
Tragedies 
Lukas 13:1-5 

Als er moeilijke dingen 
gebeuren 

 

Ieder jaar vertrekt er een groep jonge mensen uit 
verschillende kerken in Eindhoven voor een 
werkvakantie naar Oekraïne. Het is goed om de 
Heer te dienen en op deze manier kennis te 
maken met zendings- en ontwikkelingswerk. 
Maar afgelopen zondag voltrok zich een drama: 
op de weg terug naar Nederland vloog één van 
de twee busjes over de kop op een Duitse 
snelweg. Tim, 19 jaar, overleed ter plekke. Drie 
anderen werden opgenomen in het ziekenhuis. 
Het is de nachtmerrie waarvan ouders en de 
reisorganisatie bidden dat dit nooit zal gebeuren. 
Een tragedie! Waarom is dit gebeurt? Wie is de 
schuldige? Waar is God in dit alles? 
 
De vrienden en familie van onschuldige 
omstanders die gedood of verminkt werden bij de 
recente terroristische aanslagen zitten ook vol 
onbeantwoorde vragen. We leven in een wereld 
waarin gehandicapte kinderen geboren worden, 
modderstromen en overstromingen huizen 
vernietigen, geweld, ziekten en ‘domme’ 
ongelukken onze geliefden van ons wegnemen. 
Na verloop van tijd neemt het gevoel van 
ontzetting af, maar de verontrustende vragen 
kunnen blijven. Hoe reageerde de Heer Jezus op 
tragedies?  
 
Jezus en twee tragedies 
In Lukas 13:1-5 lezen we over twee tragedies. 
Een aantal pelgrims uit Galilea die voor het 
Pascha naar Jeruzalem waren gekomen, werden 
afgeslacht door Romeinse troepen terwijl zij in de 
tempel hun offers brachten: “…Galileeërs van 
wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd 
had” (vers 1). Dit is dezelfde Pontius Pilatus die 
later het bevel gaf om Jezus te geselen en te 
kruisigen. De tweede tragedie speelde zich af ten 
zuiden van Jeruzalem, in Siloam, waar een 
bekende vijver was (Joh. 9:7-11). Lukas 13 
vertelt ons over achttien doden “op wie de toren 
in Siloam viel” (vers 4). Waarschijnlijk gaat het 
hier over één van de grotere torens die dienden 

ter ondersteuning van het aquaduct. Waar was 
God toen deze tragedies plaatsvonden? 
 
De Joden hadden, net als de meesten van ons, 
simpele antwoorden ontwikkeld om moeilijke of 
complexe situaties uit te leggen. Wij mensen zijn 
dol op eenvoudige antwoorden. Mysterie wordt 
geassocieerd met zwakheid. Kennis zorgt voor 
een gevoel van controle. In die tijd 
concludeerden de Joden dat de mensen die 
omkwamen schuldig moesten zijn aan het 
begaan van één of andere vreselijke zonde. De 
overlevenden, zoals zijzelf, waren daardoor 
‘betere’ mensen. Onze persoonlijke zonden of 
zondige levensstijl kunnen een verklaring zijn 
voor sommige vormen van lijden. “God laat niet 
met zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij 
ook oogsten” (Gal. 6:7). De zonden van anderen, 
zoals die van Pilatus, kunnen andere 
moeilijkheden verklaren. Maar de meeste 
tragedies hebben niet één verklaring die ook 
maar in de buurt komt van een bevredigend 
antwoord. 
 
Ik denk dat deze twee plaatselijke tragedies voor 
de Heer Jezus de ideale context waren om ons 
wat inzicht te geven in de oorzaken van 
tragedies en zinloos lijden. Maar dat doet hij niet. 
Ook maakt hij geen gebruik van de situatie om 
een politiek statement te geven over de 
onderdrukking door de Romeinen. Hij geeft geen 
commentaar op de levensstijl van de mensen die 
omkwamen en ondernam geen poging om de 
beschuldigende logica van de Joden te 
corrigeren. Waren zij die stierven ernstige 
zondaren? Jezus antwoord: “Ik zeg u: Nee, maar 
als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo 
omkomen” (vers 3 en 5). Hij gebruikt deze 
tragedies om hen er toe aan te zetten niet het 
leven van anderen te onderzoeken, maar dat van 
henzelf. Hoe ziet God mij, mijn prioriteiten, mijn 
manier van leven? 
 
Een oproep om onze manier van denken te 
veranderen 
In de Bijbel betekent het woord bekeren ‘je 
manier van denken veranderen’. Natuurlijk 
worden we er toe opgeroepen om ons af te keren 
van zondige daden en levensstijlen. Maar het 
Bijbelse woord voor bekeren is veel breder. We 
kunnen vasthouden aan verkeerde overtuigingen 
over onszelf, over Wie onze hemelse Vader is en 
hoe Hij werkt – wat Hij moet doen en wat Hij niet 



kan doen. Ja, Gods liefde, goedheid en trouw 
richting ons blijft bestaan, maar onze eigen 
redeneringen en verwachtingen kunnen 
aanpassing nodig hebben. Misschien hebben we 
het nodig om ‘onze manier van denken te 
veranderen’, om een aantal eenvoudige, door 
mensen bedachte verklaringen los te laten en 
ons denken meer in lijn met Gods realiteit te 
brengen. Kort gezegd: misschien moeten we ons 
bekeren. Ik denk dat dit is wat A.W. Pink in 
gedachten had toen hij schreef: “De christen die 
gestopt is met zich te bekeren is gestopt met 
groeien”. Tragedies zijn kansen om na te denken 
over je leven en daar waar nodig je te bekeren. 
 
Groeien door tragedies 
De worsteling om stevig vast te houden aan 
Gods liefde, goedheid en trouw te midden van 
tragedie is een uitdaging voor iedere gelovige. 
Bijna 300 jaar geleden zegende Catharina von 
Schlegel generaties christenen met haar lied “Be 
Still, My Soul”. Het geeft geen antwoord op de 
vele vragen die ons bezig houden, maar het 
helpt ons wel om onze ziel en onze ervaring in 
overeenstemming te brengen met wie God is: 
 

Wees stil mijn ziel: de Heer is aan uw zij 
Draag geduldig het kruis van rouw of pijn 

Laat over aan uw God te regelen en voorzien 
Bij elke verandering blijft Hij trouw 

Wees stil mijn ziel: uw beste, uw hemelse Vriend 
Over doornige paden leiden naar een vreugdevol eind 

 
Wees stil mijn ziel: uw God heeft het op Zich genomen 

De toekomst te leiden, zoals Hij het verleden heeft geleid 
Laat niets uw hoop en uw zekerheid aan het wankelen brengen 
Alles wat nu een mysterie is, zal uiteindelijk duidelijk worden 
Wees stil mijn ziel: de golven en de wind kennen nog steeds 
Zijn stem die over hen regeerde toen Hij op aarde rondliep 

 
Meer recent is Matt Redman ook gebruikt door 
God om ons te zegenen met zijn lied “Blessed be 
Your Name”. 
 

Gezegend zij Uw naam 
Als de zon op mij neerschijnt 

Als alles is zoals het zou moeten zijn 
Gezegend zij Uw naam 

 
Gezegend zij Uw naam 

Op de weg gepaard met lijden 
Hoewel er pijn is bij het offer 

Gezegend zij Uw naam 
 

U geeft en U neemt 
Mijn hart zal er voor kiezen te zeggen 

Heer, gezegend zij Uw naam 

Wanneer onze hemelse Vader tragedies toestaat 
ons pad te kruisen, kies er dan voor om vast te 
houden aan de onveranderlijke waarheden over 
Wie Hij is. In een aantal van onze moeilijkste 
momenten hebben mijn vrouw en ik deze 
geweldige liederen ook gezongen. Misschien 
kunnen ze jou ook tot zegen zijn: “Wees stil, mijn 
ziel: de Heer is aan je zij”. “Bij elke verandering 
zal Hij trouw blijven”. “U geeft en U neemt, mijn 
hart zal er voor kiezen te zeggen: Heer, 
gezegend zij Uw naam”.  
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In het Engels 
 

“Be Still, My Soul” - Catharina von Schlegel 
 

Be still, my soul: The Lord is on thy side 
Bear patiently the cross of grief or pain 
Leave to thy God to order and provide, 
In every change, He faithful will remain 

Be still, my soul: thy best, thy heavenly Friend 
Through thorny ways leads to a joyful end. 

 

Be still, my soul: thy God does undertake 
To guide the future as He has the past 

Thy hope, thy confidence let nothing shake 
All now mysterious shall be bright at last 

Be still, my soul: the waves and winds still know 
His voice who ruled them while he dwelt below. 

 
 
 
 

“Blessed be Your Name” – Matt Redman 
 

Blessed be Your name 
When the sun's shining down on me 

When the world’s ‘all as it should be’ 
Blessed be Your name 

 

Blessed be Your name 
On the road marked with suffering 
Though there’s pain in the offering 

Blessed be Your name 
 

You give and take away (2x) 
My heart will choose to say 
Lord, blessed be Your name 

 


