Commentaar bij casus ‘Hoe kan God dit toelaten?’ novembernummer OB 2018
Aan de slag
In de casus blijkt dat Iris sterk geraakt is door het verongelukken van haar collega. Ze
mist haar en is begaan met de man en het kind van haar collega. Ook vindt ze het
onbegrijpelijk dat zoiets gebeurt. Ze kan het niet rijmen met haar geloof dat God liefde
is.
Het is duidelijk dat Iris het fijn vindt om over dit alles met ouderling Marianne te praten.
Marianne laat merken dat ze het ook erg vindt wat er gebeurd is. Haar meevoelen geeft
Iris steun. Verder hoeft Marianne niet veel te zeggen. Luisteren is belangrijker. Ze kan
eventueel af en toe iets samenvatten, bijvoorbeeld: ‘Het heeft je erg aangegrepen en
het roept moeilijke geloofsvragen bij je op’ of ‘Hoe is dit te rijmen met een liefdevolle
God.’ Marianne kan ook bevestigend reageren: ‘Moeilijke vragen inderdaad.’
Vervolgens: stil zijn en wachten. Op die manier geeft ze Iris de gelegenheid om verder
te vertellen.
Ergens gericht op doorvragen kan Iris ook aanmoedigen om door te gaan met haar
verhaal. Marianne kan Iris bijvoorbeeld vragen iets meer te vertellen over wie haar
collega was, wat haar zo geliefd bij de mensen maakte, wat ze voor Iris betekende…
Ook kan ze nog wat meer doorvragen op de dienst van afgelopen zondag; wat raakte
Iris in het bijzonder toen?
De geloofsvragen hangen in de casus samen met een ingrijpende en schokkende
gebeurtenis. Daarom is het belangrijk om eerst voldoende ruimte te geven voor het
verhaal en de emoties. De geloofsvragen kunnen verder in het gesprek vanzelf terug
komen, of opgepakt worden. Het kan goed zijn om daarbij wat verder door te vragen op
Iris’ geloofsbeleving en haar beeld van God. Welke rol speelde het geloof vroeger bij
haar thuis? Wat betekent het voor haar persoonlijk? Op welke momenten in haar leven
heeft Iris Gods liefde en hulp ervaren? Als daar ruimte voor is kun je ook iets van je
eigen geloofsbeleving inbrengen. Waarin ervaar jij Gods liefde en trouw, in je eigen
leven en in de wereld? Wat helpt jou om met lijdenssituaties om te gaan? Het is niet de
bedoeling dat je in discussie gaat, maar misschien kan het wel tot een persoonlijk
gesprek komen.
Tot slot kan het helpen om Gods hulp te vragen in deze moeilijke situatie. Aan het eind
van het gesprek kan Marianne Iris vragen of ze het fijn vindt om samen te bidden (zie
voorbeeldgebed in Ouderlingenblad, nov 2018). Je kunt dan samen alles aan God
toevertrouwen. Dat helpt om de onbegrijpelijke vragen over te geven en los te laten. In
het gebed kun je ook samen voorbede doen voor de man en het kind van Iris’ collega.
Het is fijn als Marianne over een tijdje nog eens contact met Iris opneemt om te vragen
hoe het gaat. Door trouw en attent te zijn in het pastoraat mag je iets van Gods liefde
laten zien.
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