
Lyding … Wat is die oorsprong daarvan en het dit ŉ doel? 

Johannes 9: 1-7 / 24 Feb.2019 

Skriflesing en Prediking Johannes 9: 1-7 

1. 

Hoe behoort ons die lyding en swaarkry van die lewe te verstaan en 

interpreteer? 

 Wat is die oorsprong van lyding?  Wat of wie veroorsaak lyding in ons lewe? 

 Kan ons lyding en swaarkry op rasionele wyse verklaar en verduidelik? 

 Het lyding en swaarkry ŉ funksie of is dit geheel en doelloos? 

Dit is sekerlik van die vrae waarmee elke persoon op een of ander stadium worstel?  

Ek is oortuig dat elkeen van julle al die vrae in die donkerte van die nag, wanneer 

die slaap jou ontwyk, gevra het. 

Dit is sekerlik van die vrae waarmee die ouers, kinders en onderwysers van 

Hoërskool Driehoek die afgelope paar weke worstel?   

 Ek is oortuig dat die kinders wat die tragedie aanskou het op die oomblik 

wonder oor die kwessies.   

 Ek is oortuig dat die personeel van Hoërskool Driehoek, met die terugkeer 

na die skool en ŉ vorm van normaliteit, oor die kwessies wonder en debatteer. 

 Nog meer as al die persone wat ek nounet genoem het glo ek dat die ouers, 

die broers en sussies wat geliefdes aan die dood afgestaan het wonder 

oor die konsep van lyding en swaarkry.  Ek is oortuig dat elkeen van hulle op 

een of anders stadium gevra het:  Hoekom?  Is daar ŉ doel agter die 

oënskynlike nuttelose sterftes? 

Die mense van die Hoërskool Driehoek, asook ons wat vanoggend hier saam is, is 

natuurlik nie eerste mense wat met die kwessie worstel nie.  Deur al die eeue het 

filosowe en teoloë basies die selfde vrae gestel.   

Die groot woord vir die studie is die “teodiseevraagstuk”.  Met ander woorde die 

“lydingsvraagstuk”.   



 Dit is ŉ studie wat in essensie vra wat God se rol in lyding en swaarkry is.   

 Is God die oorsprong van lyding?   

 Hoekom laat God toe dat mense soms swaarkry?  

 Kan ŉ liefdevolle God lyding oor mense laat kom?   

 Hoekom kry goeie mense soms swaar terwyl die bose floreer?   

Dit is elk vrae waarmee die studieveld hom bemoei. 

2. 

In Johannes 9, die teksgedeelte wat ons vandag saamlees, kry ons met die selfde 

kwessie te doen.  Jesus het nounet klaar gepreek in die tempel.  Soos hy uitbeweeg 

merk hy ŉ man op wat van geboorte blind is.  Sy dissipels vra toe vir Jesus ŉ baie 

spesifieke vraag.  Hiervan lees ons in die eerste 2 verse van die hoofstuk.  Kom ons 

lees dit saam. 

1 Terwyl Jesus wegstap, sien Hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. 2 Sy 

dissipels vra Hom toe: “Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore 

is: sy eie of sy ouers s'n?” 

Ons stop net vir eers hier. 

Die dissipels wonder in essensie oor die teodiseevraagstuk.   

 Wat is die oorsprong van die lyding en swaarkry wat die man van kleinsaf 

ervaar en beleef?   

 Is hy blind omdat hy self gesondig het of omdat sy ouers gesondig het?   

 Is sy blindheid ŉ straf wat hy van God ontvang het omdat hy of sy ouers 

op een of ander wyse gesondig het? 

Voordat ons egter kan kyk na Jesus se antwoord op die moeilike vraag moet ons 

net kortliks deur die Bybel blaai.  U sal vind dat die Bybel nie net een antwoord 

gee ten opsigte van die lyding nie.  Deur die eeue heen het daar ŉ mate van 

teologiese ontwikkeling in die Bybel plaasgevind.  Omdat die Bybel verskillende 

standpunte het oor die oorsprong en die aard van lyding is mense nogal geneig om 

deurmekaar te raak ten opsigte van die saak.   



Kyk byvoorbeeld na die verskillende benaderings wat predikante volg wanneer dit 

kom by ŉ begrafnis of gedenkdiens.  Ongelukkig is van die standpunte eensydig 

en meermale sonder troos.   

Die lyding is uniek en persoonlik tot elke persoon.  In lyding is daar ŉ misterie 

opgesluit.  Daarom kan ons nie net vinnige kitsantwoorde bied nie. Nee, ons moet 

die tema met omsigtigheid benader.  Om hiermee te help het ek dit goed gevind 

om ook na ander perspektiewe op die lyding in die Bybel te kyk.  Hopelik, nadat ons 

dit in oënskou geneem het, sal elkeen van u self kan besluit by watter benadering 

u aanklank vind, indien enige. 

3. 

Die eerste perspektief op die lydingsvraagstuk sluit direk by Jesus se dissipels se 

vraag aan.  Dit perspektief was vir baie jare die dominante benadering ten 

opsigte van die lyding en ongelukkig huldig baie mense vandag nog die 

standpunt. 

Vriende, volgens Genesis 3: 15-19 sal die man en vrou met swaarky ŉ bestaan 

maak en hulle lewens sal met lyding gekenmerk word omdat hulle ongehoorsaam 

was teenoor God.  Adam en Eva het van die Boom van die lewe geëet.  Omdat hulle 

op die wyse gesondig het, het God hulle gestraf en uit die tuin van Eden gedryf. 

Die Genesis verhaal het in ŉ groot mate al die verdere denke oor die oorsprong van 

lyding gevorm.  Die straf op sonde is lyding en swaarkry.  Mense ervaar ellende 

in die lewe omdat hulle op een of ander wyse gesondig het – die siekte, die 

dood, is God se straf op die oortreding. 

Die rigiede leer, ŉ leer wat ons ons vandag voorspoedsteologie of die 

vergeldingsleer noem, kom die duidelikste voor in Levitikus 26.  Hoor wat ons 

daar lees. 

3 “As julle my voorskrifte nakom, my gebooie gehoorsaam en daarvolgens lewe, 4 

sal Ek vir julle reën gee op die regte tyd, sodat die lande oeste sal lewer en die 

bome vrugte sal dra. 5 Julle sal graan dors tot dit weer tyd is om vrugte te oes, en 

julle sal vrugte oes tot dit weer planttyd is. Julle sal oorgenoeg kos hê en sonder 

sorge in julle land woon. 6 Ek sal vrede gee in die land sodat julle rustig kan slaap: 



Ek sal die ongediertes uitroei en daar sal nie oorlog in julle land kom nie. ( Levitikus: 

26: 3-6) 

Dus gemeente. Ons kan aflei dat dit uitermatig goed gaan met die mense wie 

God se voorskrifte nakom. Lyding en swaarkry sal hulle nie ervaar nie omdat hulle 

getrou aan die Here is.  Klassieke voorbeeld van voorspoedsteologie.   

Die teenoorgestelde is ook natuurlik waar.  Indien jy sondig en ontrou is teenoor 

die Here moet jy die straf van God verwag.  Lyding en swaarkry is met ander 

woorde God se straf. 

14 “As julle egter nie na My luister nie en nie alles doen wat Ek julle beveel het nie, 

15 as julle my voorskrifte en bepalings verwerp en met minagting behandel, sodat 

julle nie my bevele nakom nie en my verbond verbreek, 16 sal Ek die volgende 

doen: Ek sal julle lewens vol angs maak. Julle sal geteister word deur tering en 

koors, siektes wat 'n mens blind maak en jou laat wegkwyn. Julle sal tevergeefs 

saai, want julle vyande sal julle oeste opeet. (Lev. 26: 14-16) 

God straf die een wat teen hom sondig.  So sien ons dit in die geval van die tuin 

van Eden asook die uiteindelike Ballingskap.  God is met ander woorde die 

oorsprong van lyding en swaarkry. 

4. 

Gelukkig vriende is dit nie die enigste standpunt wat ons die Bybel vind ten opsigte 

van lyding nie.   

In die boeke van Job, Prediker en Klaagliedere word kritiek uitgespreek teen 

hierdie simplistiese benadering ten opsigte van Lyding.  Job is by uitstek ŉ 

voorbeeld van ŉ genuanseerde teodisee.  

In Job 4: 7-9 praat Job se vriende met hom.  Hulle ondersteun die benadering 

waarvan ons in Levitikus gelees het.  Job se vriende sê aan hom: 

7 “Dink daaroor na: het iemand ooit onskuldig te gronde gegaan? Waar is 

regverdiges ooit uitgewis? 8 Ek het ondervind: dié wat onreg plant en moeilikheid 

saai, oes dit ook. 9 Deur die toorn van God gaan hulle te gronde, deur sy woede 

gaan hulle tot niet. 



Elifas, Bildad en Sofar (Job se sogenaamde vriende) argumenteer dat die oorsprong 

van Job se lyding in sy sonde te vinde is.  God is ŉ regverdige God en daarom sal 

God nie die wat getrou aan Hom leef straf nie.  Omdat God regverdig is sal hy uit Sy 

regverdigeheid die sonde bestraf.  .  Verder stel hulle dat God hom weer sal seën en 

ophelp indien hy net sy skuld bely.  Hulle stel ŉ eenvoudige vorm van 

vergeldingsleer voor.  Die regverdiges beloon God, terwyl die sondaars gestraf 

word. 

Dan vriende, aan die einde van Job, in hoofstuk 38-42 kom God self aan die 

woord.  

Die Here sê aan Job dat Hy in beheer is van die ganse skepping, ja ook van 

swaarkry en voorspoed.  Net God weet hoekom Hy swaarkry in menselewens 

toelaat.  Dit vra van ons dat ons die dinge wat Hy in ons lewe toelaat moet 

aanvaar.  Verder vra dit van ons dat getrou op die Here in swaarkry moet 

vertrou. 

In essensie sê Job,  

 dat ons as mens se verstand te klein is om die almag van God te besef en 

te verstaan.   

 Ons is te gering om God se intensies en bedoelings te begryp.   

 Wie is ons om God uit te vra ten opsigte van die oorsprong en doel van 

lyding en swaarkry.   

 Uiteindelik kan ons maar net op die Here in swaarkry vertrou en glo.  Meer as 

dit kan ons nie doen nie. 

Die Prediker neem die denke selfs nog ŉ bietjie verder.  Hy sê dat die selfde lot 

ieder en elkeen tref.  Die goeie persoon en die sondaar sal eendag sterf.  Dus 

vrywaar jou goeie dade jou nie van die ellende van die lewe nie.  Netso sal jou 

slegte optrede nie God se straf oor jou bring nie.  Wat oorbly is maar om jou beste 

te doen en die voorskrifte van die Here na te kom.   

5. 

Ons sien dus vriende twee definitiewe benaderings in die Ou Testament ten opsigte 

van die lyding. Aan die eenkant is lyding en swaarkry God se straf op sonde.  



Dit is presies hoe Jesus se dissipels geredeneer het.  Die blinde man moes op een 

of ander stadium gesondig het.   Die feit dat hy blind is God se straf op sy of sy 

ouers se oortreding. 

Afgesien van dié benadering vind ons ook in Job, Prediker en Klaagliedere ŉ meer 

genuanseerde benadering ten opsigte van die lyding.  In essensie sê die 

geskrifte vir ons dat daar nie altyd ŉ antwoord is op hoekom mense lyding 

aanvaar nie.  Netso kan ons nie met sekereheid sê dat lyding altyd ŉ doel het nie.  

Nee, somtyds is lyding en swaarkry selfs doelloos.   

 Dit beteken egter nie dat ons in pessimisme moet verval nie.  

  Al kan ons nie die lyding te volle begryp of verstaan nie kan ons steeds 

vashou aan die wete dat God in beheer is.   

 Al kan ons nie God se plan vir ons lewe begryp nie beteken dit nie dat ons 

ons rug op die Here moet draai nie.   

 Steeds moet ons, selfs in swaarkry, glo en vertrou op die Here.   

Miskien is dit die benadering wat Jesus in die tuin van Getsemane volg.  

Jesus probeer nie die lyding weg verduidelik nie.  Nee, Hy aanvaar God se wil 

in sy lewe.  

6. 

Natuurlik het die Nuwe Testamentiese skrywers en geskrifte ook iets te sê 

aangaan die lyding. 

In Romeine 5: 3-5 vind ons ŉ pragtige voorbeeld van hoe Paulus die lyding 

verstaan. Daar staan: 

3 Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: 

swaarkry kweek volharding, 4 en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid 

van geloof kweek hoop; 5 en dié hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons 

harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het. 

Paulus sê met ander woord dat lyding en swaarkry die potensiaal inhou om ons 

geloof en so ook ons verhouding met God te kan versterk en te kan verbeter.   

In Romeine 8: 28 gee Paulus weer ŉ ander perspektief vir ons.  Daar staan: 



28 Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat 

volgens sy besluit geroep is. 

Paulus stel dat selfs lyding ŉ instrument in die hand van die Here is.  Ja, selfs 

lyding word ingespan sodat dinge te goede vir ons sal meerwerk. Anders 

gestel: somtyds gebruik die Here lyding om Sy wil in ons lewens te realiseer. 

ŉ Verdere bekende perspektief ten opsigte van lyding vind ons in die pastorale brief  

1 Petrus.  In vers 6-7 staan daar: 

6 Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak 

word deur allerhande beproewings 7 sodat die egtheid van julle geloof getoets kan 

word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die 

suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet 

ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die 

wederkoms van Jesus Christus. 

Deur lyding en pyn word die egtheid van ons geloof en oortuiging getoets.  

Deurdat ons op die wyse (deur lyding) getoets word, word ons in die proses 

gesuiwer en versterk.  In ŉ sekere sin dien lyding as die meganisme waardeur 

ons leer hoe om meer en meer in die beeld van Jesus te leef. 

7. 

Vriende.  Net om saam te vat.  Die meerderheid van opinies in die Nuwe Testament 

is dit eens dat daar ŉ doel agter lyding is.  Duidelik sien ons dat dit ŉ verdere 

ontwikkeling is van die leer wat ons in Job vind.  Die doel met lyding volgens die 

Nuwe Testament is dat jy daardeur gevorm en geslyp word.  Lyding dien as 

instrument in die hand van die Here waardeer ŉ mens ŉ metamorfose 

ondergaan.  Deur lyding is dit moontlik dat jy jou ou self kan agter laat en meer 

en meer gevorm word om soos Jesus te lyk – die lydende dienskneg.  Lyding 

dien as die instrument waardeur ons spirituele ontwikkeling ondergaan.   

8. 



Met die agtergrond in gedagte kan ons nou weer gaan kyk na Johannes 9 en Jesus 

se antwoord op die dissipels se vraag.  Om dit te doen moet ons die res van die 

teksgedeelte saamlees. 

3 En Jesus antwoord: “Dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers s'n 

nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word. 4 

So lank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van Hom wat My gestuur het; die 

nag kom, wanneer niemand kan werk nie. 5 Terwyl Ek in die wêreld is, is Ek die lig 

vir die wêreld.” 6 Nadat Hy dit gesê het, spoeg Hy op die grond en maak met die 

spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer Hy die klei aan die man se oë 7 en sê vir hom: 

“Gaan was jou in die Siloambad.” Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het 

gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. 

Vriende vanuit die staanspoor kan ons noem dat Jesus ŉ rigiede, Ou 

Testamentiese, vergeldingsleer afwys.   

Hy sê aan die dissipels dat die man nie blind is omdat hy of sy ouers gesondig het 

nie.  Nee, Jesus gee ŉ ander verduideliking vir die man se blindheid.   

 Waar Job sou sê dat die man se blindheid bo ons verstand is,  

 en Paulus weer sou argumenteer dat die man se lewe en geloof gevorm 

word deur die feit dat hy blind is,  

 stel Jesus dat die God se werke in die man sigbaar word.   

Hoe behoort ons die stelling van Jesus te interpreteer?  Vir Jesus is lyding en 

swaarkry, die blindheid van die man, ŉ geleentheid vir verkondiging en 

getuienis.  In die man se blindheid en hoe God met hom besig is, kan ander 

mense iets van God se hart en hand sien.  Lyding is vir Jesus ŉ missionêre 

moment wat die potensiaal het om ander mense (die wat dit aanskou) tot 

geloof te kan laat kom.  

Deurdat die dissipels die man kan aanskou, en kan sien watse wonderwerk Jesus in 

sy lewe kan verrig, kan hulle tot geloof kom. 

9. 



Dalk moet ek die 4 benaderings konkreet maak deurdat ek dit van toepassing 

maak op die Hoërskool Driehoek tragedie? 

 Volgens Levitikus het die ramp plaasgevind as gevolg van een of ander 

sonde.  God het die mense op die wyse gestraf.  Jesus self wys die 

benadering af. 

 Job sou weer stel dat ons nie ŉ definitiewe rede kan gee hoekom slegte 

goed met goeie mense gebeur nie.  Ons verstand is te klein daarvoor.  Al 

wat ons kan doen is om op God te midde van lyding te vertrou. 

 Paulus en van die ander skrywers van die Nuwe Testament sou weer stel dat 

daar ŉ rede of doel agter die gebeure sit.  Dit het gebeur sodat die mense 

wat agterbly deur lyding heen gevorm word na die beeld van Jesus – die 

lydende dienskneg. 

 Jesus sê weer in Johannes 9 dat die tragedie afgespeel het sodat iets van 

God in die wêreld kon sigbaar word.  Met ander woorde:  in die gebeure, in 

hierdie lyding, het God Homself geopenbaar.  Die wat daar was en vandag die 

nagevolge van die gebeure sien, sal getuig van ŉ gemeenskap wat saamstaan 

en mekaar ondersteun.  Hulle sal getuig van herlewing en geloofsgroei.  Dus 

gemeente, selfs verstaan ons dit nie volledig nie, dien lyding soms as ŉ 

geleentheid vir verkondiging. 

10. 

Uiteindelik vriende is elkeen van die verduidelikings onvoldoende.  Hoe diep strek 

die ellende, hoe wyd is die pyn van ouers wat ŉ kind aan die dood afgestaan het?  

Is dit ons plek om dit te probeer weg te verduidelik? 

Wat ek wel sal sê is dat julle vandag ŉ oorsig gekry het van wat die Bybel oor 

lyding sê.  Ek gaan nie vir julle vertel watse benadering julle moet volg nie.  Jy kan 

self kies. 

Dalk moet ons nie by die hoekom-vraag vashaak nie maar eerder vra wat nou, 

waarheen nou? 

Jesus gee ŉ verduideliking van hoekom die man blind is – dit is waar.  Maar Hy 

gaan selfs ook bietjie verder.  Hy sien ŉ man raak wat ly en swaarkry.  Jesus 



beredeneer nie net sy lot nie, nee Hy gaan oor in aksie.  Hy doen iets vir hom.  

Jesus staan nie stil by die hoekom vraag nie, hy gaan oor in die wat nou gedeelte.  

Jesus gee die man se sig weer aan hom terug. 

So kan ons nie net redeneer oor die oorsprong en doel van die lyding nie.  Ons 

moet ook daadwerklik, soos Jesus, mense bystaan in hul nood.  Ons kan nie 

anders as om hulle in hulle lyding te help en by te staan nie.   

Hoekom vriende?  Want God het nie net na die mensdom in sy lyding gekyk en 

daaroor geredeneer nie, nee, God het ook sy hand na ons in Jesus uitgesteek.  

In Jesus word ŉ mensdom se lot verander, ŉ mensdom wie se lewe deur lyding 

gekenmerk word. Amen 


