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Beproeving is een aansporing tot ijver

En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende 
dat de verdrukking lijdzaamheid werkt.
 Romeinen 5:3

In de Griekse geschiedschrijving komt een verhaal voor over een 
soldaat die onder Antigonus diende. Deze soldaat leed aan een 
uiterst pijnlijke ziekte die hem spoedig naar het graf zou slepen. 
Het was opvallend dat de soldaat in het heetst van de strijd altijd 
de dapperste 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 één van zijn beste artsen behandelen. De 
soldaat herstelde, maar helaas! Vanaf dat moment was zijn on-
verschrokkenheid 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 voort-
aan zijn leven niet meer roekeloos wagen.
Zo worden wij ook, wanneer wij veel beproevingen hebben, aan-
gevuurd om onze God te dienen; wij voelen dat deze wereld niets 
te bieden heeft dat waard is om voor te leven en met het oog op 
de toekomende wereld worden we aangedreven tot ijver, zelf-
verloochening en moed. Maar gaat het in betere tijden niet net 
andersom? Dan maken de genietingen van deze wereld het ons 
moeilijk om aan de toekomende wereld te denken en we zinken 
neer in zorgeloze rust.

q
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Beproeving maakt de belofte kostbaar

Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivie-
ren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, 
zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken.
 Jesaja 43:2

Wij verstaan de liefelijke taal van de beloften niet, totdat wij in 
omstandigheden terechtkomen, waarop ze van toepassing zijn. 
We voelen allen wel iets van bovengenoemde gouden woorden, 
maar waarschijnlijk heeft niemand onder ons ze met zo veel 
vreugde gelezen als de martelaar Bilney; voor hem waren deze 
woorden een rots van hoop, toen hij in de gevangenis wachtte op 
zijn dood aan de martelpaal. In zijn Bijbel, die nog bewaard wordt 
in de bibliotheek van het Corpus Christi College in Cambridge, 
is deze tekst uit Jesaja 43 met de pen gemarkeerd.

q

Beproeving wekt dankbaarheid

En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd heb-
ben en werden vernield van de verderver.
 1 Korinthe 10:10

Beproevingen maken ons dankbaar voor zegeningen die ons 
voorheen onverschillig lieten. Ik zat laatst onder een uitgespan-
nen kalfsvel en was heel dankbaar voor deze beschutting tegen 
de stortregen. Toch zou ik op een ander moment zo’n afdak niet 
uitgezocht hebben. Ontevreden mensen hebben ‘brood der be-
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druktheid’ en ‘water der bedruktheid’ nodig om hen van de el-
lendige gewoonte van morren te genezen. Zelfs dingen waarvan 
wij een afkeer hebben, zullen wij in moeilijke omstandigheden 
leren waarderen. Ik houd niet van hagedissen, maar in Pont St. 
Martin, in het Val d’Aosta, waar muskieten, vliegen en allerlei 
andere insecten ons bijna razend maakten, prees ik die kleine 
groene diertjes. Ik voelde zelfs genegenheid voor hen, als zij hun 
tong uitstaken om onze vervolgers te vangen. Zoet zijn de vruch-
ten van de tegenspoed, waaronder ook deze vrucht, dat we daar-
door de zegeningen leren waarderen die wij vroeger niet telden.

q

Beproeving neemt toe met onze kracht

IJzer en koper zal onder uw schoen zijn; en uw sterkte gelijk uw dagen!
 Deuteronomium 33:25

Latimer zei: ‘Mijn bogen werden gekozen met het oog op mijn 
leeftijd en mijn kracht.’ Hij doelde met deze woorden op de ma-
nier waarop hij als zoon van een landeigenaar door zijn vader 
werd opgevoed. Naarmate zijn leeftijd en kracht toenamen, wer-
den voor hem steeds grotere en sterkere bogen gekocht. Zo wor-
den jongens mannen die met de kruisboog schieten en op dezelf-
de wijze worden christenen veteranen in het leger van de Heere. 
De beproeving die voor een kind in de genade goed is, past niet 
bij de jongeling in de genade, en de volwassene heeft ernstiger 
beproeving nodig naarmate zijn krachten toenemen. Als een wijs 
Vader voedt God Zijn kinderen verstandig op, en wanneer wij in 
staat zijn om het te verdragen, verzwaart Hij onze dienst en ons 
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lijden. Zoals jongens blij zijn wanneer zij als mannen worden 
behandeld, zo willen wij ons verheugen in onze toenemende 
beproevingen, want die roepen ons op tot mannenwerk en met 
Gods hulp willen wij ons er niet aan onttrekken.

q

Uitwerking van de beproeving op verschillende personen

En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, 
maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame 
vrucht der gerechtigheid dengenen, die door dezelve geoefend zijn.
 Hebreeën 12:11

Wat zijn zomer- en winterstormen verschillend! ’s Winters hui-
len ze over de aarde en slepen alles mee; wat nog als verdord 
blad van de bomen op de grond ligt, wordt weggevaagd. Niets 
dan verwoesting blijft achter en nadat de regen die daar vaak 
mee gepaard gaat, is opgehouden, laten plassen en moerassen 
zien wat er geweest is. Maar wanneer ’s zomers de wolken hun 
stromen uitgegoten en de winden geraasd hebben en daarna 
de zon schijnt, dan zien alle dingen er na dit verfrissend bad 
weer liefelijk uit. De bloemen met hun schitterende parels geuren 
zoeter dan tevoren, het gras schijnt een nieuw groen te hebben 
aangedaan. De jonge planten die nauwelijks te zien waren, staan 
nu samen te midden van hun soortgenoten, zo ver zijn ze opge-
schoten. Ook de lucht, die eerst drukkend was, is nu fris, zuiver 
en verkwikkend geworden.
Dat is ook het verschil, wanneer de stormen van de beproeving 
komen over onvernieuwde harten of over hen die in Christus 



9

zijn. Bij eerstgenoemden komen de onrust en de ontevreden-
heid openbaar die eerst niet gezien werden. Geen enkele straal 
van hoop breekt door de sombere sluier heen; geen bloemen 
of vruchten geven blijk van een weldadige uitwerking. Maar 
in de ziel van een christen gaat het zoals geschreven staat: 
‘Des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er ge-
juich.’ Een glimlach van hoop en liefde volgt op elke traan en 
de beproeving zelf verandert in de heerlijkste zegeningen.

q

Beproeving is de weg tot eer

Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, 
opdat wij met de wereld niet zouden geoordeeld worden.
 1 Korinthe 11:32

Vroeger was de klap die een heer op het oor van zijn slaaf gaf, 
een teken van vrijheid. De slaaf vond het dan niet erg als die klap 
wat te hard aankwam.
Door een zwaardslag werd een strijder door zijn vorst tot ridder 
verheven. De nieuwe ridder vroeg zich dan niet af of het zwaard 
hem wat te pijnlijk had geraakt. 
Wanneer de Heere Zijn knechten tot een hogere trap van het gees-
telijke leven wil bevorderen, zendt Hij hun dikwijls een pijnlijke 
beproeving; Hij maakt Zijn Jakobs tot machtige vorsten, maar 
Hij schenkt die eer slechts na een nacht van worstelen, waar-
bij ze een verwrongen heup oplopen. Wie van ons zou van de 
beproevingen verschoond willen blijven, als ze nodig zijn voor 
geestelijke vooruitgang?


