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1 Inleiding

Octavius Winslow schrijft ergens: ‘De geschiedenis van de Kerk 
vindt haar meest toepasselijke beeld in de brandende, maar toch 
niet verteerde braambos, die Mozes zag.’ Inderdaad, dat is het 
wonder van de Kerk, dat de Heere haar staande houdt ondanks de 
vele verdrukkingen die ze hier op aarde moet ondergaan.
Door verschillende kerken wereldwijd wordt de brandende braam-
bos als kerkelijk symbool gebruikt. Het komt al voor bij de huge-
noten in 1583 en sinds de jaren 1690 bij de Schotse kerk. In 1917 
verscheen het voor het eerst als kerkzegel op het jaarboekje van 
de Christelijke Gereformeerde Kerken. De spreuk onder het zegel 
draagt de tekst: Nec tamen consumebatur, ‘en toch niet verteerd’. De 
braambos als symbool voor de Kerk, die ondanks alle tegenstand 
en vijandschap niet verteerd wordt. De Kerk als zeer brandbaar 
materiaal, waarvan je zou verwachten dat ze door het vuur van de 
verdrukking toch snel zou verdwijnen. 
Maar de Heere is in haar midden. Is dat misschien ook niet de 
dubbele betekenis van het zegel? Naast het vuur van de moeite en 
vervolging, tegelijk het vuur van de aanwezigheid van de Heere 
in Zijn Kerk. In de kleine en onaanzienlijke kudde die Gods kin-
deren vormen in deze wereld is de heilige Heere in het midden. 
Hij bewaart Zijn Kerk tegen de vijanden en verteert haar niet on-
danks haar zonden en afwijken van Hem. Wonderlijk symbool van 
de Kerk. En toch niet verteerd … Daarin klinkt de verwondering 
door dat Gods gemeente in de stormen van de verdrukking en ver-
volging staande mag blijven en dat zij er zal zijn tot op de dag van 
Zijn wederkomst.
Over die kerk in de verdrukking wil ik wat schrijven in dit boekje. 
Waarbij het dan zal gaan over verdrukking en lijden van de kerk 
die zij ondervindt om het getuigenis van Jezus Christus. Het gaat 
dus om littekenen die zij draagt vanwege haar gemeenschap met 
Christus. We moeten dit lijden duidelijk onderscheiden van het 
lijden dat Gods kinderen kan overkomen in de moeiten en het ver-
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driet die verbonden zijn aan dit leven hier op aarde, zoals ziekte of 
verlies van geliefden. 
In dit boekje wil ik allereerst verkennen wat de Bijbel zegt over 
‘verdrukking’. Daarna bekijken we in het bijzonder de verdrukking 
in het leven van Paulus en trekken we daaruit een aantal geestelijke 
lessen. Dan volgen we de weg die de vervolgde kerk door de eeu-
wen heen is gegaan, eerst wereldwijd en dan ook in ons eigen land. 
Van belang is daarna de vraag te beantwoorden of er vandaag de 
dag al sprake is van verdrukking in ons land en of we ons ook niet 
moeten voorbereiden op verdrukking. Ten slotte willen we luis-
teren naar wat Gods Woord zegt over de ‘grote verdrukking’ die 
aanstaande is. 
Het is mijn verlangen dat door het lezen van dit boekje onze ver-
bondenheid met de vervolgde kerk mag versterkt worden en dat 
we zien mogen dat we ook tot die kerk behoren, want er is maar 
één Kerk. Maar dat we ons ook voorbereiden, want de Heere zegt 
dat ook voor ons verdrukkingen aanwezig en aanstaande zijn. Maar 
dat we in dit alles mogen geloven: ‘En toch niet verteerd …’

Ten slotte wil ik mijn hartelijke dank uitspreken aan drs. C. Bremmer,  
de heer L. van der Tang en ds. M. Klaassen, die het manuscript 
hebben doorgenomen en van waardevolle aanvullingen en advie-
zen hebben voorzien.

Damwâld, voorjaar 2022
Ds. A.A. Egas
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2 Verdrukking in de Bijbel

In dit hoofdstuk verkennen we de wijze waarop in Gods Woord 
wordt gesproken over verdrukking.
In de Bijbel wordt op talloze plaatsen gesproken over verdrukking. 
Indrukwekkende voorbeelden vinden we reeds in het Oude Testa-
ment, bijvoorbeeld als we denken aan de drie vrienden die niet wil-
den buigen voor het beeld en geworpen werden in de vurige oven 
(Dan. 3), of aan Daniël die weigerde om zijn gebed op te geven en 
in de leeuwenkuil belandde (Dan. 6). Om de omvang enigszins te 
beperken zal het in dit boekje met name gaan over verdrukking 
zoals die voorkomt in het Nieuwe Testament. In dit gedeelte van 
Gods Woord wordt dikwijls gesproken over verdrukking, in het 
Grieks thlipsis.
Het woord komt er 45 keer in voor. De letterlijke betekenis ziet 
op ‘verdringen’. Ons woordenboek geeft aan: ‘zo in elkaar gedrukt 
worden dat er geen plaats meer is voor iets of iemand’. Je kunt dan 
denken aan mensen die elkaar in een menigte kunnen verdringen. 
Denk maar aan Prinsjesdag; wanneer het koninklijke gezin zich op 
het balkon presenteert, verdringt iedereen zich om een glimp van 
de familie op te vangen. Zo lees je bijvoorbeeld in het Evangelie 
van Markus dat de Heere Jezus in een scheepje gaat om te voorko-
men dat de menigte Hem zou verdringen. 
Wanneer je dit in je achterhoofd houdt, is het niet moeilijk om te 
zien dat het woord ‘verdrukking’ figuurlijk betekent dat er voor 
bepaalde mensen geen plaats is. Je wilt hen als het ware wegduwen 
uit de samenleving. Dat is de betekenis geworden van verdrukking. 
Het wordt ook wel zo omschreven: ‘Verdrukken is iemand verhin-
deren datgene te verkrijgen wat hij met recht en billijkheid kan 
vorderen, door deze verhindering lijdt hij schade.’ Dat verdrukken 
gaat dan vaak gepaard met allerlei nare ervaringen. Je kunt denken 
aan de christen die een baan of opleiding geweigerd wordt vanwe-
ge zijn godsdienstige overtuiging.
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In die zin betekent het woord ‘verdrukken’ onder meer ook: ‘on-
derdrukking’, ‘angst’, ‘bedroefdheid’, ‘beproeving’ of ‘benauwd-
heid’.
In het Nieuwe Testament verbindt de apostel Paulus het woord 
‘verdrukking’ met woorden als ‘nood’, ‘benauwdheid’, ‘banden’, 
‘smaadheid’ of ‘armoede’. Zo schrijft hij in 1 Thessalonicenzen 3:7: 
‘Over u in al onze verdrukking en nood vertroost geworden door 
uw geloof.’ 

2.1 Bijbelse aspecten van verdrukking

Nu kan verdrukking ontstaan door uiterlijke omstandigheden, 
maar ook door een innerlijke gesteldheid.
Van verdrukking door externe omstandigheden, van buitenaf dus, 
lezen we bijvoorbeeld in Handelingen 11:19, waar gesproken 
wordt over de verdrukking van de diaken Stefanus. Hij is de eer-
ste martelaar. We komen deze vorm ook tegen bij Johannes die 
naar Patmos verbannen is vanwege het getuigenis van Christus. 
Hij spreekt dan ook over zichzelf als een deelgenoot in de ver-
drukking. Beiden hebben dus te maken met verdrukking die hun 
door anderen werd aangedaan. Stefanus wordt gestenigd door het 
Sanhedrin en Johannes wordt verbannen door keizer Domitianus.
Maar er kan ook sprake zijn van een innerlijke verdrukking. Zo 
heeft Paulus verdriet over de gemeente van Korinthe en schrijft 
hij: ‘Want ik heb ulieden uit veel verdrukking en benauwdheid des 
harten met vele tranen geschreven’ (2 Kor. 2:4). Deze vorm van 
verdrukking wordt slechts een enkele keer genoemd en daaraan zal 
ik dan zijdelings aandacht geven. 
In dit boekje zal het met name gaan over verdrukking die door 
anderen Gods Kerk wordt aangedaan. Het is goed om daar even 
de vinger bij te leggen. Want verdrukking kan in het leven van 
mensen ook voorkomen door eigen schuld. Je kunt iemand hatelijk 
benaderen waardoor je een vijandige reactie oproept. Je kunt in de 
gevangenis terechtkomen omdat je de wet hebt overtreden. 
Wanneer we gaan nadenken over verdrukking is het met name 
de apostel Paulus die in navolging van zijn Meester, denk aan 
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Johannes 16:33, wijst op verdrukking en daarvoor aandacht vraagt. 
Het eerste wat ons daarbij opvalt is dat met name de apostelen met 
verdrukking te maken krijgen en veel moeten lijden om de Naam 
van Christus. De vijand heeft het in de eerste plaats gemunt op 
de herders van de kudde. Dat zal ook blijken wanneer we een blik 
werpen in de kerkgeschiedenis. Maar vervolgens maakt het Nieu-
we Testament ons heel duidelijk dat al Gods kinderen verdrukt zul-
len worden. Verdrukking zal behoren tot hun leven in deze wereld. 
De Kerk van Christus zal voortdurend aan vervolgingen blootge-
steld worden.

2.1.1 Bestemd voor de verdrukking

Het is goed om te beseffen dat verdrukking niet alleen een werke-
lijkheid is voor de gelovigen, zoals we bijvoorbeeld lezen in Han-
delingen 11:19: ‘Degenen nu die verstrooid waren door de ver-
drukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot 
Fenicië.’ Maar verdrukking is voor hen ook nodig, ja, ze zijn bestemd 
voor verdrukking. Hierover spreekt Paulus in 1 Thessalonicenzen 
3:3: ‘Opdat niemand bewogen worde in deze verdrukkingen; want 
gij weet zelven dat wij hiertoe gesteld zijn.’ De Heere Jezus zegt 
het ook tegen Zijn discipelen in Johannes 16:33: ‘Deze dingen heb 
Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult 
gij verdrukking hebben; maar hebt goede moed, Ik heb de wereld 
overwonnen.’ Het is bij deze tekst goed om op te merken dat ver-
schillende vertalingen op goede grond ervoor gekozen hebben om 
deze tekst als volgt te vertalen: ‘In de wereld hebt u verdrukking.’ 
Kerkhervormer Maarten Luther vertaalt bijvoorbeeld: ‘In der Welt 
habet ihr Angst.’ In Handelingen 14:22 treffen wij ook die verbin-
ding aan tussen het volgen van de Heere Jezus en het verdrukt 
worden: ‘Versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat 
zij zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen 
moeten ingaan in het Koninkrijk Gods.’
Het is uit deze teksten duidelijk dat verdrukking onlosmakelijk is 
verbonden aan de gemeenschap met Christus. Wie door het geloof 
met Christus is verenigd zal delen in de smaad van Christus. Hij 
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heeft het duidelijk gezegd dat ze Hem haten en dat ze daarom ook 
Zijn volgelingen zullen haten. Luther heeft het vaak over de theo-
logia crucis, de theologie van het kruis. Dan zegt hij daarover onder 
meer ‘dat iemand die niet lijden wil, aan Christus Zijn eretitel en 
Naam ontneemt’. Christus wil immers Heiland en Helper in nood 
zijn. En ‘zo zal de Heere voor zo iemand nooit een Jezus, dat is 
een Heiland zijn, omdat zulk één helemaal niet verdoemd wil zijn; 
de Heere zal nooit zijn God en Schepper zijn, omdat deze mens 
helemaal niet het “niets” wil zijn, waaruit Hij iets scheppen wil. 
Nooit is God voor hem machtig, wijs, vriendelijk, omdat de mens 
Hem in het geheel niet in onmacht, dwaasheid en strafwaardigheid 
verdragen wil.’
 
2.1.2 Verdrukkingen van Christus

De noodzakelijkheid van deze verdrukking komt dus voort uit de 
gemeenschap aan het lijden van Christus. Een van de aspecten van 
die gemeenschap aan Christus is de verdrukking zoals Paulus daar-
op wijst in Filippenzen 3:10: ‘Opdat ik Hem kenne en de kracht 
Zijner opstanding en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood ge-
lijkvormig wordende.’ Ook Petrus wijst op de verbondenheid met 
Christus en het daarmee ondergaan van verdrukking: ‘Maar gelijk 
gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus’ (1 Petr. 4:13).
Al het lijden dat de vijanden van Christus Hem aandoen, wordt ook 
het deel van Zijn volgelingen, omdat zij Zijn lichaam zijn. Paulus 
noemt dat lijden van de Kerk: ‘Die mij nu verblijd in mijn lijden voor 
u, en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen 
van Christus voor Zijn lichaam, hetwelk is de gemeente’ (Kol. 1:24). 
Op deze tekst gaan we wat nader in. Paulus wijst er allereerst op 
dat hij verblijd is dat hij lijden mag voor de gemeente. Natuurlijk 
is hij niet blij om het lijden op zichzelf. Om lijden hoeven wij niet 
te vragen. Maar hij bedoelt het in deze zin, dat hij voor hen een 
voorbeeld mag zijn waaruit zij moed en kracht ontvangen om ook 
in hun lijden staande te mogen blijven. Hij lijdt vervolging om-
wille van hen, opdat zij hierdoor versterkt worden in de moeilijke 
weg die zij ook moeten gaan. Hij kan hen door het lijden dat hij 
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moet ondergaan, troosten, omdat hij het zelf ook meemaakt en 
weet wat het is. Zoals Christus die medelijdende Hogepriester is, 
Die weet wat Zijn Kerk moet doormaken, zo weet ook Paulus wat 
de gemeente doormaakt. Zo mag zijn lijden vruchtbaar zijn voor 
de verbreiding van het Evangelie en tot nut van de gemeente. Dat 
hij zo mag lijden, geeft hem blijdschap.

2.1.3 De overblijfselen 

Vervolgens gebruikt Paulus een uitdrukking die vragen oproept: 
hij zegt dat hij ‘vervult de overblijfselen van de verdrukkingen van 
Christus’. Wat bedoelt de apostel hier?
Het woord ‘overblijfselen’ kan ook vertaald worden met ‘wat nog 
ontbreekt’. Dat betekent natuurlijk niet dat aan het lijden en de 
verdrukking van Christus nog iets ontbreekt tot verzoening van de 
zonden en dat wij dat met ons lijden nog zouden moeten aanvullen. 
Die gedachten komen we wel tegen binnen het rooms-katholieke 
denken, waar het lijden van de heiligen een schat van verdiensten 
is, die zondaren zich mogen toerekenen om voor God rechtvaardig 
te worden. Nee, het lijden van Christus was volkomen tot verzoe-
ning van de zonden van Zijn hele Kerk. Zij hoeven daaraan niets 
toe te doen. In een van de voorgaande verzen zegt de apostel dat 
ook met zoveel woorden, dat ‘Hij vrede gemaakt heeft door het 
bloed des kruises’.
Nee, maar, zo zeggen de kanttekeningen, ‘het gaat hier om het 
lijden dat Zijn leden aangedaan wordt om Zijnentwil’. Zij wijzen 
daarbij onder meer naar wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 1:5: 
‘Want gelijk het lijden van Christus overvloedig in ons is.’ Wij lij-
den, zegt de apostel hier, als leden van Christus’ lichaam. Wij lijden 
naar het voorbeeld dat Hij ons heeft nagelaten. Maar ook in de die-
pe wetenschap dat Hij het leed dat Zijn kinderen wordt aangedaan, 
rekent alsof het Hem was aangedaan. We kunnen daarbij denken 
aan de woorden die de Heere Jezus spreekt tegen Saulus op de weg 
naar Damascus: ‘Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?’ 
Paulus wijst in deze tekst op de verborgen eenheid (unio mystica) 
die er is tussen Christus en Zijn gemeente.
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Ds. C. den Boer wijst erop dat deze woorden van Paulus ook een 
verwijzing zijn naar de eindtijd. Hij schrijft dan het volgende: 

Wellicht doen wij er beter aan in dit verband te denken aan de Joodse tra-
ditie waarin het lijden van het volk van God gezien wordt als een teken, 
dat de laatste dagen zijn aangebroken, onmiddellijk voorafgaand aan de 
komst van de Messias. Het zijn geboorteweeën van de Messiaanse eeuw. 
Sprak Jezus daar ook niet over (in Matth. 24), toen Hij de Zijnen erop 
voorbereidde, dat er dagen van grote verdrukking zouden komen? In 
Paulus’ ogen betekent dit dan, dat met het lijden van de lijdende Knecht 
des Heeren (Jes. 53), de Messias Jezus, deze laatste dagen zijn aangebro-
ken, maar dat daarmee het zo kenmerkende voor die eindtijd nog niet ten 
einde is gekomen. Ten vervolge op Christus’ lijden is daar ook het lijden 
van Zijn gemeente en van de dienaren van het Evangelie in het bijzonder. 
Christus’ lijden zet zich daarin voort, totdat de maat vol is. Daar kan het 
dus niet omheen, ook niet voor ons. Daar hebben we op te rekenen. 
De vraag aan ons is dan ook, of wij deze ‘merktekenen’ van het ge-
meente-zijn van het laatste der dagen dragen? Zijn wij bereid om – met 
vreugde – de slagen van ‘de verdrukkingen van Christus’ op te vangen? 
Zuchten wij gewillig mee met de ganse schepping die kraakt in al haar 
voegen? Leven wij hoopvol door – met het oog op de heerlijkheid die 
komt – midden in de onzekerheden en de aanvechtingen van dag tot dag 
(van buiten/van binnen)? Weten wij ons zalig, als wij ‘vervolgd worden 
om der gerechtigheid wil (…), als ons de mensen smaden en vervolgen 
en liegende alle kwaad tegen ons spreken om Christus’ wil?’ Juist ook, als 
wij ons bewust zijn een geweldige opdracht te moeten vervullen in evan-
gelisatie en zending en in de spanning en onder de druk van die moeilijke 
opdracht leven, is het lijden waarvan hier sprake is, actueel. Vooral ook als 
we die opdracht moeten vervullen met een ziek en zwak lichaam. 

Inderdaad, deze vraag is heel terecht. Zijn wij in het licht van de 
woorden van de apostel bereid om verdrukking te lijden en daarin 
de overblijfselen van de verdrukking van Christus te vervullen?
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2.1.4 Onontkoombaar

Op verschillende plaatsen wordt in het Nieuwe Testament duide-
lijk gezegd dat verdrukking onontkoombaar is en behoort bij het 
leven van een christen. We kunnen dan bijvoorbeeld denken aan 
2 Korinthe 4:10: ‘Altijd de doding van de Heere Jezus in het li-
chaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam 
zou geopenbaard worden.’ Paulus zegt hier als het ware: Op mij is 
van toepassing wat ook van de Heere Jezus gold, namelijk dat de 
graankorrel in de aarde valt en daar sterft. Alleen dan kan hij vrucht 
dragen. Zo is het leven van de christen. In navolging van Christus 
sterf ik elke dag met Hem. Calvijn zegt hierbij dat de gelovige in 
de ‘mortificatie van Christus’ gelijkvormig gemaakt wordt aan de 
lijdende Christus. Dat is de harde realiteit voor Paulus in de weg 
van constante druk van miskenning, haat en doodsdreiging. Dat is 
de weg van ‘de doding van de Heere Jezus’. 
De Franse natuurkundige en filosoof Blaise Pascal (1623-1662) 
heeft het wel zo omschreven: ‘Jezus zal in doodstrijd blijven tot aan 
het einde van de wereld …’ Maar tegelijk geldt, zo zegt de apostel, 
dat dit ook het opstandingsleven is. De heerlijke opstanding van 
Christus uit de doden wordt in mij openbaar. Dat is het grote doel 
van de verdrukking. Zo wordt de kracht van de opgestane Koning 
zichtbaar in mij. Heeft Jesaja dat al niet mogen profeteren? ‘Maar 
die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen 
opvaren met vleugelen, gelijk de arenden, zij zullen lopen en niet 
moede worden, zij zullen wandelen en niet mat worden’ (Jes. 40:31).
Over onontkoombaarheid van de verdrukking lezen we ook in het 
laatste Bijbelboek. Johannes ziet in Openbaring 7 de schare die 
niemand tellen kan. Ze komen uit alle natie en geslachten en vol-
ken en talen. Maar wat bijzonder opvalt is dat de leden van de 
triomferende Kerk staan voor de troon van God met lange witte 
klederen. Dan komt een ouderling tot Johannes met de vraag: Wie 
zijn toch die mensen die bekleed zijn met die witte klederen? Waar 
komen ze toch vandaan? 
Is het voor ons niet van het grootste belang om te luisteren naar 
het antwoord op deze vraag? Want het gaat hier om de allesbeslis-
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sende vraag: Wie zal eeuwig voor de troon van God mogen staan? 
Dan antwoordt Johannes: ‘Heer, gij weet het.’ Hij wil – net zoals 
Daniël en Zacharia, die ook een visioen met een vraag krijgen – 
niet zelf het antwoord geven, niet weergeven wat hij denkt. Nee, 
hij wil luisteren naar het antwoord van de Heere. Dat is van het 
allergrootste gewicht. Dan komt het antwoord uit de hemel: ‘De-
zen zijn het die uit de grote verdrukking komen, en zij hebben 
hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit 
gemaakt in het bloed des Lams.’
Over de grote verdrukking denken we na in hoofdstuk 6, maar hier 
wordt zichtbaar dat al Gods kinderen verdrukking in hun leven 
kennen. Zonder verdrukking gaat geen kind van God ten hemel in. 
Hoe kunnen zij dan in al die verdrukkingen staande blijven? Hun 
geheim is dat ze hun klederen gewassen hebben in het bloed van 
Christus. Zij hebben steeds weer hun geloofsvertrouwen mogen 
stellen op het Lam. Het fundament van hun leven is het offer van 
Christus tot een volkomen verzoening van hun zonden. Ze hebben 
zich steeds weer geworpen op dat volbrachte werk van Hem en 
zich daaraan vastgeklampt. Daarom, zo vervolgt de ouderling, zijn 
zij voor de troon van God. Geldt van hen niet dat heerlijke woord 
uit Psalm 73:12 berijmd: ‘En mij, hiertoe door U bereid, opnemen 
in Uw heerlijkheid’?
Zo worden Gods kinderen getroost dat al deze verdrukking en het 
vele lijden niet opwegen tegen de heerlijkheid die zij ontvangen 
zullen uit de gemeenschap met Christus (Rom. 8:18): ‘Want ik 
houd het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet 
is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard 
worden.’ Hier laat Paulus zien dat al die verdrukking die hij moet 
doormaken in het niet valt bij de heerlijkheid die hij met al Gods 
kinderen zal ontvangen. Het lijden van mij zal achteraf blijken van 
niet zoveel gewicht te zijn geweest. Dat mag de apostel nu al zien, 
terwijl hij midden in de verdrukking verkeert. Op een andere plaats 
zegt hij: ‘Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, 
werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid .’  
Wat betekent die korte tijd van lijden in het licht van de eeuwig-
heid die wacht? Dan zullen alle tranen van de ogen gewist worden.
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Ch.H. Spurgeon over de onontkoombaarheid
Gods kinderen hebben allemaal hun beproevingen. Toen God Zijn 
volk uitkoos, heeft Hij nooit bedoeld dat zij geen beproevingen 
zouden hebben. Zij worden gekeurd in de smeltkroes van de ellen-
de. Zij werden niet uitverkoren met het doel om te genieten van 
wereldse vrede en aardse vreugde. Ook krijgen zij geen ontheffing 
van ziekte of van het verdriet van de sterfelijkheid. Toen de Heere 
de lijst met de voorrechten van Zijn kinderen samenstelde, zette 
Hij beproevingen tussen de dingen waarvan Gods kinderen onver-
mijdelijk erfgenaam zouden worden. Zij horen bij ons; zij worden 
ons toebedeeld. Net zo zeker als de sterren door Gods handen zijn 
gemaakt, en hun banen door Hem zijn vastgesteld, worden onze 
beproevingen ons toebedeeld. God heeft hun tijd en plaats, mate en 
uitwerking, vastgesteld. De rechtvaardigen mogen nooit verwach-
ten dat zij de moeilijkheden kunnen ontgaan. Als zij dit doen, dan 
zullen zij teleurgesteld worden, want hun voorgangers zijn ook niet 
buiten moeilijkheden gebleven. Let maar eens op het geduld van 
Job, en denk dan vervolgens eens aan Abraham, want ook hij had 
zijn beproevingen; en door midden in de beproevingen zijn geloof 
te tonen, werd hij de ‘vader van alle gelovigen’. Als je de levensbe-
schrijvingen van de aartsvaders, profeten, apostelen en martelaren 
nauwkeurig bestudeert, zul je ontdekken dat niemand van hen het 
vuur van de beproeving ontging. Alle mensen die God tot vaten van 
genade maakt, kennen dit vuur. Het kruis van verdriet wordt als 
een Koninklijk wapen op iedere gelovige gelegd. Het is een teken 
waarmee zij onderscheiden worden. 
Zij hebben de troost dat zij weten dat hun Meester al door deze 
beproevingen is heengegaan voor zij erdoorheen gingen. Zij erva-
ren Zijn nabijheid en medelijden. Hij bemoedigt hen. Hij geeft hun 
Zijn genade om hen te ondersteunen, en Zijn voorbeeld om hun te 
leren hoe zij zich moeten gedragen; en wanneer zij het Koninkrijk 
bereiken, zal het binnengaan in dat Koninkrijk voor hen alles goed-
maken. Het zal een ruime vergoeding zijn voor alle verdrukkingen 
waar zij mee te maken kregen. 
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2.2 Vormen van verdrukking

De vormen van verdrukking in het leven van Gods kinderen kun-
nen heel verschillend zijn. Hierna volgen kort de Bijbelse gegevens 
hierover, die we later met concrete voorbeelden illustreren. Paulus 
spreekt in Romeinen 8:35: ‘Verdrukking, of benauwdheid, of ver-
volging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard.’
In 2 Korinthe 11 vertelt Paulus dat zijn verdrukking heeft bestaan 
uit onder meer slagen, gevangenissen en doodsgevaar. Ook is hij 
vijf keer door de Joden gegeseld met veertig slagen min één, drie-
maal met de roede gegeseld en een keer gestenigd. Driemaal heeft 
hij schipbreuk geleden, een hele nacht en dag heeft hij in de diep-
te doorgebracht, hij heeft vele gevaarlijke reizen ondernomen en 
moest zelfs een nacht verblijven in de diepte van de zee.
Naast deze verschillende vormen van uitwendige verdrukking kan 
er ook sprake zijn van innerlijk ervaren verdrukking. Bij de op-
somming van de moeiten in zijn leven schrijft de apostel aan het 
einde: ‘Zonder die dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks 
de zorg van al de gemeente.’ Hij lijdt dagelijks onder de zorgen 
over de geestelijke welstand van alle gemeenten. In Filippenzen 
1:17 vertelt Paulus dat er onder de predikers zijn die hem willen 
kwetsen en jaloers maken, omdat hij vanwege zijn gevangenschap 
het Evangelie niet kan verkondigen. In 2 Korinthe 2:4 schrijft hij: 
‘Want ik heb ulieden uit veel verdrukkingen en benauwdheid des 
harten met veel tranen geschreven.’ Hij heeft veel geestelijke pijn 
om wat er gebeurt in Korinthe. Ook de apostel Jakobus wijst op het 
bestaan van verdrukking die bijzonder ziet op het innerlijk lijden, 
als hij schrijft over het bezoeken van weduwen in hun verdrukking.
Samenvattend schrijft Paulus over de vormen die verdruk-
king kunnen aannemen: ‘Want ook als wij in Macedonië ge-
komen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad, maar wij wa-
ren in alles verdrukt: van buiten strijd, van binnen vrees’  
(2 Kor. 7:5).
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2.3 Verzoeking in de verdrukking

De verdrukking is voor christenen een voortdurende verzoeking 
om het geloof vaarwel te zeggen. De apostel Paulus weet daarvan 
en vermaant de gemeente van Thessalonica: ‘Opdat niemand be-
wogen worde in deze verdrukkingen, want gij weet zelven dat wij 
hiertoe gesteld zijn’ (1 Thess. 3:3 e.v.). Het Griekse woord bete-
kent letterlijk: heen en weer bewogen worden. Onze kanttekenin-
gen geven als omschrijving van het woord ‘bewogen’: ‘Namelijk 
om van het geloof af te wijken of te twijfelen.’ 
Jakobus schrijft daarover in zijn zendbrief: ‘Acht het voor grote 
vreugde (…) wanneer gij in velerlei verzoekingen valt’ (Jak. 1:2). 
Het woord dat hij voor ‘verzoeking’ gebruikt kan, zo zeggen onze 
kanttekeningen, opgevat worden als ‘verdrukking’. Verdrukkin-
gen krijgen hier de naam ‘verzoekingen’ om het karakter van het 
beproeven van de standvastigheid te onderstrepen. Een voor-
beeld vinden we hiervan in het leven van Abraham, wanneer hij 
de opdracht krijgt om zijn zoon Izak te offeren. Tot bemoediging 
schrijft hij dan in een volgend vers: ‘Zalig is de man die verzoeking 
[verdrukking] verdraagt.’ Hij zal de kroon des levens ontvangen. De 
Heere zal Zijn moegestreden kinderen opnemen in de eeuwige 
rust.
Ook de apostel Johannes weet dat verdrukkingen een beproeving 
kunnen zijn die ervoor zorgen dat je wilt opgeven en de geloofs-
strijd wilt staken. Daarom schrijft hij aan de gemeente van Smyrna 
en daarin aan de hele Kerk: ‘Vrees geen der dingen die gij lijden 
zult. Zie, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, 
opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van 
tien dagen. Zijt getrouw tot de dood, en Ik zal u geven de kroon des 
levens’ (Openb. 2:10). Ook wijst de Heilige Geest erop dat Gods 
kinderen hoop mogen hebben; dat het beste nog komen moet. Dat 
zij gekroond zullen worden omdat ze waardig hebben gestreden.
Ook de Heere Jezus Zelf spreekt over het grote gevaar om door de 
verzoekingen af te vallen. Hij doet dat onder meer in de gelijke-
nis van het zaad: ‘En die op de steenrots bezaaid worden, zijn de-
zen die, wanneer zij het gehoord hebben, het Woord met vreugde  
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ontvangen; en dezen hebben geen wortel, die maar voor een tijd 
geloven, en in de tijd der verzoeking wijken zij af’ (Luk. 8:13).
Al Gods kinderen kunnen alleen staande blijven in die verdruk-
kingen en verzoekingen omdat Hij is staande gebleven in de ver-
zoeking in de woestijn en door Zijn heerlijke overwinning aan het 
kruis wil en zal Hij hun de kracht schenken om in Hem de ver-
drukking te verdragen en de verzoeking te kunnen weerstaan.

2.4 Uitzicht in de verdrukking

We stipten er in het voorgaande al iets van aan: De Heere zal Zijn 
kinderen kronen met heerlijkheid wanneer zij staande blijven te 
midden van de vele verdrukkingen.
Het gaat erom dat je in de verdrukking toont dat je je leven wilt 
verliezen om de zaak van Gods Koninkrijk. Het is nuttig om het 
kruis van het lijden op je te nemen en in de verzoeking staande 
te blijven, omdat de Heere er de belofte van het eeuwige leven 
aan verbonden heeft. Gods kinderen lijden dus niet zonder uit-
zicht en troost en evenmin zonder verwachting van de eeuwige  
vreugde.
Zij mogen gaan delen in wat Christus heeft ervaren aan het kruis. 
De apostel wijst ons daarop in Hebreeën 12:2: ‘Ziende op de over-
ste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke voor de 
vreugde die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en 
schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon 
van God.’ Toen Christus aan het kruis de volle toorn van God te-
gen de zonden van het ganse menselijke geslacht droeg (HC 15) 
zag Hij die diepe vreugde die Hem wacht, als Hij straks al de Zij-
nen zal verlossen en eeuwig met hen zal zitten aan de Bruilofts-
maaltijd. Als Hij zal ervaren de volmaakte gemeenschap met Zijn 
Bruid en hun het heerlijke hemelleven uit genade uitdelen mag. 
Ja, als Zijn Vader weer ontvangen zal alle eer die Hij eeuwig waard  
is.
Zo mag Zijn Kerk in de verdrukking ook getroost worden met dat 
uitzicht. Het is dat vergezicht dat Paulus de Thessalonicenzen mag 
voorhouden: ‘Alzo het recht is bij God, verdrukking te vergelden 
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degenen die u verdrukken, en u die verdrukt wordt, verkwikking 
met ons, in de openbaring van de Heere Jezus van de hemel met 
de engelen Zijner kracht’ (2 Thess. 1:6-7). Gods kinderen worden 
in de verdrukking vertroost met de belofte dat hun verdrukking 
beloond zal worden. Dat wil zeggen dat de Heere eraan denkt en 
weet dat het een verdrukking is om Christus’ wil en dat Hij hun 
daarom uit genade het eeuwige leven zal schenken. 
Prachtig beschrijft Bunyan in zijn Christenreis hoe de pelgrim op 
weg naar Sion een verrekijker krijgt en dan Immanuëls land mag 
zien liggen. Daarbij sterkte de Heere Zijn strijdende kerk met de 
belofte dat Hij al Zijn en hun vijanden zal straffen met de eeuwige 
dood, maar Zijn volk zal thuisbrengen in de eeuwige heerlijkheid. 
Eenmaal zullen de rollen omgekeerd worden. Dat zal gebeuren op 
de grote dag van Zijn wederkomst. Dan zal Hij verschijnen met al 
Zijn engelen. Zo mag ook Petrus de verdrukten bemoedigen met 
die heerlijke belofte: ‘Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het 
lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openba-
ring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen’ (1 Petr. 
4:13). Wat een troostvolle belofte: Nog even en u zult delen in de 
heerlijkheid van Christus. Ze zijn in het lijden verbonden aan hun 
Meester, maar ze zullen daarom ook verbonden zijn aan Zijn eeu-
wige gelukzaligheid.
Zo werkt de Heere in die verdrukking de verwachting, het zielsver-
langen, zoals de Nederlandse theoloog Gisbertus Voetius (1589-
1676) het onder woorden brengt:

Ik verlang naar U duizendmaal, mijn Jezus.
Wanneer zult Gij komen?
Wanneer zult Gij mij blijde maken?
Wanneer mij met U verzadigen?

Gods kind weet waarom hij lijdt en verdrukt wordt en hij weet ook 
wat hem na het lijden wacht. Daarom kan hij het ook doorstaan en 
ontvangt hij de kracht om in het lijden geduldig te volharden en 
volhardend de verdrukking te ondergaan. 
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Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet Zijn hulp verschijnen!

Dit wordt zichtbaar in de nieuwtestamentische kerk. Zij was zó 
door de Heere in de noodzaak van de verdrukking onderwezen en 
bleek niet te bezwijken onder de vervolging. Wat is haar geheim?

Ons staat de sterke Held ter zij,
Dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:
de zeeg’ is ons beschoren!

Ch.H. Spurgeon over het vooruitzicht
Kind van God, u bent in oorlog en het kan zijn dat de vijand u zwaar 
belaagt, zodat u bijna bent gevallen. Het is nog een wonder dat u de 
strijd niet de rug hebt toegekeerd, want u bent vaak bang geweest 
dat u zou moeten vluchten als een lafaard. Wees toch niet bevreesd, 
uw Meester was meer dan een overwinnaar, en dat zult u ook zijn. 
De dag nadert waarop u met minder pracht dan Hij, maar wel net zo 
groots, door die gezegende poorten zult gaan. De engelen zullen u 
ontmoeten in de stroom wanneer u sterft, en als uw bloed verkoelt 
door de koude stroom, zal uw hart verwarmd worden door een an-
dere stroom, een stroom van licht en warmte door de grote fontein 
van alle vreugde. U zult staan aan de overkant van de doodsjordaan 
en de engelen zullen u ontmoeten, gekleed in smetteloze klederen. 
Zij zullen u begeleiden op de heuvel vol licht en zullen zingen tot 
lof van Jezus en u begroeten als een trofee van Zijn macht. Wanneer 
u de hemelpoorten binnengaat, zult u Christus, uw Meester, ont-
moeten, en Hij zal tot u zeggen: ‘Goed gedaan [Engelse vertaling], 
gij goede en getrouwe dienstknecht, kom binnen in de vreugde uws 
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Heeren.’ Dan zult u ervaren dat u deelt in Zijn overwinning, zoals u 
ook eens deelde in Zijn strijd en Zijn oorlog. Vecht door, christen, 
uw glorierijke Aanvoerder heeft een grote overwinning behaald. 
Een vlag die nooit bevlekt is geweest met de nederlaag, hoewel hij 
vaak gedoopt werd in het bloed van de gevallenen. 

2.5 Vruchten van de verdrukking

Hiervoor hebben we laten zien dat de Heere ook heerlijke vruch-
ten verbindt aan de weg van verdrukking die Zijn kinderen moeten 
gaan. Daarbij denken we aan het woord van de Heere Jezus dat 
Zijn Vader alle rank die vrucht draagt, reinigt – dat wil zeggen: 
snoeit – met het doel dat ze meer vrucht dragen. In dit licht mogen 
we verdrukking zien als het snoeimes in de hand van die hemelse 
Landman. Ook Paulus schrijft in Hebreeën 12 dat kastijdingen en 
verdrukkingen tot ons nut zijn. Laat ik een aantal vruchten aanwij-
zen die de Heere werkt door middel van verdrukking.

2.5.1 Verlangen naar God

De verdrukking werkt in het hart van de gelovige een verlangen 
naar God. Het is de profeet Jesaja die ons daarop wijst: ‘Heere, 
in benauwdheid hebben zij U bezocht; zij hebben hun stille ge-
bed uitgestort, als Uw tuchtiging over hen was’ (Jes. 26:16). In de 
ondervonden benauwdheid is een roepen geboren naar de Heere 
om hulp en sterkte. De weg van verdrukking gebruikt de Heere 
om Zijn kinderen te leren af te zien van eigen krachten en zich 
geheel te werpen in Gods bewarende handen. Dat gebed kan in 
stilte worden uitgesproken. Een ontroerend voorbeeld vinden wij 
bij Hanna, die in haar verdriet vanwege de onderdrukking door 
Peninna naar de Heere vlucht. We lezen van haar gebed: ‘Hanna 
sprak in haar hart; alleenlijk roerden zich haar lippen, maar haar 
stem werd niet gehoord’ (1 Sam. 1:13).
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2.5.2 Leren luisteren

Ook gebruikt de Heere de weg van verdrukking om Zijn kinde-
ren opnieuw te leren luisteren naar Zijn stem. Het is Elihu die 
ons hierop wijst: ‘Hij zal de ellendige in zijn ellende vrijmaken, en 
in de onderdrukking zal Hij het voor hunlieder oor openbaren’ 
(Job 36:15). Een verklaarder schrijft bij deze tekst: ‘Want juist in 
en door zijn ellende leert God een mens zichzelf kennen als arm, 
weerloos en hulpeloos; leert Hij hem uit te zien naar Hem, bij Wie 
alleen de redding is en Hem aan te roepen. En juist in en door 
de verdrukking leert God ons te luisteren naar Zijn stille stem en 
opent Hij ons oor en hart voor wat Hij ons te zeggen heeft.’

2.5.3 Volharding

Een andere vrucht van de verdrukking is dat zij volharding en be-
proefdheid uitwerkt. De apostel Paulus wijst ons in het bijzonder 
op deze kostelijke vrucht in Romeinen 5:3: ‘En niet alleenlijk dit, 
maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de ver-
drukking lijdzaamheid werkt.’ Het woord ‘lijdzaamheid’ heeft 
in Gods Woord twee aspecten in zich. In de eerste plaats is het 
een geduldig dragen van het lijden. Zo vermaant de apostel de 
gemeente in Romeinen 12:12: ‘Zijt geduldig in de verdrukking.’ 
De andere kant van lijdzaamheid is het actief volharden in het ge-
loof. We komen dat woord in deze betekenis onder meer tegen in 
Hebreeën 10:36: ‘Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, 
de wil Gods gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen.’ 
Onze kanttekeningen omschrijven dan het woord ‘lijdzaamheid’ 
als ‘standvastigheid en lijdzame verwachting van de vervulling van 
Gods belofte, net als het bewijs dat de apostel hier uit de plaats van 
Habakuk aanhaalt, medebrengt’. 
Hierbij wil ik vooraf nog even aandacht vragen voor de wonderlij-
ke uitdrukking van Paulus: Hij roemt in de verdrukking. Hoe is dat 
mogelijk? Als voorbeeld daarvan kunnen we denken aan wat een 
gevangene schreef die in de achttiende eeuw opgesloten was in de 
verschrikkelijkste gevangenis van die dagen, de Bastille in Parijs. 
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Hij roemt in God wanneer hij het volgende schrijft: ‘De zon die 
hier vier, vijf uur per dag schijnt, kan zich niet meer verheugen in 
haar baan dan ik in de mijne. En als ik bedenk dat ik niet als mis-
dadiger maar als christen opgesloten ben en dat ik in deze lichte 
verdrukking deelheb aan het lijden van Christus, dan weet ik dat 
Zijn Geest, de Geest van Gods heerlijkheid, op mij rust.’ 
Het is die Geest, Die in het hart van Gods kinderen wanneer zij 
verdrukking ondervinden lijdzaamheid werkt, Hij leert hun vol-
harden in de strijd. Onze kanttekeningen schrijven dan ter toe-
lichting: ‘Niet dat de verdrukking dat doet door haar natuur, maar 
omdat Christus de gelovigen door Zijn Geest daartegen sterkt.’ 
Nee, verdrukking op zichzelf kan juist een tegengestelde reactie 
opleveren, namelijk een vuist naar boven. Ik las eens van een klein 
jongetje op de Deense heide, dat op de schapen moest passen en 
armoede moest verdragen. Op een dag ging hij op een heuveltje 
staan en balde hij zijn kleine vuistje tegen God in de hemel. Hij 
kon het niet langer verdragen, dat God hem zo liet lijden. Hierover 
vertelt hij later, na zijn bekering, dat hij daarvan zijn hele leven 
berouw heeft gehad. 

2.5.4 Blijdschap

Niet alleen wordt Gods kind in de verdrukking vertroost door het 
uitzicht op de kroon des levens, maar hier mag in de verdrukking 
blijdschap ervaren worden, hoe wonderlijk dat ook lijkt. De apostel 
spreekt erover in 2 Korinthe 8:2: ‘Dat in veel beproeving der ver-
drukking de overvloed hunner blijdschap en hun zeer diepe armoe-
de overvloedig geweest is tot de rijkdom hunner goeddadigheid.’ 
Paulus stelt hier de gemeente van Macedonië ten voorbeeld aan 
de Korinthiërs, omdat zij te midden van haar verdrukking veel 
gegeven heeft voor de arme gemeente in Jeruzalem. De Macedo-
niërs worden daarvoor door Paulus geprezen. Onze kanttekenin-
gen wijzen erop dat die weldadigheid voortkomt uit hun geloof in 
Christus. Dat geloof stelt hen in staat om wel te doen aan de ar-
men, ondanks de zeer moeilijke omstandigheden. Door de beleving 
van de geloofsvereniging met Christus mag er naast de bewezen  



30

weldadigheid ook nog eens blijdschap zijn, omdat ze waardig zijn 
om verdrukking te lijden voor de zaak van hun Meester. 
Zoiets lezen we ook van de discipelen nadat ze moesten verschij-
nen voor het Sanhedrin. Daar stonden ze onder geweldige druk 
om te zwijgen over de Naam van Jezus. Ja, ze werden erom gege-
seld. Maar dan staat er: ‘Zij dan gingen heen van het aangezicht 
des Raads, verblijd zijnde dat zij waren waardig geacht geweest om 
Zijns Naams wil smaadheid te lijden’ (Hand. 5:41). 
Calvijn schrijft ergens dat we in tijden van kruis vaak het meest 
zien van Christus’ liefde. In zijn Institutie zegt hij dan ook: ‘Door 
het zicht op de opstanding van Christus is er de onuitsprekelijke 
lieflijkheid van Zijn genietingen. En het deelgenootschap aan Zijn 
gelukzaligheid.’ Konden daarom Paulus en Silas psalmen zingen in 
de nacht, die ze doorbrachten in de gevangenis, met een gegesel-
de rug en voeten in de stok? Diezelfde Calvijn schrijft dan: ‘Door 
Gods gunst veranderen armoede en dood in het tegendeel, evenals 
smaad en verachting. De bitterheid wordt door geestelijke vreugde 
verzoet.’
Als het werkelijkheid wordt met de dichter van Psalm 42:2 be-
rijmd: ‘’k Heb mijn tranen, onder ’t klagen, tot mijn spijze, dag en 
nacht, daar mij spotters durven vragen: “Waar is God, Die gij ver-
wacht?”’ dan mag tegelijk gezongen worden: ‘’k Zal Zijn lof, zelfs 
in de nacht, zingen, daar ik Hem verwacht’ (Ps. 42:5 ber.). Deze 
troostvolle blijdschap geeft Hij Zijn kinderen, naar Zijn belofte. 
Toen Petrus uitriep: ‘Wij hebben alles verlaten, huizen en familie, 
om U te volgen, wat zal er nu van ons worden?’ (vgl. Matth. 19:27), 
heeft de Heere Jezus hem beloofd: ‘Je zult honderdvoud ontvan-
gen’ (vgl. vers 29). Met Calvijn lezen we in deze woorden dat de 
Heere hier de troost van Gods genade in het hart bedoelt.
Zo was er dus bij de gemeente van Macedonië niet alleen blijd-
schap, maar in die verdrukking hebben de gemeenteleden ook oog 
voor elkaars noden. Ja, zo zegt de apostel, daar mogen er zijn die in 
hun diepe armoede, veroorzaakt door die verdrukking, nog mildda-
digheid mogen beoefenen aan anderen in de gemeente (2 Kor. 9).  
We zien dat zo ook de onderlinge gemeenschap wordt bevorderd. 
Verder geeft de Heere die blijdschap in het hart wanneer er zicht 
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komt op het feit dat het Gods Vaderlijke liefde is waarmee Hij Zijn 
kinderen kastijdt. Dan denken we aan Hebreeën 12, waar de apos-
tel erop wijst dat de Heere Zijn kinderen geselt. Deze kastijding 
is geen zaak van vreugde, maar zij geeft daarna wel een vreedza-
me vrucht der gerechtigheid. Dat verklaren onze kanttekeningen 
als volgt: ‘Dat is, der gerechtigheid die onze consciënties vrede en 
blijdschap toebrengt, in plaats van de droefheid die ons de kastij-
ding aandeed; namelijk dewijl wij daardoor verzekerd worden dat 
wij rechte kinderen zijn.’ Er welt dan in het hart van de christen 
een blijdschap op: Ik mag een kind zijn en geen bastaard.

2.5.5 Gemeenschap

In de weg van de verdrukking geeft de Heere aan Zijn kinderen 
de vrucht dat zij allereerst nauwer aan Hem verbonden worden, 
maar vervolgens ook meer gemeenschap met elkaar zoeken. De 
apostel wijst ons daarop in Hebreeën 10:33: ‘Ten dele, als gij door 
smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en 
ten dele, als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die alzo be-
handeld werden.’ Onze kanttekeningen wijzen hier ook op: ‘Dat zij 
medelijden gehad hebben, en alle broederlijke hulp elkaar bewezen 
hebben.’ Johannes weet zich ook verbonden met de Kerk in de ver-
drukking. Hij schrijft dat hij hun ‘medegenoot’ in hun verdrukking 
is (Openb. 1:9).
De Heere vertroost Zijn Kerk in het lijden met Hem en vanuit die 
vertroosting kunnen zij elkaar weer vertroosten. Over dat geheim 
spreekt Paulus in 2 Korinthe 1:3-4: ‘De God aller vertroosting, 
Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kun-
nen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de 
vertroosting met welke wij zelven van God vertroost worden.’ De 
Heere troost naar Zijn belofte Zijn Kerk door Woord en Geest. Is 
het niet in het bijzonder het werk van de Heilige Geest, Die daar-
om ‘Trooster in noden’ wordt genoemd? Die vertroosting maakt 
ook de verdrukking licht: ‘Want onze lichte verdrukking, die zeer 
haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig ge-
wicht der heerlijkheid’ (2 Kor. 4:17).
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2.5.6 Zekerheid

De verdrukking werkt ook die heerlijke vrucht van de zekerheid 
des geloofs. De apostel wijst hierop in Hebreeën 12:11: ‘En alle 
kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreug-
de, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een 
vreedzame vrucht der gerechtigheid degenen die door dezelve ge-
oefend zijn.’ Prachtig is hoe onze kanttekeningen die vrucht on-
der woorden brengen: ‘De droefheid vanwege de kastijding wordt 
weggenomen door de gerechtigheid die vrede en blijdschap geeft, 
omdat we door de verdrukking weten mogen, ja verzekerd worden 
dat we ware kinderen van God zijn.’ 
Voor Paulus zelf mag het ook zo vastliggen. We horen dat in die 
machtige lofzang, dat heerlijke zege- en overwinningslied aan het 
slot van Romeinen 8, waar hij het uitjubelt: ‘Want ik ben verze-
kerd dat noch dood noch leven (...) ons zal kunnen scheiden van 
de liefde Gods.’ Paulus mag ervan verzekerd zijn, overtuigd door 
de beloften van het heerlijke Evangelie, dat niets hem zal kunnen 
scheiden van zijn Meester. Hij heeft daarvoor in vers 35 heel wat 
opgenoemd dat mogelijk die scheiding zou kunnen veroorzaken. 
Het eerste wat hij noemt is verdrukking of benauwdheid, daarna 
komen vervolging, honger of naaktheid, of gevaar of zwaard. Ja, 
het is een hele opsomming, want in het volgende vers noemt hij 
ook nog: de dood met zijn verschrikkingen, het leven met al zijn 
verdrukkingen, satans engelen die hem met vuistslagen slaan en 
overheden en tirannen die de Kerk vervolgen. Maar hij mag het 
uitroepen in de volle verzekerdheid des geloofs: ‘Niets in de hemel 
of op de aarde kan mij scheiden van de liefde Gods, welke is in 
Christus Jezus.’
Iets van die geloofstriomf te midden van verdrukking en vervol-
ging horen we opnieuw uit het Lutherlied:

Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind’ren ’t graf,
neem goed en bloed ons af,
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het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!

Van die heerlijke zekerheid spreekt ook Asaf, een man die wist van 
tranenbrood en van banden tot de dood, maar die het ook mocht 
uitzingen: ‘En mij hiertoe, door U bereid, opnemen in Uw heer-
lijkheid’ (Ps. 73:12 ber.).
Ook de verguisde predikant H.F. Kohlbrugge (1803-1875), voor 
wie geen plaats was hier in Nederland, brengt dat uitzicht en die 
zekerheid op ontroerende wijze onder woorden:

Daarom wanneer ik sterf – ik sterf echter niet meer – en iemand vindt 
mijn schedel, zo moge deze schedel hem nog prediken: ik heb geen ogen, 
toch aanschouw ik Hem; ik heb geen hersens of verstand, toch omvat 
ik Hem; ik heb geen lippen, toch kus ik Hem; ik heb geen tong, toch 
zing ik Hem lof met u allen die Zijn Naam aanroepen. Ik ben een harde 
schedel, toch ben ik zacht geworden en versmolten in Zijn liefde. Ik lig 
hier buiten op het kerkhof, toch ben ik binnen in het paradijs. Alle lijden 
en verdrukking is vergeten. Dat heeft Zijn grote liefde voor ons gedaan, 
toen Hij voor ons Zijn kruis droeg en uitging naar Golgotha.

2.5.7 Afhankelijkheid

Ten slotte moet genoemd worden dat verdrukking leert dat we in 
alles wat ons daarin overkomt, geoefend worden in de totale afhan-
kelijkheid van Hem. Zonder Hem kunnen we niet staande blijven. 
Hij moet ons vasthouden, bewaren en beschermen. Die totale af-
hankelijkheid van de Drie-enige maakt ons nederig en klein. In het 
dal van de verdrukking leert de Heilige Geest ons de ware ootmoe-
digheid, die ons leert bidden: 

Houd Gij mijn handen beide
met kracht omvat,
geef mij Uw vast geleide
op ’t smalle pad.
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Alleen kan ik niet verder,
geen enk’le schreê,
neem, trouwe Zieleherder,
mij met U mee.

2.6 Puriteinen en verdrukking

Het is goed om dit hoofdstuk te besluiten met een voorbeeld van 
de manier waarop de Kerk in het verleden deze Schriftgegevens 
verwerkt heeft in het pastorale denken over verdrukking. Als voor-
beeld nemen we de puriteinen, maar evengoed hadden we andere 
delen van Gods Kerk kunnen aanhalen. 
Een van de voorlopers van het puritanisme die zijn geloof met 
de dood moest bekopen was William Tyndale. Hij werd in 1535 
door wurging en verbranding om het leven gebracht. Hij schrijft: 
‘Wij worden tot lijden geroepen. Want zonder lijden kan niemand 
een zoon van God zijn.’ Deze gedachte is voor veel puriteinen 
leidend geweest bij de verdrukkingen die ze lange tijd, zo’n 150 
jaar, hebben ondervonden. Over deze houding van de puriteinen 
heeft dr. Iain H. Murray, oud-hoofdredacteur van de Banner of 
Truth, een lezing gehouden. Enkele gedachten daaruit wil ik hier  
bespreken. 

2.6.1 Geestelijke winst

De puriteinen meenden dat tijden van lijden ook tijden zijn van 
geestelijke winst. Namelijk wanneer iemand verdrukking lijdt uit 
trouw aan Christus mag dat een bewijs zijn dat hij werkelijk een 
christen is. Mensen kunnen schijnen navolgers van Christus te zijn, 
maar vervolging is een beproeving die aan het licht brengt wat er 
werkelijk in hun hart leeft. Die laat zien of Christus hun inderdaad 
meer waard is dan hun eigen leven en de dingen van deze wereld. 
Toen Thomas Brooks in 1662 uit zijn kerk gezet werd, zei hij in het 
afscheidswoord tot zijn gemeente: ‘Standhouden als het ons alleen 
maar voor de wind gaat, heeft niets te betekenen, maar standhou-
den terwijl de ene tegenslag op de andere volgt, is christenplicht ... 
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Volharding is de kroon op alles: “Zijt getrouw tot de dood, en Ik 
zal u geven de kroon des levens”’ (Openb. 2:10).
In dat licht waarschuwden zij hun gehoor ervoor dat tegenstand 
vele vormen kan aannemen en dat er vele gradaties in zijn. Lijden 
om de Naam van Christus kan plaatsvinden op onze werkplek, ons 
aangedaan worden door een onbekeerd gezinslid of voortkomen 
uit een algemene vervolging van de kerk. Bunyan rept over: ‘De 
gesel van de tong, de teloorgang van bezit, het verlies van vrijheid, 
een knots, de galg, de brandstapel, een dolk.’

2.6.2 Bijzondere genade

De tweede vrucht die zij vinden in de weg van verdrukking is dat de 
Heere er genade in doet smaken die ze anders nooit gekend zou-
den hebben. Immers Gods Woord zegt bij monde van Paulus: ‘De 
verdrukking werkt [uit] ...’ Jakobus schrijft: ‘De beproeving uws 
geloofs werkt ...’ Deze werkelijkheid vormde voor Thomas Brooks 
(1608-1680) de aanleiding om een boek dat hij opdroeg aan ‘alle 
lijdende heiligen’ de titel mee te geven: De bijzondere tegenwoordig-
heid van God bij Zijn volk in hun grootste verdrukkingen. Een christen 
zou in dagen waarin zijn geloof weinig op de proef wordt gesteld 
kunnen denken dat hij met slechts een beetje geloof toekan. Maar 
als er tegenspoed komt, wanneer alle zichtbare steun wegvalt en 
misschien zelfs ons leven bedreigd wordt, komen de zaken anders 
te liggen. Bunyan schrijft hierover dat in tijden van vervolgingen 
Gods kinderen zich nog alleen maar bekommeren om hun ziel. 
Zij denken dan niet meer aan hun huis, land, geld, goederen, hun 
leven, de vrijheid, want die zijn hun al ontnomen. Gods kind kent 
tijden waarin hij zo leeft bij de zichtbare dingen dat hij vaak niet 
weet of hij nu wel of niet het ware geloof bezit. Maar wanneer er 
zware tijden komen, kan uitsluitend het geloof in de Onzienlijke 
ons doen triomferen.
C.H. Spurgeon geeft er de volgende illustratie van. In de Griek-
se geschiedschrijving komt een verhaal voor over een soldaat die 
onder koning Antigonus diende. Deze soldaat leed aan een uiterst 
pijnlijke ziekte die hem spoedig naar het graf zou voeren. Het was 
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opvallend dat de soldaat in het heetst van de strijd altijd de dap-
perste was. Zijn pijn dwong hem tot de strijd, want als hij streed, 
voelde hij de pijn niet. Hij was niet bang voor de dood, omdat hij 
toch niet meer hoopte op een lang leven. Antigonus, die de moed 
van deze soldaat erg op prijs stelde, hoorde van zijn ziekte en liet 
hem door een van zijn beste artsen behandelen. De soldaat herstel-
de, maar helaas! Vanaf dat moment was zijn onverschrokkenheid 
verdwenen. Hij zocht nu zijn gemak. Hij zei tegen zijn kameraden 
dat hij nu weer iets had om voor te leven: zijn gezondheid, zijn 
familie en andere dingen. Hij wilde voortaan zijn leven niet meer 
roekeloos wagen. 
Zo worden wij ook, wanneer wij veel beproevingen hebben, aange-
vuurd om onze God te dienen. Wij voelen dat deze wereld niets te 
bieden heeft wat waard is om voor te leven en met het oog op de 
toekomende wereld worden we aangedreven tot ijver, zelfverloo-
chening en moed. Maar gaat het in betere tijden niet net anders-
om? Dan maken de genietingen van deze wereld het ons moeilijk 
om te denken aan de toekomende wereld en zinken we neer in 
zorgeloze rust.

2.6.3 Nuttig zelfonderzoek

Een derde zegen die zij ervaren in de weg van verdrukking is dat 
deze leidt tot zelfonderzoek. Zo beantwoordt Richard Sibbes 
(1577-1635) de vraag waarom er verdrukking komt in het leven 
van een christen als volgt: 

Moeite vernedert de ziel en nederigheid is een genade, het voertuig van 
alle genaden, ook van alle vertroosting. Een vernederde, ootmoedige 
geest is een diepe geest. Hoe lager, dieper en wijder de geest is, hoe meer 
hemelse vertroosting zij kan bevatten. Wij weten dat hoe leger iemand 
van zichzelf is, hoe geschikter hij is om troost te ontvangen. Kruis en 
verdrukking ontledigen ons van onszelf en hoe minder wij in onszelf zijn, 
hoe meer wij in God zijn. Wanneer we eraan denken wat wij waren en 
zijn los van de Zaligmaker, zal dat het uiterlijk lijden licht maken. 
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Heel leerzaam is wat Jeremiah Burroughs (1599-1646) in dit licht 
schrijft over de houding van christenen onder het lijden in het licht 
van wat zij als zondaar verdiend hebben: ‘Zij die ooit hebben ge-
voeld wat zonde betekent zullen niet veel aan het lijden denken. 
De eeuwige smarten van de hel hadden mijn deel kunnen zijn! Wat 
betekent het dan als ik word geroepen te lijden voor Zijn Naam?’

2.6.4 Bijzondere ondersteuning

Een vierde punt dat de puriteinen benadrukken is dat de Heere 
in de weg van verdrukking in het bijzonder de zalving van Zijn 
Geest en van de gemeenschap met Christus doet ervaren. Diezelf-
de Burroughs beklemtoont dat: ‘Christenen die geroepen worden 
om te lijden voor Christus ontvangen in zeer krachtige mate de 
werking van Gods Geest.’ We lezen verschillende malen in Gods 
Woord dat leden van Gods Kerk in tijden van verdrukking ‘ver-
vuld werden met de Heilige Geest’. Het is die Geest Die hun in 
die tijden vreugde, vrijmoedigheid en standvastigheid schenkt. Die 
werking van Gods Geest beschrijft de apostel Petrus in zijn eer-
ste brief: ‘Indien gij gesmaad wordt om de Naam van Christus, 
zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods 
rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u 
aangaat, Hij wordt verheerlijkt’ (1 Petr. 4:14). Onze kanttekenin-
gen schrijven over de verheerlijking van Gods Geest: ‘Namelijk 
als gij in het midden van de verdrukking Zijn kracht en vertroos-
ting in u gevoelt, en (uw standvastigheid) daardoor bij anderen 
bewijst.’ Wanneer de vijand mag zien dat u door Gods Geest 
kracht ontvangt om staande te blijven, is dat tot verheerlijking van  
God.
Ja, te midden van die vervolging blijkt de Kerk hierdoor een ver-
bazingwekkende werfkracht te bezitten. Zien wij dat niet tot op de 
dag van vandaag? En is dat ook niet het geheim achter de bekende 
uitdrukking: het bloed der martelaren is het zaad der Kerk? 
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2.6.5 Conclusies

Ds. Iain Murray trekt aan het slot van zijn lezing een aantal conclu-
sies die voor de christen van vandaag te midden van verdrukking 
leerzaam kunnen zijn. Ik vat ze kort samen:
In de eerste plaats is het nodig om te bidden dat we te midden van 
verdrukking trouw mogen blijven. William Bridge (ca. 1600-1670) 
wijst daarop als hij aandacht vraagt voor de inhoud van het gebed 
dat de eerste christenen baden in Handelingen 4, toen allen ver-
vuld werden met de Heilige Geest. Zij vroegen niet of zij verlost 
mochten worden van de vervolging – ook baden zij niet om een 
‘opwekking’ – maar of zij trouw mochten zijn in het vervullen van 
hun plicht. Wanneer we allemaal met meer vrijmoedigheid onze 
plicht deden, zouden we misschien wat moeten inleveren van ons 
huidige gemakkelijke leven, met naar verhouding vrijwel nog geen 
vervolging. Het zou echter een verandering ten goede zijn. Pu-
riteinse auteurs vestigen er de aandacht op dat er van de zeven 
kerken in Klein-Azië maar twee waren waarbij niets gezegd wordt 
over het lijden. En welke waren dat? De kerk van Sardis, die de 
naam had dat zij leefde, maar dood was, en de kerk van Laodicea, 
die noch heet was noch koud.
In de tweede plaats wijst ds. Murray erop dat de puriteinen er tijd 
voor uittrokken om hun mensen te leren zich voor te bereiden op 
het lijden. Dat deden ze niet uit pessimisme over wat er misschien 
aanstaande was, maar omdat zij realistisch genoeg waren om te be-
seffen in wat voor wereld het getuigenis van het Evangelie moet 
klinken. Zij brachten daarbij drie belangrijke zaken onder de aan-
dacht:
a) Zorg ervoor dat je altijd een onbelast geweten hebt. Zoek nooit 
een zondige uitvlucht, zegt Brooks, om het lijden te ontlopen. 
‘Omdat er oneindig veel meer kwaad steekt in de geringste zonde 
dan er kan zijn in het zwaarste lijden dat in deze wereld ons deel 
kan worden, is het het beste, het veiligste, om, net als Mozes, liever 
het lijden te kiezen dan te zondigen.’ Cotton Mather (1663-1728) 
zei: ‘Het is beter om om te komen dan om te zondigen. Is een een-
voudig leven met vrede in het geweten niet beter dan die rijkdom 
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die spoedig weg zal smelten?’ Bridge vertelt ons wat ‘een goede 
prediker’ zei, wiens huis en kerk door de bisschoppen waren afge-
nomen: ‘Ik loof de Heere. Mijn inkomen ben ik kwijt, maar mijn 
geweten bleef gespaard.’
b) Om standvastig te kunnen zijn in tegenslag, dienen wij ervan 
overtuigd te zijn dat Gods liefde voor ons groter is dan onze eigen-
liefde. Dan zullen wij ‘geen kwaad denken’ (1 Kor. 13:5) van Hem, 
wat ons ook overkomt. Beijver u toch, zegt Brooks, ‘om een dieper 
gevoel van Zijn liefde te krijgen; dan zullen wij alles om Gods-
wil verdragen. O, dan zullen wij door het vuur en door het water 
gaan, dan zullen wij triomferen met de apostel: “Want ik ben ver-
zekerd dat noch leven, noch dood, noch overheden, noch machten, 
noch tegenwoordige, noch toekomende dingen (...) mij zal kunnen 
scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus”.’
Charles Hodge (1797-1878) haalt de woorden van Paulus uit 2 Ko-
rinthe 12:10 aan: ‘Ik heb een welbehagen in zwakheden, in smaad-
heden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ 
wil’, en vervolgt dan: ‘Van deze gemoedsgesteldheid kunnen alleen 
zij weet hebben die zo vervuld zijn met de liefde van Christus, dat 
zij zich verblijden in alles, hoe moeilijk ook voor henzelf, waardoor 
Zijn eer vergroot wordt.’
c) Laten we niet vergeten dat God Zijn kinderen de allerbeste gele-
genheid geeft om Hem te verheerlijken als Hij tegenstand en ver-
volging toelaat. De gelovige kan zich verheugen in God en Diens 
goedheid zelfs als al het uiterlijke wegvalt. Door het lijden krijgen 
christenen de gelegenheid om te laten zien wat Christus voor hen 
betekent. De vervolgde discipelen ‘gingen heen van het aangezicht 
des Raads, verblijd zijnde dat zij waren waardig geacht geweest om 
Zijns Naams wil smaadheid te lijden’ (Hand. 5:41). Iedere christen 
krijgt de opdracht om vervolging vanwege het Evangelie in dezelf-
de geest tegemoet te treden: ‘Zalig zijt gij als u de mensen smaden 
en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnent-
wil. Verblijdt en verheugt u ...’ (Matth. 5:11-12).
Het lijden is een privilege waarin Gods volk Hem verheerlijkt. Het 
is de moeite waard terug te denken aan de woorden van de Schot-
se Covenanter Donald Cargill (1619-1681). Toen de regering de 
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door haar vervolgde christenen onder bepaalde voorwaarden de 
vrijheid aanbood, weigerden Cargill en anderen die. Sommige ge-
lovigen vonden dit echter te ver gaan en zeiden: ‘Waarom al die 
moeite? Wij zullen de hemel beërven – en zij niet meer dan dat.’ 
‘Toch wel’, zei Cargill. ‘Wij krijgen méér. God zal vanwege ons op 
aarde verheerlijkt worden. En dat is meer dan de hemel.’
d) De laatste les is dat we door alle verdrukkingen heen weten dat 
God Zijn Kerk in stand houdt. De kronieken van de vervolgingen 
moeten ons er altijd aan herinneren dat de Kerk niet verwoest kan 
worden. Deze overtuiging licht het helderst op in de donkerste 
tijden. De zaak van de gelovigen is de zaak van een almachtige en 
altijd levende Zaligmaker. ‘Komen wij om’, kon Luther zeggen, 
‘dan komt Christus met ons om.’ De puriteinen waren er zeker 
van dat het Gods bedoeling was Zijn werk in deze wereld voort te 
zetten. Uit de as zal altijd de waarheid verrijzen. Voor getuigen die 
om het Evangelie vermoord zijn, zullen nieuwe getuigen opstaan. 
Altijd zullen er getrouwen zijn totdat de genade van Christus de 
sluitsteen van Zijn werk zal hebben aangebracht. Op een gedenk-
waardig moment, toen de toekomst van alle Franse protestanten 
werd bedreigd, zei reformator Theodorus Beza tegen de koning 
van Navarra: ‘Het is aan de Kerk van God, in wier naam ik spreek, 
om slagen te incasseren, niet om ze uit te delen. Maar het moge 
u in gedachten blijven dat zij een aambeeld is dat al vele hamers 
versleten heeft.’
Ds. Murray eindigt zijn lezing met de bede: ‘God moge ons allen 
de genade geven om ons kruis op te nemen en Christus met meer 
vastberadenheid en blijdschap te volgen dan we ooit tevoren ge-
daan hebben!’

2.7 Nog een les voor ons

Zondag 10 augustus 2013. De presbyteriaanse gemeente ergens in 
een stad in Egypte is blij. Na zes jaar bouwen is het kerkgebouw 
helemaal klaar. Peter – nog een jonge knul – is ook blij. Hij mag 
vandaag Gods Woord horen in Zijn huis dat nu helemaal toebereid 
is voor Zijn dienst.
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Woensdag 13 augustus 2013. De wekenlange patstelling tussen het 
Egyptische leger en de moslimbroeders eindigt in een nederlaag 
voor de moslimbroeders. Mooie aanleiding voor hen om het land 
door te trekken en kerken in brand te steken. Ook Peters kerk 
moet het ontgelden en deze verandert in een vuurzee.
Zondag 17 augustus 2013. Peter is boos en zó verdrietig. Zijn mooie, 
nieuwe plek om met de gemeente Gods stem te horen, is verbrand. 
Staande tussen de stinkende resten komt de gemeente bijeen, en 
vandaag zijn er velen gekomen. Peter merkt dat op en ineens ziet 
hij het: Gods kerk is niet het mooie gebouw, maar zijn de leden 
zélf. De boosheid ebt weg, de liefde van de Heere Jezus vervult 
zijn hart. Te midden van de puinhopen geeft de Heere licht en 
vrede in zijn hart. Later vertelt Peter hierover: ‘Uiterlijke kennis 
van de Schrift is wat anders dan leven in het geloof en dan inner-
lijke bevinding. Ik heb geleerd om degenen die onze kerk verbrand 
hebben te vergeven.’
‘Niet het mooie gebouw, maar de leden zélf zijn Gods Kerk.’ Wat 
een diepe les.


