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Is het Gods wil dat iemand sterft? 
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV). M.V. 

 

Vraag van een lezer: 
Van de week is mijn tante overleden. 
Op de kaart staat: “Heden heeft de Heer tot onze droefheid uit dit leven weggenomen onze innige 
geliefde enz. enz.” 
Zij is na een ziekte van x terminale maanden aan de ziekte overleden. 

Nu komt de kardinale vraag: De Heer neemt toch niemand weg vanwege een ziekte. Dit is toch het 
werk van de satan?? 

Voorbeeld. Een jongen die dronken en stoned op de bromfiets aan het verkeer deelneemt en vervol-
gens zich door een ongeval doodrijdt. 

In de christelijke kringen hier bij ons zegt men dan: dat is de wil van God. Maar daar geloof ik nu 
helemaal niets van. 

Wat ik wel geloof dat God daar bij is. Maar toch niet “de Heere heeft uit dit leven weggenomen?” 
 

Mijn antwoord: 
Door de zonde zijn ziekte, ongelukken en de dood in de wereld gekomen. Een christen is per defini-
tie daar niet van ontheven, alhoewel zijn leven in Gods hand verankerd ligt en door Hem gecontro-
leerd wordt.  

Als iemand ziek wordt is dat principieel het gevolg van erfzonde/zonde en/of de duivel die aan het 
werk is. Als dan iemand sterft, dan is dat in diepste zin niet Gods wil: God wil geen ziekte en dood; 
dat heeft de mens, die in Eden voor Satan koos, zelf in de hand gewerkt. Maar toch gebeurt dit on-
der Gods toelating, controle, zijn ultiem gezag in de dingen van het leven.  

Daarom vind ik het toch juist dat er geschreven staat: “De Heer heeft tot onze droefheid uit dit leven 
weggenomen …”. Niemand blaast de laatste adem uit dan door actief toedoen van God, die de geest 
van de mens terugtrekt.  
Daniel 5:23 zegt: “de God in Wiens hand uw adem is en aan Wie al uw paden toebehoren”. God is 
de ultieme Autoriteit van het leven.  
Job 34:14-15: “Als Hij Zijn hart tegen de mens zou richten, diens geest en diens adem tot Zich zou 
verzamelen, dan zou alle vlees tegelijk de geest geven, en de mens zou tot stof terugkeren”.  
Psalm 104:29: “Neemt U hun adem weg, zij geven de geest en keren terug tot hun stof”. 

De Heer trekt actief de geest van de mens terug in het stervensproces. 
 

Naschrift: 
Als een jongen dronken en stoned op de bromfiets aan het verkeer deelneemt, is hij in overtreding, 
m.a.w. hij zondigt. De gevolgen van de zonde en van zonden worden door de Heer niet weggedaan. 
En ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen wandel en gedrag. 
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