maar nooit geluisterd naar U.’ Jeremia 
bedoelt, zoals het vandaag de dag 
wordt gezegd: ‘U bekijkt het maar.’ 
Jeremia is boos op God. 
Is dit Jeremia, een kind van de Hee-
re en een voorganger? Ja, dit is Jere-
mia. Dit is een mens, ook een gelovig 
mens ten voeten uit als de Heere hem 
even aan zichzelf overlaat. Inderdaad: 
tot alle boosheid geneigd.

Jeremia zegt verder: ‘U hebt mij over-
mocht.’ Je mag ook zeggen: ‘U hebt 
mij in Uw greep gekregen. Ik was een 
weerloze prooi voor U.’ 

Moedeloos
Wie van Gods kinderen herkent zich 
niet in Jeremia? Nee, we gaan het niet 
goedpraten. Het is en blijft zonde. 
Maar het is wel realiteit. Wie van hen 
kent geen tijden dat ze zeggen: ‘Wat 
word ik er beter van om de Heere te 
dienen? Wat een tegenslagen en wat 
een onbegrepen wegen zijn er in mijn 
leven.’
Jeremia wordt ook om zijn wóórden 
belachelijk gemaakt (vers 7b). Hij lijdt 
eronder. Niemand gelooft zijn bood-
schap. Ze lachen erom. De woorden 
die Jeremia spreekt, geven hem dag 
aan dag alleen maar smaad en schimp 
(vers 8). 

Ook daar weet u misschien van. U had 
op de Schrift gegronde verwachting 
voor uw kinderen. En nu? Ze lachen 
soms om uw woorden. U lijdt er on-
der. U bidt tot de HEERE, de God van 
het verbond. Hij antwoordt niet. U 
kunt er niet meer tegenop. Uw levens-
pad is niet alleen onbegrepen, maar 
ook onbegaanbaar. U gooit bijna het 
bijltje erbij neer.   

Meditatie
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Ook Jeremia heeft serieus overwogen 
met zijn werk te stoppen. (vers 9). Hij 
snapte niets meer van de weg die God 
met hem ging. Hij wil er de brui aan 
geven. Toch heeft Jeremia dat niet ge-
daan. Waarom niet? God hield hem 
vast. Jeremia vergat dat God er ook 
nog is.

Misschien vergeet u dat ook wel. U 
ziet het niet meer zitten. De Bijbel is 
een gesloten Boek voor u. Maar net 
die keer dat u uw Bijbel weer las, sloeg 
het in als een bom. Het was een her-
haling van die eerste keer toen het 
Woord u aangreep en u geestelijk ‘in 
uw hemd’ zette. Toen het Woord door 
de Heilige Geest u doordringend ver-
telde wat uw zonden waren. Toen ook 
datzelfde Woord licht gaf op de Hee-
re Jezus, de Vriend van zulke zonda-
ren. Ook nu wordt u weer gegrepen 
door het Woord. U ontvangt - wat een 
wonder - opnieuw krachten om door 
te gaan.

Overwonnen
Zo is het ook met Jeremia. Jeremia 
wilde ermee stoppen, maar hij kon het 
niet (vers 9). Hij wordt opnieuw over-
wonnen door het Woord. Door het 
levende Woord, de Heere Jezus. Hij is 
door Zijn Heilige Geest de stuwende 
kracht. Ook in uitzichtloze situaties. 
Jeremia gaat door. Waarom? Omdat 
de Heere getrouw is. Als het van Je-
remia had afgehangen, dan keek hij 
niet meer naar de Heere om. Maar de 
Heere kijkt naar Jeremia om. Hij ‘over-
weldigt’ hem met Zijn Woord. Dan 
gaat Jeremia de HEERE loven (vers 
11,13).

Ons leven kent onbegrepen en onbe-
gaanbare wegen. Maar in het licht van 
Christus’ liefde voor zulke mensen, 
kunnen onbegrepen en onbegaan-
bare wegen tot zegen zijn. Jeremia 
is daar een voorbeeld van. Hij ging 
de HEERE loven. Christus werd nooit 
boos op Zijn Vader. Hoe de weg ook 
ging. Ook niet in de grootste ‘Waar-
om’ vraag die ooit geklonken heeft 
(Matth. 27:46). Hij kreeg geen ant-
woord. 

Waarom niet? Opdat wij met onze 
waaroms van onbegrepen en onbe-
gaanbare wegen bij Hem terecht kun-
nen. Dag en nacht. Krijg je dan altijd 
antwoord? Nee! Maar Hij wil het in 
zulke wegen goedmaken met Zich-
zelf.    

Kom, ga in uw onbegrepen en onbe-
gaanbare wegen tot Hem. Hij weet als 
geen ander waaronder u lijdt, ook van 
psychische noden in uw leven of in 
uw gezin. Hij wil te hulp komen (Hebr. 
2:18).

Evangelist J. Krijgsman, Benthuizen
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Psychisch lijden
       in het gezin

‘Het is een pijnlijke weg, met veel 
verdriet, wisselingen en zorg die niet 
ophoudt’, aldus de moeder van een 
dochter met langdurige psychische 
problemen. 

Janneke is geboren in een gezin met 
vier kinderen. Haar moeder had last 

van wisselende stemmingen en vaak 
depressieve perioden. Als kind heeft 
ze veel huishoudelijke taken op zich 
genomen. Wanneer ze dan klaar was, 
controleerde haar moeder of het wel 
goed gedaan was. Ze was hierin ook 
heel dwangmatig en streng. Janneke 
deed erg haar best om het zo goed 
mogelijk te doen voor haar moeder. 
Als kind was ze ook gevoelig voor 
haar moeders stemmingen. Daarom 
hield Janneke ook vaak rekening met 
haar stemming. Haar moeders stem-
ming had ook weer invloed op haar 
eigen stemming. Soms was het onge-
zellig in huis. 

Wanneer er bij haar moeder iets niet 
liep zoals zij het wilde, dan lag ze 
soms dagen op bed. Ze wilde niets 
dan alleen maar rust. Er hing dan ook 
een gespannen sfeer in huis. Wanneer 

Janneke van school naar huis ging 
was ze gespannen. Hoe zou het thuis 
zijn? 

Na de middelbare school mocht ze 
doorleren. Ze mocht de opleiding 
doen voor verpleegkundige. 

Toen ze werkte als verpleegkundige, 
kreeg ze een relatie en trouwde ze 
toen ze 25 jaar was. Janneke en haar 
man kregen een huisje in de buurt van 
Jannekes moeder. Janneke bleef zich 
verantwoordelijk voor haar voelen. 

In hun huwelijk kregen ze vijf kinde-
ren. Eén dochter kreeg tijdens haar 
puberteit ook te maken met depres-
sieve klachten. Zij zat toen op de havo, 
maar ging terug naar de mavo, omdat 
ze zich niet kon concentreren. Het be-
gon met lichamelijke klachten; dagen 
bleef ze op bed omdat ze overver-
moeid was. Deze periode deed Jan-
neke erg terugdenken aan haar eigen 
moeder. Er werden onderzoeken ge-
daan, maar er werd niets lichamelijks 
gevonden. Hun dochter wilde geen 
hulp. Ze zei: ‘Het is niet psychisch, ik 
ben gewoon moe.’

Interview
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Op school kreeg ze een vriend. Dit 
leek haar in eerste instantie goed te 
doen, maar later bleek dat deze jon-
gen niet had geleerd om grenzen te 
stellen. Dit kwam tot uiting in de ma-
nier waarop hij met haar omging. Na 
een periode heeft zij zelf de relatie 
verbroken. 

Ze bleef zitten in de derde klas van de 
mavo. Mede door het vele verzuim en 
de slechte resultaten door concentra-
tieproblemen moest ze het jaar over 
doen. Deze periode vond Janneke 
als moeder heel zwaar. Voor haarzelf 

vond ze het confronterend, omdat 
het gedrag van haar dochter zoveel 
herinneringen opriep aan haar eigen 
moeder. Om deze reden ging ze haar 
veel stimuleren uit bed te komen en 
zette haar aan om wat te gaan doen. 

Maar haar dochter was zo moe! Ze 
gaf aan zich niet begrepen te voelen. 
Dit gaf Janneke als moeder ook weer 
een machteloos gevoel. Ze wilde haar 
dochter helpen, maar wist niet hoe. 
In die tijd heeft ze zelf ook wat bege-
leiding gehad. Hoe om te gaan met 
dit gedrag van haar dochter? Ze heeft 
geleerd om zich meer in haar dochter 
te verplaatsen en de lat lager te leg-
gen. Janneke zag nu beter dat het ge-
drag van haar dochter voortkwam uit 
haar depressieve klachten.  

Gelukkig kwam haar dochter in aan-
raking met maatschappelijk werk. 
Hier bleek dat er meer nodig was. Ze 
werd verwezen naar de GGZ. Het was 
een moeilijke tijd, omdat ze niet echt 
openstond voor hulp. Er vonden ge-
sprekken plaats, waar ze vaak niets 
over vertelde. Haar ouders zagen soms 
wat verbetering, maar soms ook da-
gen van terugtrekgedrag in haar bed.

Onderwijl was ze zoekend naar een 
doel. Welke vervolgopleiding zou bij 
haar passen? Maar ook wat is haal-
baar en mogelijk met haar beperkin-

gen ten aanzien van haar conditie? Ze 
begon met goede moed een studie 
op mbo niveau, maar na een aantal 
maanden lukte het niet meer. Ver-
volgens een baan. Na een jaar was ze 
helemaal op, omdat ze bleef vechten 
tegen de depressie. 

Toen hun dochter twintig jaar was, 
is ze opgenomen in het GPZ. Daar 
heeft ze eerst een periode van drie 
maanden gehad, waarin er aan de 
depressie werd gewerkt. Vervolgens 
een opname van een half jaar waarin 
schematherapie plaatsvond. 

Als ouders werden ze er toen ook 
bij betrokken, om meer te leren hoe 
ze beter konden afstemmen op hun 
dochter.  

     Zorg die niet ophoudt



8

Het was voor de ouders ook een zwa-
re tijd. Vaak was Janneke radeloos, 
omdat ze bang was dat ze haar doch-
ter zou verliezen. Ze was zo depressief 
en gaf ook aan dat ze liep met zelf-
moordgedachten. Het is als moeder 
zo zwaar om je kind te zien lijden. Da-
gen lag ze op bed en at ze niet, ze was 
mager en leed aan anorexia. Als moe-
der hield ze bij wanneer haar dochter 
wel of niet at. Janneke was al blij als ze 
’s morgens wat in de koelkast miste. 
Overdag gebruikte haar dochter niets 
en ’s nachts liep ze op en nam eten 
weg uit de koelkast.

Janneke heeft haar moeten leren los-
laten. Doordat ze op zichzelf ging 
wonen, moest dit ook. Dat was voor 
de ouders en haarzelf het beste, maar 
het deed wel pijn. Echter de Hee-
re heeft Janneke daarvoor de kracht 
gegeven. Hij kan door alle onmoge-

lijkheden herstel geven, ook aan haar 
dochter. Janneke mag weten dat God 
Zijn raad volvoert, ook in deze onbe-
grijpelijke weg.  

Met de andere gezinsleden hebben ze 
er altijd open over kunnen praten. Het 
was wel een gevaar dat het vaak in de 
gesprekken over hun dochter ging. 
In de kennissenkring en familie heb-
ben ze er weinig over gesproken. Er 
zijn maar weinig mensen waarmee je 
dit kunt delen. Wel hebben ze veel 
pastorale begeleiding ontvangen in 
die jaren. Met hen werden de zorgen 
gedeeld. Ook hun dochter heeft vaak 
open gesprekken met hen gevoerd. 
De tips die Janneke andere ouders 
mee geeft, is: blijf maar bidden. Vol-
hard in het gebed!

Henriët van Leeuwen
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Onbegrepen en
 onbegaanbare wegen

Onlangs zat er een man op mijn ka-
mer. 
Diep terneergeslagen! Hoofd naar be-
neden, hangende schouders: ’Waar-
om moet mij dit allemaal overkomen? 
Ik heb jarenlang goed mijn werk kun-
nen doen; mijn huwelijk is goed, maar 
nu! Ik snap God niet meer en merk 
Hem ook niet meer op. De preek gaat 
langs me heen en dat klaagt me ook 
weer aan. Het is een onbegaanbaar 
pad’.   

Herkenbaar…
Velen van ons herkennen deze vra-
gen in hun leven. Er zijn zoveel waar-
oms! Bij velen van ons woelt er soms 
opstand en we kunnen Gods leiding 
maar niet begrijpen. Ten diepste vin-
den we dat God onrecht doet in ons 
leven. Toch houden we het vast: de 
Heere regeert! 

Klaagzang
In de klaagzang van duizenden men-

Psycho-educatie
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sen horen we echter: ‘Ja maar… dat 
lijden bij mij thuis! En al die ellende 
in mijn leven, ons gezin en familie … 
wil God dat dan?’ Op grond van Gods 
Woord zeggen we eerbiedig: ‘Ja, dat 
wil God’. In Amos 3:6 lezen we: ‘Zal 
er een kwaad zijn in de stad dat de 
HEERE niet doet?’ Ja, ook al het lijden 
gaat niet buiten Gods wil om. Het 
overkomt de Heere niet! Het gebeurt 
alles overeenkomstig Zijn wil; niet 
door Zijn wil! Hij is niet de Auteur van 
de zonde. De Heere is bij al dat lijden 
betrokken, echt waar!  
Waarom wil de Hee-
re het lijden in ons 
leven? Om ons 
onder andere 
te leren dat 
we het geluk 
niet moeten 
zoeken in het 
leven van het 
hier en nu. 
Daar komen we 
eeuwig mee om. 
De Heere heeft er 
geen behoefte aan ons 
te plagen, maar Hij heeft 
echt maar één doel: dat wij voor Hem 
leren buigen en zeggen: ‘Wat U doet 
is goed Heere, al begrijp ik Uw wegen 
in mijn leven niet’. Wat we dan gaan 
doen? Onze hand op de mond leg-
gen, net als Job. We gaan dan, na een 
innerlijke strijd tegen het handelen 
van God, uiteindelijk rusten in Hem 
Die Zich nooit vergist.

Job en het lijden
Job wordt wel de lijder van het Oude 
Verbond genoemd en het is echt 

onvoorstelbaar wat hij heeft mee-
gemaakt in zijn leven. Juist in zijn 
geschiedenis zien we de geweldige 
macht die satan heeft en hoeveel lij-
den hij veroorzaakt. Wij weten dat hij 
toestemming kreeg van de Heere (!) 
om met Jobs gezin en goederen te 
doen wat hij wilde. We leren satan 
hier kennen in zijn allervreselijkste 
wreedheid. Hij doodde vele onschul-
dige slachtoffers met alle wapens die 
hem ten dienste stonden: zwaarden, 
messen, bliksemvuur en orkaange-

weld. Twee terreuracties 
en twee natuurram-

pen sloegen al het 
geluk van Job in 

scherven. Wat 
een leed sta-
pelde zich op 
voor Job: zijn 
vee gedood 
of gestolen; 
knechten ge-

dood en de 
vierde bode had 

de afschuwelijkste 
boodschap. Al de kin-

deren van Job omgekomen. 
Wat een onbegaanbare en onbegre-
pen wegen! 

En Job? 
Job zelf wist niets van wat er over hem 
besproken was tussen God en de sa-
tan. Hij tastte volkomen in het duister 
over het ‘waarom’ van dit alles. Na-
dat hij al het nieuws had aangehoord 
kwam hij in grote verslagenheid over-
eind, scheurde zijn mantel en schoor 
zijn hoofdhaar en baard af: tekenen 
van diepe rouw! 
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Satan zag gespannen toe. Volgens zijn 
voorspelling was nu het tijdstip geko-
men dat Job God vaarwel zou zeggen. 
Maar wat gebeurde? Volkomen ver-
slagen in zijn gescheurde mantel en 
eerloos kaal geschoren, knielde hij op 
de grond. Hij boog zijn bovenlichaam 
voorover, totdat zijn hoofd de grond 
raakte. Dat was de houding van… 
aanbidding! Toen kwamen de eerste 
woorden: ‘Naakt ben ik uit mijners 
moeders buik gekomen en naakt zal 
ik daarheen wederkeren.’ Job bedoel-
de: ik ga sterven, zoals ik eens op de 
wereld kwam: zonder enig bezit en 
naakt! Maar dan klinkt ook zijn ge-
loofstaal: ‘De HEERE heeft gegeven, 
de HEERE heeft genomen, de naam 
des Heeren zij geloofd’. Hij klaagt niet 
over de omstandigheden. Hij weet op 
duizend vragen niet één antwoord, 
maar toch looft hij de naam van de 
Heere.

De Heere heeft genomen
Job zegt wel dat de Heere heeft ge-
nomen. Dat weet hij zeker. Het verlies 
dat hij geleden heeft was geen toe-
valligheid, het kwam uit de hand van 
God. Maar dat was niet een koude 
conclusie in de trant van: ‘Nu ja, God 
leidt nu eenmaal alles en daarmee is 
Hij verantwoordelijk voor alle ram-
pen’. Job verwijt God niets, maar hij 
weet zeker dat al zijn bezittingen een 
gave van God zijn. Hij erkent dat de 
Heere het volste recht heeft om terug 
te nemen wat Hij eerst gegeven heeft. 
En is dat nu niet de grootste vergis-

sing die wij vaak maken? We zeggen 
eigenlijk tegen God dat Hij niet het 
recht heeft om zonder opgaaf van re-
den te nemen wat Hij eenmaal heeft 
gegeven. Eerst was ik psychisch ge-
zond, maar nu …? Wat kunnen wij het 
moeilijk aanvaarden dat Hij iemand 
die wij liefhadden van ons wegnam, 
dat de Heere het toeliet dat er ern-
stige dingen in ons leven gebeurde, 
dat er ziekte en kruisen kwamen. We 
denken diep in ons hart: eens gege-
ven blijft gegeven! 
Maar staat dat ergens in de Bijbel? De 
Heere heeft het recht om voorspoed 
te geven, maar ook het recht om weer 
terug te nemen. Hij is immers God!? 
Job heeft hier diep beseft dat al zijn 
zegeningen gaven van God waren en 
dat Hij het volste recht had om alles 
terug te nemen. Dat gaf reden tot een 
diep en fel verdriet. Begrijp me goed, 
Job ging de Heere niet danken voor 
de tegenspoed. Dat eiste de Heere 
ook niet. Job dankte niet voor de te-
genspoed, maar loofde wel Zijn naam. 
Job wist dat God in al Zijn doen en 
laten een rechtvaardig God is; hij wist 
dat God niet de werker van de zonde 
is. Job wist dat mensen zelf ook ver-
antwoordelijk zijn voor hun daden. 
Uiteindelijk, na de strijd, horen we het 
hem zeggen, met David: Gods weg is 
volmaakt! Na de strijd … volkomen 
rust in Zijn leiding. Om jaloers op te 
worden.  

W. Visser, Nunspeet
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Geloofstaal in het lijden

Want ik houd het daarvoor, dat het lij-
den dezes tegenwoordigen tijds niet is te 
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan 
ons zal geopenbaard worden. 

 Rom. 8:18

Wat is er allerwege een lijden op 
de wereld. Sinds het gebeuren 

in Genesis 3 zijn wij allemaal aller-
hande ellendigheid, ja de verdoeme-
nis zelf onderworpen. Zo staat het in 
ons klassieke doopsformulier. Het is 
wel een vreselijke werkelijkheid, maar 
toch een werkelijkheid. Niet alleen 
lichamelijk, sociaal, en maatschappe-
lijk, maar ook psychisch wordt er op 
deze wereld ontzettend veel gele-

den. Ondanks alle ontwikkelingen en 
voortgang op medisch en maatschap-
pelijk gebied is er nooit een einde ge-
komen aan het lijden. De Bijbel is daar 
ook vol van. Hoewel we psychisch 
lijden niet zo duidelijk terugvinden. 
Ongetwijfeld is het er geweest, maar 
benoemde men het zo niet. 

Psychisch lijden is zwaarder dan li-
chamelijk lijden, omdat het meestal 
onzichtbaar is. Het is meer inner-
lijk dan uiterlijk. Daarom rust er nog 
steeds een taboe op alle vormen van 
psychisch lijden. Verder is het veelal 
langdurig, zo niet levenslang. Veel on-
begrip, verdenking en stigmatisering 
blijft maar bestaan. Vele soorten me-
dicijnen zijn tegenwoordig beschik-
baar, maar desondanks blijft het lijden 

volop aanwezig. Het lijkt of het in de 
tegenwoordige tijd zelfs toeneemt.

De tekst boven dit stukje spreekt 
ook over lijden. Ongetwijfeld zijn alle 
soorten lijden daarin begrepen. Pau-
lus, de schrijver van de Romeinenbrief 
was bekend met lijden. We zouden nu 

Pastoraal

  Alleen in en door Hem is er uitzicht
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zeggen: hij is een ervaringsdeskundi-
ge. Als we 2 Korinthe 11 vers 23-28 
lezen, zien we hoe hij geoefend was in 
het lijden. Hij mocht echter ook ver-
der zien, er overheen zien. De tekst 
hierboven spreekt daarvan. Ik houd 
het daarvoor, dat betekent: ik ben er 
zeker van. Dit is vanzelfsprekend ge-
loofstaal. Maar ook alleen het geloof, 
het geloof in de Heere Jezus Christus, 
is in staat om over alle lijden en nood 
heen te zien. Alleen in en door Hem 
is er uitzicht in uitzichtloze omstan-
digheden. Omdat Hijzelf, Jezus, ook in 
alle lijden verzocht is geweest. Waar-
om? Omdat Hij als de medelijden-
de Hoogepriester, ons in alle lijden, 
waarin Hijzelf verzocht is geweest, te 
hulp zou kunnen komen. Hoe heeft 
Hij dat laten zien in de tijd toen Hijzelf 
hier op deze aarde was. Voornamelijk 
met lijdende mensen heeft Hij zich 
bemoeid. En nooit tevergeefs. Soms 
kwamen de mensen naar Hem toe. 
Maar ook Hijzelf ging naar de men-
sen toe. Hij zocht hen op in hun nood 

en lijden. Hij genas hen, hielp hen, gaf 
hen raad en vertroostte hen.
Wat moeten we dan doen wanneer 
we met psychisch lijden te maken 
hebben en alles hebben geprobeerd 
om genezing te vinden, maar niet het 
gewenste resultaat hebben bereikt? 
Naar Hem dan heen, met al onze nood 
en hopeloosheid. Bij Hem is raad, bij 
Hem alleen. Dan is het lijden van deze 
tegenwoordige tijd niet te vergelijken 
met de heerlijkheid die aanstaande is. 
Dat is de hemelse heerlijkheid. Dan 
zingen we:

Nochtans , wat mij, Heer’, wedervaart,
Ik hang U aan, zijnde bezwaard;
Want in ’t lijden dat mij benauwet, 
Met Uw hand Gij mij onderhouwet. 
Gij geleidt mij naar Uwen raad,
Trouwelijk Heer’, mijn Toeverlaat;
Totdat ik fijn werde gebracht. 
Ter eeren Heer’, door Uwe kracht. 
Psalm 73:12 (Datheen)

L. N. 
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Al treft u ‘t felst verdriet
 

     Troost in dagen van rouw

In 1674, twee jaar na de dood van zijn 
tweede vrouw, schreef John Flavel A 

Token for Mourners. (Al treft u ’t felst 
verdriet). 

In dit boek mediteert hij over de 
woorden van Lucas 7:13: ‘En de Heere 
haar ziende, werd innerlijk met ont-
ferming over haar bewogen, en zei-
de tot haar: Ween niet’. Vanuit deze 
Bijbelplaats helpt de auteur de lezer 
om na te denken over verdriet en om 
te onderscheiden tussen ‘gematigd’ 
en ‘buitensporig’ verdriet. Hij legt uit 
wat passend is voor een christen die 
rouwt en wat niet. In het voorwoord 
schrijft ds. A.T. Vergunst dat Flavel op 
een kundige wijze de gedachten en 
gevoelens, die ongetwijfeld ook in 
zijn eigen hart te vinden waren, ana-
lyseert. 

Heel veel waarde is er in de Schriftelij-
ke antwoorden en adviezen die Flavel 
vanuit het Woord aanreikt. De puritei-
nen zijn meesters in het gebruik van 
Gods Woord in hun pastorale ant-
woorden en dat is verklaarbaar door 
wat Luther zei, dat hij het Woord van 
God het beste leerde verstaan toen 
hij werd beproefd. Rouwen is iets wat 

mag, maar rouwen kan ook heel mak-
kelijk omslaan in ‘onmatig rouwen’. 
Dat gebeurt sneller dan we denken. 

Flavel schrijft ’dat het boek de vrucht 
is van eigen moeite en verdriet. Het is 
geen advies uit de tweede hand, maar 
ik heb hier zelf iets van ondervonden 
en ervaren in mijn beproevingen.’

In het eerste hoofdstuk wordt Lucas 
7:13 verklaard. Er wordt beschreven 
dat de Heere diep bewogen was door 
het verdriet en de jammerklachten 
van deze bedroefde moeder. Ze wek-
ten meer medelijden voor haar in Zijn 
hart op dan zij voor haar geliefde en 
enige zoon kon hebben. 

In het volgende hoofdstuk wordt er 
stil gestaan bij getemperd en on-
getemperd verdriet. Droefheid en 
vreugde kunnen we moeilijk in de 
hand houden. Tranen zijn goed, als 
het maar niet te veel wordt. 

Vervolgens wordt er bij stilgestaan 
dat verdriet ook geoorloofd is. Een 
onbeheerst verdriet wordt afgewezen, 
maar een diep en pijnlijk besef van 
Gods slaande hand is wel geoorloofd. 

Boekrecensie
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Het is geen bijzondere verdienste om 
te verdragen wat we niet voelen. Maar 
het is heel erg als we niet beven wan-
neer God ons slaat. We mogen ook 
klagen bij de mensen. Dat deed Job 
ook. ‘Ontfermt u mijner, ontfermt u 
mijner, o gij, mijn vrienden! Want de 
hand Gods heeft mij aangeraakt’ (Job 
19:21). Maar geen enkele vriend kan 
medelijden hebben zoals God kan 
troosten en helpen. 

Wanneer wordt verdriet een zonde? 
Dit is wanneer we onze weldaden en 
zegeningen klein achten bij al-
les wat we hebben verlo-
ren. Vaak is het zo dat 
één verlies al het 
andere overscha-
duwt. Ten twee-
de is het ook 
zondig als ons 
eigen verdriet 
ons hart zo 
overspoelt dat 
we ons de oor-
delen en de pla-
gen die op Gods 
kerk en volk liggen 
niet aantrekken of 
nauwelijks opmerken. Ten 
derde geven we te veel toe aan 
ons verdriet als het ons afleidt of af-
houdt van onze plicht en de omgang 
met God daardoor wordt belemmerd 
of onderbroken. Ten vierde moet het 
verdriet ons niet dusdanig bezetten 
dat we niet meer in staat zijn om God 
te dienen. Ten vijfde kan het kruis 
ons verbitteren en ons boos maken 
op God. Dan is er in ons verdriet veel 
zonde. We zouden ons voor de Heere 

moeten verootmoedigen. Ten zesde 
is het niet goed als we voortdurend 
welbewust ons verdriet oproepen. Ten 
zevende is het verkeerd als we doof 
zijn voor goede en gepaste woorden 
van raad en troost die tot onze be-
moediging gesproken worden. 

Welk verdriet dan wel geoorloofd 
is, wordt eveneens beschreven. We 
moeten onze rouwenden toestaan 
hun verdriet, hun droefheid en ver-
driet op gepaste wijze te uiten in 
klachten voor God en de mensen. 

Een Christen mag ootmoedig 
en nederig tot God bid-

den en smeken of Hij 
het kruis wil weg-

nemen. Het ver-
driet beheersen 
of er niet door 
overspoeld ra-
ken, kan door 
niet te veel ons 
hart op men-
senkinderen te 

zetten. Wilt u het 
verdriet om het 

verlies van uw ge-
liefde temperen? Zie 

dan meer op Gods hand 
in deze hele kruisweg en minder 

op de tweede oorzaak en omstandig-
heden. Wilt u het kruis kalm verdra-
gen? Vergelijk het dan met het kruis 
van anderen. Dan zal de storm in uw 
hart bedaren. 

De schrijver wijst erop dat de duivel 
geen ingang krijgt, wanneer u geen 
overmatig verdriet heeft. Geef niet 
toe aan overmatig verdriet over het 
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kruis als de eer van God en Zijn dienst 
u ter harte gaan, want dat is tot on-
eer van God. Weet dat God u vreug-
de kan ontzeggen, want dan kan Hij 
u veel betere zegeningen schenken, 
waarbij alle andere weldaden in het 
niet vallen. Uw vreugde of vermaak is 
weggenomen. Als God echter uw God 
is, hebt u geen verlies geleden. 

Dit boek is vol van de Schrift, vol raad, 
waarschuwing en wijsheid; wijsheid 
verworven door meditatie en door 
de persoonlijke ervaring van verdriet 
en verlies. Daarin wordt ook beschre-
ven hoe wij met kruizen om kunnen 
gaan. Al het verdriet en verlies wordt 
beschreven in het licht van de Bijbel. 

Dan krijgt verdriet en verlies een an-
dere plaats. Het advies is op de droe-
vige dag, in het verdriet te zien wie de 
Ontwerper van deze pijnlijke roede is. 
Is het de Heere? Als het Gods werk 
is, dan hoort u ootmoedig te buigen. 
‘Laat af, en weet dat Ik God ben’ (Ps 
46:11). 

Al treft u ’t felst verdriet. 
Troost in dagen van rouw
John Flavel
Uitgeverij de Banier
Tweede druk 2020

Mevr. A. Frens 
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   Psychisch lijden 

Menselijk lijden is van alle tijden. 
Maar hoe een individu omgaat 

met lijden is wel mede afhankelijk van 
cultuur, opvoeding en geloof. Een indi-
vidu heeft zijn eigen identiteit ontwik-
keld met geïnternaliseerde gedach-
tenschema’s. In deze schema’s ligt 
ook opgeslagen hoe men denkt over 
ziek zijn en wat men er mee doet. Bij 
psychiatrische klachten is de verhou-
ding tussen draagkracht en draaglast 
verstoord. Door allerlei bijkomende 
aspecten kan de balans uit evenwicht 
raken en reageert men met een toe-
nemend ernstig beeld van klachten. 
Als meerdere levensgebeurtenissen 
tegelijkertijd op gaan treden kan dat 
het draagvermogen overstijgen. Zo 
kan een al langer bestaand depres-
sief beeld tot een ernstige depressie 
lijden. Er kan zich ook een angststoor-
nis ontwikkelen naast de bestaande 
depressie. Persoonlijkheidspathologie 
kan de psychiatrische klachten sterk 
beïnvloeden. Onder stress nemen de 
klachten van een persoonlijkheids-
stoornis toe. In een behandeling zal 
naar copingmechanismen worden 
gekeken, worden gewerkt aan ver-
andering van schema’s en leert cliënt 

effectiever met gedachtenschema’s 
en emoties omgaan. Men leert te re-
lativeren en niet-functionele patro-
nen te hanteren. Een factor is daarbij 
belangrijk, dat men meer acceptatie 
ontwikkelt ten aanzien van zichzelf, 
de ander en ten opzichte van het ei-
gen ziektebeeld. Medicamenteuze 
ondersteuning kan de veranderingen 
waaraan gewerkt wordt bevorderen. 
Naast de psychiatrische en psycho-
logische behandeling is begeleiding 
vanuit het pastoraat meestal wense-
lijk en veelal noodzakelijk. Ieder heeft 
zijn eigen competentie en samenwer-
king is nuttig. Daarbij wil ik meer aan-
dacht vragen voor de geestelijke kant 
van een behandeling in de GGZ. Voor 
een kind van God werken alle din-
gen mee ten goede. Ook de ‘kwade 
dingen’. Wel kan er een spanning en 
strijd zijn tussen Gods beloftewoord 
en de omstandigheden. Luther schrijft 
over aanvechting in het geloofsleven 
en gaat daar pastoraal op in. Luther 
is ook heel praktisch in zijn adviezen 
als hij wijst op het belang van ‘arbeid, 
eten en drinken, gezelschap, en mu-
ziek’. Heel specifiek gaat Luther in op 
de aanvechtingen in zijn rechtvaardi-

Column
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gingsleer. ‘In de rechtvaardiging is het 
God zelf die de mens aanvecht, door 
het ja van het Evangelie aanvankelijk 
te verbergen achter het neen van de 
wet, opdat de zondaar zijn schuld zal 
erkennen en de vrijspraak werkelijk 
als een wonder van genade zal er-
varen.’ Luther noemt de plaats waar 
God zich laat vinden: het Evangelie 
van de gekruisigde Christus. Dit be-
tekent overigens niet dat wij onszelf 
door de aanvechting heenslaan, maar 
dat wij meer en weer ontdekken dat 

Hij er ons ‘doorhaalt’. Ons houvast is 
dat Hij ons vasthoudt. Gods kinde-
ren kunnen in een tijd van lijden ook 
twijfelen aan de Godsregering en het 
‘U wil geschiede’ soms niet oprecht 
bidden. Dat kan ook komen door ver-
keerde gedachtenschema’s. Hier ligt 
een taak voor de pastor, maar ook 
een hulpverlener zal dit in therapieën 
tegenkomen.

T. Vogelaar

IN MEMORIAM RINUS VERWEIJ

Met ontroering hoorden we dat op zondag 15 november de voorzitter 
van regio Veenendaal is overleden op 72-jarige leeftijd. 
Vele jaren heeft Rinus Verweij leiding gegeven aan deze regio. En dat 
deed hij met de liefde van zijn hart voor mensen die het moeilijk had-
den, psychisch ziek waren. Maar ook voor hun lotgenoten had hij altijd 
oor en oog, vanuit zijn warme en pastorale hart. Bescheiden, rustig, be-
dachtzaam ging hij zijn weg. Ds. Van Eckeveld verwoordde dat treffend: 
‘Voelbaar was dat Rinus leefde vanuit de tere vreze des Heeren.’ 
Tijdens de rouwdienst sprak ds. Van Eckeveld over de woorden die bo-
ven de rouwkaart stonden: Openbaring 14:13. Na deze indrukwekkende 
rouwdienst waarin de Heere aan Zijn eer kwam, werd de moeilijke gang 
naar de begraafplaats in Zeist gemaakt. Er ging een sprake vanuit: hier 
werd een Koningkind begraven. 
Van harte wensen we Anneke, haar kinderen en kleinkinderen Zijn lief-
devolle vertroosting toe. Wat een gemis zal er ingeleefd gaan worden, 
maar de God van jullie man en vader blijft Dezelfde. Van harte de bele-
ving daarvan toegewenst! 
Rinus heeft veel voor onze vereniging gedaan en betekend. We wen-
sen het regiobestuur ook van harte Gods ondersteuning toe, nu er zo’n 
groot gemis in het bestuur is gekomen. Mensen vallen weg, maar Zijn 
werk gaat nog door. Dat de gedachte aan deze rechtvaardige (door 
Gods genade alleen) tot zegen zal zijn voor ons die achterblijven.  
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Onze vereniging staat door de co-
ronacrisis onder een bepaalde 

druk. Juist omdat we een vereniging 
zijn waarbij de onderlinge ontmoeting 
zo belangrijk is, missen we nu veel. Na 
een aanvankelijke hoop dat er weer 
avonden konden doorgaan en de lan-
delijke dag van onze vereniging geor-
ganiseerd kon worden, werd het toch 
weer een ‘nee’ vanwege de ‘tweede 
golf’. Heel erg jammer! We roepen u 
juist vanwege het bovenstaande op 
contact met ons te zoeken als u met 
vragen of zorgen zit of ‘zomaar’ be-
hoefte hebt om met ons te praten. We 
willen er als bestuur graag voor u zijn! 

Twee avonden
De enige avonden die dit najaar kon-
den doorgaan, waren de avonden in 
Staphorst en Gouda. In Staphorst luis-
terden we met zo’n 65 aanwezigen 
naar de inleiding van kandidaat A.S. 
Middelkoop over ‘Jongeren en psy-
chische problemen’. We kunnen ge-
lukkig terugzien op een goede avond.
De andere avond in Gouda was ook 
een goede avond. Op het allerlaatst 
moest de inleidster afzeggen en ge-
lukkig wilde regio-bestuurslid Marius 
van der Valk een inleiding houden 
waar we hem echt dankbaar voor zijn. 
Een avond waarvan we begrepen dat 
de betrokkenheid groot was!  
We zijn nu heel erg voorzichtig met 
het noemen van nieuwe data. Immers, 

we weten helemaal niet hoe de toe-
komst eruit gaat zien. Terwijl ik dit 
schrijf (2 november) zie ik dat er weer 
strengere maatregelen gaan volgen. 
Wij houden u – laten we dat afspreken 
– zoveel als nodig is op de hoogte als 
we weer activiteiten gaan organise-
ren. Kijk af en toe eens op de website, 
want die willen we steeds weer actief 
up-to-date houden.

Kleine tijd
Nog een kleine tijd … en dan zal het 
jaar 2020 voorbij zijn. Wat heeft het 
jaar ons gebracht?
Nog een kleine tijd … en dan zal Hij 
terugkomen op de wolken van de He-
mel in Zijn ontzaglijke Heerlijkheid. 
Alles wijst erop dat Hij Zich haast naar 
Zijn wederkomen. Guido de Bres ver-
wachtte die dag met een groot ver-
langen. Hoe is dat met u, met mij? De 
Heere geve ons door genade een le-
vendige verwachting! Houdt ons ge-
moed voor Uw komst bereid!
Ik las eens over een jongen van de 
basisschoolleeftijd. Op een avond zei 
zijn moeder tegen hem: ’Waarom leg 
jij je kleren toch altijd zo netjes neer 
en klaar?’ Zijn ontroerend antwoord 
was: ’Als Jezus vannacht terugkomt, 
wil ik heel snel aangekleed zijn.’ Hij 
verwachtte hem dagelijks! Voor ons 
een spiegel? 

Hartelijke groet, Wim Visser

Van de voorzitter
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Gedicht

Breng hem tot Mij

Een wanhopige vader legt zijn nood voor Christus neer:
‘Mijn zoon wordt keer op keer op keer
Bezet door een stomme geest, zodat het lijkt of hij vergaat.
En door deze kwellingen het leven verlaat.

Uw discipelen hebben hem niet kunnen genezen.
‘Heere, ‘k ben geheel op U aangewezen.’ 
Soms lijkt het ook nu of alle medicijnen en therapieën niet baten.
Wil toch - als deze vader - op Hem u geheel verlaten.

De Heere bestraft het ongelovig geslacht.
‘Waarom zo weinig van Mijn almacht verwacht?
Breng hem tot Mij, met radelozen weet Ik wel raad.
Ik zal het u betonen met woord en daad.’

Maar eerst wil Christus van de vader weten
Hoe lang zijn zoon al is bezeten.
De vader antwoordt: ‘Van zijn kindsheid aan’. 
Zie hem daar in grote nood staan.

‘Indien Gij kunt, wees met ontferming over ons bewogen.’
De vader staat daar met tranen in de ogen.
Christus vraagt om geloof, maar ’t is in hem zo klein.
‘Wilt U ook in het ongeloof mijn Helper zijn?’

Dan breekt Christus’ ure aan.
De stomme geest wordt bevolen uit de jongen te gaan.
Maar dat laat hij zich zomaar niet gebeuren.
Als een roofdier zal hij zijn prooi nog scheuren.



O kijk, de jongen valt als dood ter neer,
Nu is het de tijd van de Hemelheer’.
Om te vatten zijn hand en hem op te richten.
Verbazing is te lezen op vele gezichten.

Het werk van de duivel is verbroken.
De helse macht kan nog zo stoken.
Oneindig veel sterker is Christus’ macht.
Daarom geliefde lezer, van Hem het verwacht!

Breng uw lijdende naaste, uw eigen nood, in het gebed tot Hem.
Hij verneemt zo graag uw stem.
Hij wil helen en ondersteunen ’t gebroken harte
En hen verbinden in hun smarte.

H.J. van Leeuwen
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