
 

 

 



God se wil en ons lewens.  

`n Perspektief op die Teodisee-vraagstuk.  -Braam Klopper  

 

Hoe kan God se WIL, God se ALMAG en God se LIEFDE gerym word 

met siekte, lyding, onreg en die dood? 

Dit is een van die oudste vraagstukke van die mens.  

Dit staan bekend as die TEODISEE-VRAAGSTUK.  

Deur die eeue is daar verskeie pogings aangewend om hierdie 

vraagstuk te probeer beantwoord. Geen enkele poging bied werklik ŉ 

bevredigende antwoord of verklaring nie.  

Ons gaan poog om eerder ŉ PERSPEKTIEF of INVALSHOEK te kry, wat 

ons kan help om oor die probleem te besin. Dit is ŉ poging om die 

“Groter prentjie te sien”.  

Naas GOD SE WIL, gaan ons kyk na nog 5 ander aspekte kyk wat ons 

lewens en selfs ons dood beïnvloed.  

Sirkel een: God se wil. 

God se wil is GOED. In lyn met sy Wese. God is Liefde.  

Sien Jeremia 29:11 en Jak 1:13-18. 

God skep die mens met ŉ VRYE WIL. Dit beteken God dwing nie Sy wil 

af nie. Sy wil kan oortree word. Sonder vryheid van keuse sou ŉ 

VERHOUDING tussen God en mens nie moontlik wees nie. (Onthou 

die voorbeeld van ŉ robot wat gebou en geprogrammeer is.) 

Waar vind mens God se wil in ŉ “neutedop”? 

Eksodus 20, die tien gebooie as praktiese riglyn vir die lewe. Stel 

jouself ŉ wêreld en samelewing voor waar almal aan God se wil 

gehoorsaam is. Waar niemand iemand anders doodmaak nie. 



Niemand Egbreuk pleeg nie. Niemand steel nie. Geen leuens of 

bedrog nie. Almal gehoorsaam is aan alle reëls en gesagsinstansies. 

Gaan lees ook Levitikus hoofstuk 25. God se “Meesterplan” vir die 

ekonomie.  

 

Sirkel twee: EIE KEUSES TEEN GOD SE WIL. 

Elke mens het die vryheid en die vermoë om keuses uit te oefen wat 

lynreg met God se wil bots. Hierdie keuses het radikale implikasies vir 

ons eie lewens, ons toekoms en selfs ons dood.  

Bekende voorbeelde:  

Dawid se egbreuk met Batseba en sy daaropvolgende keuse om haar 

man Urija te laat vermoor. 2 Sameul 11 

Eietydse voorbeelde:  

Egbreuk, en die onberekenbare hartseer in die lewens van mense. 

Selfdood. Onverskillig bestuur. Leefstyl en verwante siektes.  

Die nakom van ons EIE VERANTWOORDELIKHEDE  

al dan nie, is een van die mees bepalende invloede op ons lewens. 

 

Sirkel drie:  

ANDER MENSE SE KEUSES TEEN GOD SE WIL.  

Alle mense het die vryheid om keuses te maak en dinge te doen wat 

lynreg met God se wil bots. Hierdie keuses en optrede kan ons 

lewens radikaal beïnvloed. Dit kan natuurlik ook ons dood 

veroorsaak.  

Twee Bybelse voorbeelde: 

Herodus en die kindermoord. Matt 2:16-18.  



Die onthoofding van Johannes die Doper. Matt.14:1-12 

Mk 6:17-29.  

Eietydse voorbeelde: 

Alle misdaad, veral moord (6de gebod). Bedrog in al sy vorms maar 

veral ook met finansies, Bv. Pensioen fondse, aandelemark, ens, ens. 

(8ste, 9de en 10de gebooie). Motorongelukke (5de Gebod), 

Oorlogverklarings. Godsdienstig gemotiveerde moorde. Bv. 

Nieu-Seeland en Sri-Lanka.  

Ons almal is daagliks tot ŉ baie groot mate uitgelewer aan die keuses 

en optrede van ANDER MENSE. Dit is ook een van die grootste 

invloede in ons lewens.  

 

Sirkel vier: DIE DUIWEL SE BEPERKTE MAG 

Sommige mense wil die Duiwel die skuld gee vir alles wat verkeerd 

loop. Baie van ons het groot geword met die bekende woorde: “Die 

Duiwel sit op jou skouer...” 

Sommige mense gebruik dit as ŉ handige verskoning om nie hul eie 

verantwoordelikheid na te kom nie.  

Sommige mense sal die boek Job wil gebruik as “bewys” dat die 

Duiwel die een is wat al die kwade en verkeerde veroorsaak. Ons 

moet altyd rekening hou met die LITERATUURSOORT van die boek 

Job. Hier is verantwoordelike skrifgebruik die belangrikste sleutel. 

Mens moet uiters versigtig wees om afleidings te maak uit die boek 

Job en om sulke afleidings as altyd geldende norms te gebruik. 

Die Nuwe Testament gee vir ons duideliker antwoorde oor die 

posisie en rol van die Duiwel. Ons vind 2 sleuteltekste in Openb. 12 

en 20.  



Belangrike beginsels om in ag te neem:  

● Moet nooit meer mag aan die Duiwel toeken as wat hom 

toekom nie.  

● Moet nooit die Duiwel sien as ŉ alternatiewe god nie. Dit 

gebeur Bv. wanneer mense sê dat die Duiwel “Jong lewens kom 

steel” as verklaring vir die dood van jong mense.  

● Die Duiwel is nog nie finaal uitgeskakel nie, maar is reeds ŉ 

dodelike nekslag toegedien. (Jesus se opwekking uit die dood 

verander die posisie en status van die Duiwel onherroeplik.) 

● Onthou die metafoor van die Duiwel wat is soos ŉ Rottweiler 

aan ŉ ketting. 

 

Sirkel vyf: DIE GEBROKE WERKLIKHEID 

Daar is talle siektes, ongelukke, sterftes, rampe en ander probleme 

wat nie toegeskryf kan word aan enige van die eerste 4 “Sirkels” 

nie. Bv. Siektes (ook sekere kankers) wat nie verwant is aan 

leefstyl nie. Bv. Leukemie. Motor ongelukke wat nie toegeskryf 

kan word aan menslike nalatigheid of roekeloosheid nie. 

Natuurrampe soos vloede en droogtes.  

Ons leef in ŉ GEBROKE WERKLIKHEID. Die ganse skepping is beskadig 

en aangetas deur die sondeval. Gen. 3:17-19. Paulus skryf die 

duidelikste hieroor in Rom. 8:18-23 (Die vertaling van Die 

Boodskap is beslis die duidelikste vertaling oor hierdie 

aangeleentheid.)  

Daar word egter VERNUWING beloof in die toekoms. Die begrip van 

ŉ nuwe Hemel en ŉ nuwe Aarde is baie bekend uit die boek 

Openbaring. Wees baie versigtig vir verduidelikings wat dit 

voorstel as twee afsonderlike plekke. Hemel en Aarde is in die 

Bybel ŉ tegniese term wat die heelal beskryf. Openbaring verwys 



dus na ŉ totale nuwe bedeling. (Sien veral Openb. 21:1-5 en vers 

22-23.)  

 

Sirkel ses: GOD SE INGRYPING AL DAN NIE.  

God staan nie passief teenoor ons en die skepping nie. Hy is 

BETROKKE. Hy GRYP soms duidelik in, MAAR soms gryp Hy skynbaar 

nie in nie. Dit bly vir ons as mense ŉ absolute MISTERIE. 

Paulus verwoord hierdie misterie pragtig in  

1Kor 13:9,10 en 12.  

Bybelse voorbeelde van ingryping: 

In ŉ sekere sin is die hele Bybel een lang verhaal van God se 

voortdurende ingryping in die lewens van individue, asook in die 

lewe van die Verbondsvolk.  

Dink aan die lot van die volk in Egipte, Kanaän en Babel. Dink aan 

individue soos Daniel in die leeu-kuil, Koning Hiskia, Josef en talle 

ander. Sommige uiters belangrike figure, ander naamloos en 

eenvoudig soos die arm weduwee wie se kruik met meel en olie nie 

leeg geraak het nie.  

God se ingryping in die wêreld deur Jesus is sekerlik die belangrikste 

en duidelikste teken van Sy OMGEE en BETROKKENHEID by Sy 

skepping en Sy mense. Jesus se wonderwerke oor ŉ periode van drie 

jaar (Sy openbare bediening) is die duidelikste bewyse van God se 

ingryping. Hierdie ingryping vind plaas oor ŉ wye verskeidenheid van 

terreine. Die natuur, Duiwelbesetenheid, siektes, fisiese dood, 

MAAR, ons moet nooit uit die oog verloor dat hierdie ingryping 

TYDELIK van aard was nie. God herstel nie in hierdie 3 jaar alles wat 

verkeerd is permanent nie. Dit is wat dit beteken dat die “Koninkryk 

van God NABY gekom het”. Jesus leer ons dan juis in die Onse Vader 

gebed om te bid dat die koninkryk al meer en meer moet kom, “laat 



U koninkryk kom; laat U wil ook op die Aarde geskied, net soos in die 

hemel.” (Onthou die metafoor van Nick se roomys masjien.)  

Eietydse voorbeelde: 

GEBED: God antwoord ons gebede met:  

JA, LATER, ANDERS of NEE.  

JA – Talle voorbeelde van genesings, oplossings, uitkomste en 

bewaring op die pad. Ons bid vir die reis op die “Langpad”. By ons 

aankoms getuig ons van God se BESTIERING, ons het ŉ kop-aan-kop 

botsing vermy.  

LATER of ANDERS – Meeste van ons het al ervaar dat God ons 

gebede later beantwoord of anders as wat ons gevra het.  

NEE – Soms het mense ook gebid vir God se bewaring op die 

“langpad” maar daar was ŉ ongeluk en mense is dood. God het 

skynbaar nie ingegryp nie. (Die Misterie). Net so ten opsigte van 

gebed om bewaring en misdaad wat dan wel plaasgevind het.  

Twee baie duidelike Nuwe Testamentiese voorbeelde waar God NEE 

geantwoord het op gebede.  

● Paulus se gebed oor sy doring in die vlees  

2Kor 12:7b-10. 

● Jesus se gebed in die tuin van Getsemané.  

Matt 26:36-46. 

Gebed gaan nie oor RESULTATE nie, maar wel oor ŉ VERHOUDING 

tussen ons en God.  

Een van die belangrikste aspekte van God se INGRYPING is die 

volgende: Wanneer ons Sy wil mis/oortree, skryf Hy ons nie af nie. 

God word nooit “onkant betrap” deur ons verkeerde besluite nie. Hy 

ontwerp vir ons ŉ nuwe wil.  



Onthou die metafoor van die “GPS”. 

Vir my is die mees sprekende voorbeeld in die hele Bybel die een van 

Dawid en Batseba en Jedidja. 2 Sameul 12 die hele hoofstuk maar 

spesifiek vers 24 en 25. 
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