
God lijkt doof 

Pastorale brief voor mensen die worstelen met God over gebeden die niet 

verhoord worden  

‘Waarom luistert god niet naar mij?’ Zo geeft iemand alle 
bitterheid stem. ‘Ik heb maanden, zo niet jaren, gebeden. 
Ik heb altijd geloofd, keurig netjes geleefd, ieder het zijne 
of hare gegeven. Nu ik God nodig heb, doet Hij niets 
terug. Hij lijkt wel doof’. 
 
U herkent deze worsteling. ‘God kan en wil en zal in nood, 
maar Hij doet het niet!’ U zou uw geloof erbij verliezen. 

 
Waarom? Zoals in Psalm 22,2 ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij 
verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. ‘Mijn 
God!’ roep ik overdag, en U antwoordt niet, ’s nachts, en ik vind geen rust’. 
Jezus neemt deze woorden over (Matth. 27:46): ‘In het negende uur riep 
Jezus met luide stem: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ ‘Mijn God, mijn God, waarom 
hebt U Mij verlaten?’ 
 
Paulus heeft er ook mee geworsteld. Blijkbaar had hij iets dat hem heel erg 
hinderde. Dagelijks had hij er last van. We weten niet goed wat het was. 
Moeilijk ter been? Stotteren? Was het epilepsie? Het was een doorn in zijn 
vlees en ‘verduveld’ (satan) lastig: ‘En opdat ik mij door … niet zou verheffen, 
is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan …  opdat ik 
mij niet zou verheffen’ (2 Kor. 12:7). 
 
God verhoort hem niet, maar luistert wel. Het antwoord is: ‘Mijn genade is 
voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht’ (2 Kor.12:9). 
God luistert wel, maar Zijn antwoord is anders dan hij verwachtte, hoopte en 
bad.  
 
Doornen horen bij het leven, de strijd en het sterven. God weet ervan, voelt 
de pijn. Op Golgotha leed Zijn eigen Kind. Hij is erbij. Hij maakt ons klaar 
voor iets nieuws dat wacht. Eeuwig leven met Hem. Zonder gemis en pijn, in 
volle heerlijkheid met Hem. Geloof met een doorn in het vlees geeft uitzicht 
op een leven met Hem. 

 
Tot die tijd geeft Hij genade. ‘Ik ben met u 
alle dagen. Ik ben en blijf Die Ik ben.’ Hij 
hoort altijd ‘om Jezus wil’.  
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