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Het voor de hand liggende antwoord op bovenstaande vraag lijkt volmondig "Ja" te zijn. In deze preek zal ik echter sommige
voorbeelden gebruiken om te illustreren dat gebeurtenissen en omstandigheden die we als negatief beschouwen, zouden kunnen
leiden tot de vervulling van het meesterplan van God voor ons leven. Laten we eerst eens kijken naar het verhaal van de dierbare
hymne schrijver, Fanny Crosby:
Fanny Crosby werd geboren op 24 maart 1820 in New York en stierf op 12 februari
1915 in Connecticut, na meer dan 94 jaar. Ze zei ooit: "MOEDER, ALS IK HAD
MOGEN KIEZEN, zou ik er nog steeds voor kiezen om blind te blijven ... want als ik
sterf, zal het eerste gezicht dat ik ooit zal zien het gezicht van mijn gezegende Redder
zijn." Ze was haar hele leven blind, Fanny Crosby, de grootste hymne schrijver in de
geschiedenis van de christelijke gemeente. Ze schreef later: "En ik zal Hem zien, van
aangezicht tot aangezicht, en het verhaal vertellen – dat ik gered ben door genade."
Hoewel ze blind was, was ze er getuige van dat er van meer dan 8.000 van haar gedichten
muziek werd gemaakt, er meer dan 100.000.000 exemplaren van haar liedjes geprint
werden. Fanny gaf de christelijke wereld liedjes als: Een Schuilplaats In De Tijd Van
Storm; Mijn Redder Leid Mij De Hele Weg, Gezegende Zekerheid; Dicht Bij U; Hij
Verbergt Mijn Ziel; Ik Ben Van U, O Heer; Jezus Roept; Mijn Redder Allereerst; Dichtbij
Het Kruis; Ga Niet Aan Mij Voorbij; Prijs Hem, Prijs Hem; Gered; Red De Gene Die
Overlijden; Veilig In De Armen Van Jezus En Nog Veel Meer. Ze had haar vader John nooit
gekend, want hij stierf in haar twaalfde levensmaand. Toen Fanny zes weken oud was,
kreeg ze een lichte verkoudheid aan haar ogen. De huisarts was weg. Een andere landarts
werd ingeschakeld om haar te behandelen. Hij schreef hete mosterd pappen voor die op
haar ogen moesten worden aangebracht, waardoor haar gezichtsvermogen volledig werd
vernietigd! Later werd bekend dat deze man helemaal niet gekwalificeerd was om arts te
zijn, maar het was te laat om hem te vervolgen, omdat hij de stad had verlaten en nooit
meer iets van hem werd gehoord. Fanny voelde nooit enige wrok tegen hem, maar geloofde dat het door de Heere was
toegestaan. Toen ze vijf jaar oud was, werd ze door haar moeder voor advies naar de beste oogspecialist van het land
meegenomen, die zei: "Arm kind, ik ben bang dat je nooit meer zult zien." Fanny vond niet dat ze arm was. Het was niet het
verlies van haar gezichtsvermogen dat haar jonge hart zich zorgen om maakte. Het was de gedachte dat ze nooit meer een
opleiding zou kunnen krijgen zoals de andere jongens en meisjes. Verrassend genoeg schreef ze op haar achtste haar eerste
poëzie dat opgenomen werd:
Haar moeder was aardig maar heel druk met de kost te verdienen om voor beiden te zorgen, dus het was haar grootmoeder die
een onvergetelijke invloed in haar leven had. Ze introduceerde Fanny aan de Bijbel en dit boek werd haar nu meer vertrouwd
dan een enig ander. Ze begon de Schriften in zich op te nemen. Men zegt dat zij als kind al de Pentateuch, het boek Ruth, veel
van de Psalmen, het boek van Spreuken, Het lied van Salomo en veel van het Nieuwe Testament zo uit het hoofd kon
opnoemen! Dit leverde voor haar onvergankelijke evangelie hymnes de thema's, inspiratie en dictie op. Op haar vijftiende
verjaardag kwam een blije aankondiging dat haar moeder haar naar een nieuwe school kon sturen. Het instituut voor blinden in
New York City. Fanny klapte vreugdevol in haar handen en riep: "O God zij dank, Hij heeft mijn gebed verhoord, precies zoals
ik wist dat Hij het zou doen." Met al haar schijnbare toewijding aan Christus die al op zoveel manieren werd gedeeld, was het
moeilijk te geloven dat ze zich pas in 1851, op 31-jarige leeftijd, bekeerde. Deze glorieuze start vond plaats tijdens een
opwekkingsdienst in de oude John Street Methodist Church in New York waar ze zich bij aansloot.
Ook kwam er romantiek in het leven van Fanny Crosby. Al op 20-jarige leeftijd werd ze verliefd op een andere blinde student
genaamd Alexander VanAlstyne. Hij was vooral dol op muziek en was gefascineerd door haar gedichten. Ze was ook
gefascineerd door zijn zoete muziek melodieën.
Vanaf dat moment zagen twee levens een geheel nieuw universum, door de liefde was de hele wereld voor hen veranderd. Ze
waren niet langer meer blind, want het licht van de liefde liet zien waar de lelies bloeiden, en waar het kristalheldere water de
met mos bedekte lente vond. Uiteindelijk, was ze op 5 maart 1858, op 37-jarige leeftijd pas getrouwd. Het leven was net
begonnen voor Fanny Crosby, want haar levenswerk stond nog steeds voorop. Het huwelijk was een gelukkig huwelijk met
VanAlstyne, die tot 1902 leefde. Het echtpaar kreeg één kind, die als baby overleed. Misschien heeft dit voorval Fanny ertoe
aangezet om het lied te schrijven, “Veilig In Jezus Armen” dat duizenden door verdriet geteisterde ouders met een soortgelijk lot
tot troost was geweest. Bij haar huwelijk was ze van plan de naam mevrouw VanAlstyne te gebruiken, maar haar man stond
erop dat ze haar meisjesnaam, die al heel beroemd was bleef gebruiken. Op de leeftijd van 71 woonde ze een gebedsbijeenkomst
bij waarin dr. Howard Crosby sprak. Hij sprak over de 23e Psalm met "Genade" als zijn onderwerp. Diezelfde week stierf hij
plotseling en Fanny zei tegen zichzelf: "Ik vraag me af wat mijn eerste indruk van de hemel zal zijn?" Even later
beantwoordde ze opeens haar eigen vraag. "Wanneer mijn ogen worden geopend zal ik mijn Verlosser van aangezicht tot
aangezicht zien, verklaarde zij op de leeftijd van 90: "Mijn liefde voor de Heilige Bijbel en haar heilige waarheid is sterker
en kostbaarder voor mij op mijn negentigste dan toen op negentiende." Toen ze over haar lange levensjaren werd gevraagd,
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zei ze dat haar geheim was dat ze haar smaak, temperament en tong bewaakte. Op haar laatste nacht, dicteerde ze een brief van
troost voor een treurende vriend, wiens dochter onlangs was overleden. Om drie uur 's nachts de volgende morgen, vond
mevrouw Booth, die voor haar zorgde, Fanny bewusteloos en glipte ze vlak voor haar 95ste verjaardag weg naar de
liefhebbende Verlosser. Herinner dat ze al haar hele leven blind was.
Ik heb zo vaak gehoord dat mensen vragen: "Waarom overkomen goede mensen toch slechte dingen?" Deze verklaring kan op
veel manieren worden geïnterpreteerd, maar er zijn wat basisvragen die eerst zullen moeten worden aangekaart om tot de juiste
conclusie te kunnen komen. Het woord goed, kan op veel manieren worden gebruikt om te verwijzen naar mensen die
moreel aanvaardbaar zijn, maar onthoud dat al onze gerechtigheid als een wegwerpelijk kleed is (Jesaja 64:6). Wat nog
belangrijker is, Jezus Christus, onze Heer, zei in het boek van Markus 10:17-18 - "dat niemand goed is dan één, dat is God." Het
is daarom niet de waarheid om te zeggen dat iemand goed is; het is allemaal relatief en alleen Gods normen kunnen als maatstaf
worden aangehouden. Alleen God is goed.
Ook is er veel ellende die mensen doormaken, inclusief de christenen, terwijl ze op de aarde zijn. Kwellingen komen over
mensen heen. Soms komen deze kwellingen over ons vanwege onze eigen verkeerde keuzes, beslissingen en verlangens. De
bijbel zegt om te bidden als u ergens aan lijdt; Jakobus 5:13-16.
De bijbel zegt in Romeinen 8:28: "En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede,
namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn." De bijbel spreekt over “alle dingen,” het betekent dan ook alle
dingen, inclusief de kwellingen. Deze dingen zijn volgens de bijbel voor ons eigen bestwil. Voor ons zijn sommige van deze
dingen ten goede, zelfs als het pijn, verlies, verdriet en lijden betreft. Beproevingen en tests kunnen nu dan ook pijnlijk zijn en
sommige van die dingen beschouwen we als slechte dingen. Deze slechte dingen kunnen er op dit moment misschien zo uitzien
maar het einde ervan is belangrijk. Laten we de volgende mensen en hun levens in beschouwing nemen.
De zoon van Jerobeam is een voorbeeld om naar te kijken, hij was nog steeds een kind. God koos door de mond van de
profeet Ahia, Jerobeam uit om tien stammen van Israël te regeren. Maar toen hij koning werd vergat hij zowel de profeet als
God en vervaardigde hij zijn eigen goden en profeten. Er begonnen slechte dingen met zijn familie te gebeuren en zijn zoon
werd ziek. Zijn zoon was doodziek, de zoon leed en er was geen hulp bij de verschillende goden en profeten van Jerobeam's
eigen makelij. Deze kleine zoon van de koning heeft misschien de vraag gesteld waarom ik, waarom ben ik ziek, waarom kan ik
niet genezen worden, waarom overkomt mij dit kwaad? Maar raad eens, een menselijke redenering beschouwt zijn ziekte als een
slechte zaak, maar lees 1 Kon. 14:1-13; en u zult zien dat hetgeen slecht is in het menselijk denken een zegen van God is. Over
het zieke kind zei God dat het kind zal sterven overeenkomstig het woord van de profeet. Het kind stierf maar vers 13 van dit
hoofdstuk vertelt de hele mensheid de zegen achter de ziekte van het kind; het zegt: "En gans Israel zal hem beklagen, en hem
begraven; want deze alleen van Jerobeam zal in het graf komen, omdat in hem wat goeds voor den HEERE, den God Israels, in
het huis van Jerobeam gevonden is." Over alle andere leden van het gezin en zaad van Jerobeam zei God dat ze jong zullen
sterven, "Die van Jerobeam in de stad sterft, zullen de honden eten; en die in het veld sterft, zullen de vogelen des hemels eten."
Dit kind alleen heeft een goede begrafenis gehad. Niet alle dingen die we als slecht beschouwen, zijn zo. Onthoud dat de
Schriften zeggen: "alle dingen medewerken ten goede (...) die naar Zijn voornemen." De volgende persoon is de profeet Ahia,
die over de koning en zijn kind had geprofeteerd.
Opdat ik het niet zou vergeten, Ahia was een profeet die met God communiceerde. Hij werd blind door zijn hoge leeftijd en
God had hem kunnen genezen en hem zijn gezichtsvermogen terug kunnen geven; maar deed dit niet. God sprak nog steeds tot
hem en gaf antwoorden op problemen, maar herstelde zijn gezichtsvermogen niet. U kunt zich afvragen waarom niet, maar
de genade van God was en is altijd voldoende voor ons. Alle dingen werken samen voor het welzijn van degenen die door
Christus zijn gered. Wanneer u gered bent, zal de genade van God u er altijd doorheen helpen; de dingen die wij als
slecht beschouwen, kunnen zegeningen blijken te zijn.
Koning Josia is een andere interessante persoon in deze preek. Hij was de kleinzoon van Manasse, een van de ergste koningen
van Juda. Manasse deed zoveel kwaad dat hij daarmee de Heere uitdaagde om te verkondigen dat Hij een kwaad over Juda en
Jeruzalem zou brengen en Jeruzalem zal uitwissen. Wanneer u 2 Koningen 22:19-20 leest, zult u zien dat God goed is en trouwe
beloften doet. De Heere bevestigde dat Hij Juda zou gaan oordelen vanwege de daden van Manasse; maar vanwege het
goddelijke hart van Josia heeft God in vers 20 ook beloofd: "Daarom zie, Ik zal u verzamelen tot uw vaderen, en gij zult met
vrede in uw graf verzameld worden, en uw ogen zullen al het kwaad niet zien, dat Ik over deze plaats brengen zal." Josia had
deze belofte gekregen maar toen hij zich bemoeide met de oorlog met de heidenen, de koningen van Egypte en Assyrië, stierf hij
in oorlog zijnde bij Megiddo. U vraagt zich misschien af waarom koning Josia dit kwaad overkwam. God beloofde hem een
vreedzame reis naar zijn graf, hij stierf in de strijd maar werd veilig naar het graf in Jeruzalem gebracht. Hij is misschien jong en
plotseling gestorven, maar hij had God wel behaagd. Josia moest vertrekken zodat Gods oordeel vanwege de zonden van
Manasse zouden kunnen plaatsvinden en Josia werd gezegend het niet te hoeven zien. Kort na de opname wanneer het oordeel
van de grote verdrukking begint plaats begint te vinden, zullen degenen die op aarde zijn achtergebleven zien dat degenen die
eerder waren gestorven, van de ene zijde daarmee eigenlijk gezegend waren. Dan zult u zien dat wat er ook met u gebeurt, hoe
erg het ook is en lijkt; denk aan het gezegde, dat ALLE DINGEN TEN GOEDE MEDEWERKEN, ALS U EEN ECHTE
GELOVIGE IN CHRISTUS JEZUS BENT, en dat alles goed is.
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Job is een ander individu om te onderzoeken. Hij was een
man die alles had wat U maar kunt bedenken; volwassen
kinderen en het ging allemaal goed. Hij hield van de Heer en
deed de juiste dingen voor het aangezicht van God en de
mensen. Op een dag kreeg de duivel toestemming van God om
Job te testen. Het was heel serieus. Mensen die denken dat hun
erge dingen overkomen of hen zijn overkomen, moeten eens
opnieuw nadenken. Tegenwoordig gebeuren er bepaalde dingen
bij mensen die misschien erg zijn en die ze zelf hebben
veroorzaakt. Lees Job 1:14-22 en u zult zien wat als erge dingen beschouwd kunnen worden; zijn dienaren stierven, zijn zonen
en dochters stierven allemaal in een dag, de kudde schapen stierf. In vers 21 heeft Job God niet in twijfel getrokken of
ondervraagd, maar zei: "Naakt ben ik uit mijner moeders buik gekomen, en naakt zal ik daarhenen wederkeren. De HEERE
heeft gegeven, en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd! In dit alles zondigde Job niet, en schreef Gode
niets ongerijmds toe." Verder werd Job persoonlijk nog door de duivel aangevallen met zweren en steenpuisten over het hele
lichaam. Lees Job 2:7-8, "Toen ging de satan uit van het aangezicht des HEEREN, en sloeg Job met boze zweren, van zijn
voetzool af tot zijn schedel toe. En hij nam zich een potscherf, om zich daarmede te schrabben, en hij zat neder in het midden
der as." Ziet dit er erg uit voor een man die de Heere liefhad en waar de Heere Zelf van getuigde in Job 1:8? Welke getuigenis
heeft God van u? Als u denkt dat dit erg was, gebeurde er nog iets. Het enige dat Job over had was zijn vrouw en zijn
vertrouwen in God; toen sloeg zijn vrouw om in Job 2:9 toen zij zei: "Toen zeide zijn huisvrouw tot hem: Houdt gij nog vast aan
uw oprechtigheid? Vervloek God, en sterf." De situatie van Job was echt erg, maar Job had die onuitgesproken eigenschap om te
weten dat, alle dingen ten goede medewerken. Job antwoordde zijn vrouw in vers 10: "Gij spreekt als een der zottinnen spreekt;
ja, zouden wij het goede van God ontvangen, en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet."
Apostel Paulus is een man die slechte dingen overkwam. Hij werd gestenigd, gegeseld, gevangen genomen, geslagen, leed
schipbreuk en nog veel meer. Paulus was de hele tijd alleen maar bezig om mensen tot de ware weg van redding door Jezus
Christus te laten komen. Wie kan Handelingen van de apostelen 27:10-44 en 28:3-6 vergeten, Paulus overleefde de schipbreuk
alleen om gebeten te kunnen worden door een giftig beest (slang). Hij stierf niet zoals de mensen dat verwachtten toen hij de
slang in het vuur van zich af schudde en leed geen enkele schade. In de ogen van mensen lijken goede mensen slechte dingen te
overkomen, maar dit was een gelegenheid om de macht van God te laten zien, zoals gedocumenteerd in de verzen 8-9. Alle
dingen werken mede ten goede, herinner Romeinen 8:28
Als u denkt dat er iets ergs aan de hand is of u is overkomen, denk dan nog eens na, u zult misschien het doel van God niet
kennen en u weet niet wat het uiteindelijke resultaat is. Wie zijn wij om onze condities ter discussie te stellen, we moeten leren
om niet op ons eigen verstand te leunen, maar al onze wegen aan de Heere toe te wijden, Psalm 37; en houd Romeinen 8:28
altijd in gedachten en mediteer er op. Prijs de Heere en dank in alles God.
Wie kan Jozef, de zoon van Jakob, de kleinzoon van Izaak en de achterkleinzoon van Abraham vergeten. Hij kwam uit de
grote lijn van geloof en vertrouwen in God. God communiceerde vaak met hem en praatte met hem over veel dingen. Hij was
profetisch en vertrouwde op de Heer. Zelfs als er geen enkele zonde tegen hem werd benoemd in de Bijbel, was hij toch een
mens, dus was hij niet zondeloos. Toch overkwamen hem zogenaamde slechte dingen. Hij werd door zijn broeders als slaaf
verkocht; hij werd ten onrechte beschuldigd van een poging tot verkrachting en werd naar de gevangenis gestuurd. Hij heeft zijn
vader en familieleden meerdere jaren niet meer gezien; was naar een vreemd land verkocht en zat in de gevangenis. Waar was
God nu, kan u zich afvragen? Lees Genesis 45:1-15; Als u denkt dat goede mensen slechte dingen overkomen, denk dan
opnieuw eens na, want alle dingen werken mede ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.
Wanneer u denkt dat er slechte dingen gebeuren, houd u dan vast aan het woord van God. Herinner het en mediteer op het
woord van God. Hij heeft zijn plan voor iedereen die hem aan neemt, Jezus de Christus.
Onze Heer Jezus Christus overkwam ook slechte dingen. Wat voor kwaad
kon er in het leven van Jezus Christus worden gevonden toen hij naar de aarde
kwam. Hij hielp de armen, genas de zieken, herstelde het gezichtsvermogen
van blinden, genas doofstommen, wierp demonen uit, wekte de doden op,
voedde mensen en gaf gelovigen het eeuwige leven. Na al deze dingen gedaan
te hebben noemden ze hem van de duivel, beschuldigden hem vals, sloegen en
verraden hem, kruisigden hem; al deze waren werken van goddeloosheid. Hoe
erg kan het voor een persoon worden? Er gebeurden slechte dingen met Jezus
Christus, maar hij vloekte niet, zwoer niet en vroeg niet naar de reden waarom
hem dit overkwam. Alle dingen werken ten goede mede; onthoud dit geschrift
ALTIJD, Romeinen 8:28. Hij leed omdat hij onze redder, Heer en God was.
Broeder Douglas Amobi
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