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Predikatie over Job 14 vers 3 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Voorburg – 25 januari 2015 
 
 Zingen Psalm 134 : 3. 
 Votum. 
 Zingen Psalm 39 : 4. 
 Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
 Schriftlezing Job 14 
 
  1 De mens, van een vrouw geboren, is kort van dagen en zat van 
onrust. 
  2 Hij komt voort als een bloem en wordt afgesneden; ook vlucht hij 
als een schaduw en bestaat niet. 
  3 Nog doet Gij Uw ogen over zulk een open; en Gij betrekt mij in 
het gericht met U. 
  4 Wie zal een reine geven uit den onreine? Niet één. 
  5 Dewijl zijn dagen bestemd zijn, het getal zijner maanden bij U is; 
en Gij zijn bepalingen gemaakt hebt, die hij niet overgaan zal; 
  6 Wend U van hem af, dat hij rust hebbe, totdat hij als een daglo-
ner aan zijn dag een welgevallen hebbe. 
  7 Want voor een boom, als hij afgehouwen wordt, is er verwach-
ting, dat hij zich nog zal veranderen, en zijn scheut niet zal ophou-
den. 
  8 Indien zijn wortel in de aarde veroudert, en zijn stam in het stof 
versterft; 
  9 Hij zal van den reuk der wateren weder uitspruiten, en zal een 
tak maken, gelijk een plant. 
10 Maar een man sterft als hij verzwakt is, en de mens geeft den 
geest; waar is hij dan? 
11 De wateren verlopen uit een meer, en een rivier droogt uit en ver-
dort; 
12 Alzo ligt de mens neder en staat niet op; totdat de hemelen niet 
meer zijn, zullen zij niet opwaken, noch uit hun slaap opgewekt wor-
den. 
13 Och, of Gij mij in het graf verstaakt, mij verborgt, totdat Uw toorn 
zich afkeerde; dat Gij mij een bepaling steldet en mijner gedachtig 
waart! 
14 Als een man gestorven is, zal hij weder leven? Ik zou al de da-
gen mijns strijds hopen, totdat mijn verandering komen zou, 
15 Dat Gij zoudt roepen en ik U zou antwoorden, dat Gij tot het werk 
Uwer handen zoudt begerig zijn. 
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16 Maar nu telt Gij mijn treden; Gij bewaart mij niet om mijner zonde 
wil. 
17 Mijn overtreding is in een bundelken verzegeld, en Gij pakt mijn 
ongerechtigheid opeen. 
18 En voorwaar, een berg vallende vergaat, en een rots wordt ver-
steld uit haar plaats. 
19 De wateren vermalen de stenen, het stof der aarde overstelpt het 
gewas dat vanzelf daaruit voortkomt; alzo verderft Gij de verwach-
ting des mensen. 
20 Gij overweldigt hem in eeuwigheid, en hij gaat heen; verande-
rende zijn gelaat, zo zendt Gij hem weg. 
21 Zijn kinderen komen tot eer, en hij weet het niet; of zij worden 
klein, en hij let niet op hen. 
22 Maar zijn vlees nog aan hem zijnde, heeft smart; en zijn ziel in 
hem zijnde, heeft rouw. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 51 : 2 en 3. 

 
Job 14 vers 3, gemeente. Daar luidt het Woord van God en onze 
tekst: 
 
Nog doet Gij Uw ogen over zulk een open; en Gij betrekt mij in 
het gericht met U. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. De geboren mens. 
2e. De verdwijnende mens. 
3e. De onreine mens. 

 
Gemeente, Job zet in dit hoofdstuk in met de mens. Die uitdrukking 
“de mens” slaat op het geheel van de mensheid. Op ons allemaal 
zoals wij allemaal mensenkinderen zijn. Dat is niet weg te schuiven, 
niet weg te poetsen. Wij dragen allemaal de natuurlijke eigenschap-
pen van een mens. Maar niet alleen dragen wij de natuurlijke eigen-
schappen van een mens, wij dragen ook allemaal de geestelijke, of 
liever gezegd de ongeestelijke eigenschappen van een mens. Als 
Job het heeft over de mens, dan gaat dat over de gevallen mens. 
De mens die zoveel hoger was gezet dan de beesten. De mens die 
als beelddrager van God was geschapen in dat prachtige en heer-
lijke Paradijs. De mens die in gemeenschap met zijn Schepper en 
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Formeerder mocht leven. De mens die ademde in de woorden 
Gods. De mens die als rentmeester heerschappij voerde over de 
schepping, over de beesten, over heel de natuur. De mens die de 
kroon droeg. Die mens, die bedoelt Job hier, die zo nameloos, zo 
peilloos diep is gevallen. 
Kijk, u zult zeggen: “Dat weet ik allang, dat ik een mens ben”. Maar 
dat is nu maar net de grote vraag, of u dat werkelijk weet. Want het 
Woord spreekt u aan in uw gevallen toestand. Dat is daarom zo erg, 
dat wij gevallen zijn, dat wij een ziel in ons omdragen. Dat is het gro-
te onderscheid tussen de mens en de beesten in het veld. Ja, die 
beesten zijn meegezogen in onze val. De schepping kraakt en 
steunt. Die is als in barensnood. Maar voor de beesten geldt: “Dood 
is dood”. Voor de beesten geldt dat het einde van het leven het 
einde van de smarten is. Maar voor ons mensen geldt dat we een 
ziel hebben die nooit sterven zal, die eeuwig is. En weet u wat het 
Woord van God ons zegt? “Gaat niet de mens naar zijn eeuwig 
huis”. En dat het daarover loopt: “Dat zo de boom valt, de boom ook 
eeuwig zal blijven liggen”. Is dat niet een ernstige zaak, een mens te 
zijn! En in dat licht schuldig te staan voor het aangezicht van de 
eeuwige God. 
En weet u wat het in het leven van Job was? Alles in hem en om 
hem heen, het gewaagde van zijn schuld en van zijn zonden. 
Ja, nee, wij leven wat dat betreft in een vreselijke tijd, nietwaar! 
Zonde is geen zonde meer. De mens heeft geen schuld meer. Alles 
kan worden afgeschoven op het lot. Alles kan worden afgeschoven 
op God, als Die al zou bestaan. En hoe komt het niet voor de dag, in 
onze dagen wel in het bijzonder, dat wij als mensen leven als de 
beesten, waar moord en doodslag aan de orde van de dag is, ook in 
ons vaderland, waar je nergens meer veilig en zeker bent, om het 
minste of geringste. Waar inderdaad dood en verderf doorgegaan is 
en de duivel zijn zin, zijn doel bereikt heeft, om zo snel als mogelijk 
is geheel de mensheid in de dood en in de ondergang te storten. 
Hoe komt het ook voor de dag in het leven dat wij leven, het leven 
bij het moment, in het hier en nu, het leven van “pluk de dag”. Laten 
we nu nog maar even genieten. Morgen zijn we toch dood. Nu kan 
het nog. Zonder dat ons levensverleden, onze levensgeschiedenis 
ons bezig houdt. En zonder dat de toekomst ons bezet houdt, hoe 
het nog eens met ons zal aflopen. 
Weet u waar de verschrikkelijke toestand van onze tijd het meest in 
getekend wordt? Dat wij mensen zijn die menen, bij het begin en bij 
het einde van het leven, zelf het heft in handen te kunnen nemen. 
Weet u wat zo akelig is, zo vreselijk? En wat zal dat ontnuchterend 
zijn voor die achter de poorten van de dood onderhand zullen kijken! 
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Het is een tijd waarin wij leven dat de dood een oplossing is, een uit-
komst is. “Ik heb er geen zin meer in. Het leven is te moei-lijk ge-
worden. Ik stap er maar uit, dan ben ik overal van af”. Zonder dat we 
beseffen dat dan net de grootste ellende pas begint, omdat dan de 
eeuwige straf, de bezoldiging, het rechtvaardige loon op de zonde 
op ons zal worden gelegd, over ons zal worden uitgegoten. 
Vreselijk een mens te zijn. Vreselijk er blind voor te zijn. 
Bent u er aan ontdekt? Blind te zijn voor de werkelijkheid. Bent u 
weleens een keer met een schrik wakker geworden? Is de zaak wel-
eens een keer ontnuchterd geworden in uw bestaan? Dat u in de 
gaten kreeg wat de ernst van het leven is. Dat de bange vraag zich 
opdrong: “Hoe zal het met mij gaan als ik dit leven zal moeten ver-
laten en ik straks in de dood zal zijn? Hoe zal het met mij gaan als ik 
voor God zal verschijnen en ik rekenschap zal moeten geven van al 
mijn daden, hetzij goed, hetzij kwaad?” 
De mens, heel de mensheid, dat weet Job, ligt onder het beslag van 
het eeuwige oordeel van God. En in dat woord “de mens”, roept Job 
ons allen op in deze middag om wakker te schrikken en eens op te 
letten, op dat waarop Job heeft leren letten in zijn leven. 
Job zegt: “De mens van een vrouw geboren”. Ja, want wie van ons 
heeft nu zelf voor het leven gekozen? Niemand toch! Wij werden 
geboren. Het is ons overkomen. Niemand van ons had daar de hand 
in. O nee, het zijn onze ouders niet geweest. Het is de mens niet die 
beschikt. Job bedoelt te zeggen: “De mens van een vrouw geboren, 
dat is een mens die God heeft gewild op deze wereld”. De Heere 
wilde dat dat leven in het licht, in het aanzijn werd geroepen. De 
mens van een vrouw geboren is op de wereld gezet met een hoge 
taak, met een belangrijk doel. Want de Heere heeft maar één doel 
met ons aller leven. Dat is dat we zouden leven tot de eer en de 
verheerlijking van Zijn Naam. Dat heel ons bestaan een loflied en 
een danklied zou wezen aan Hem. 
De mens van een vrouw geboren. Het wil manen tot dankbaarheid. 
Dankbaarheid dat wij het leven uit Gods hand hebben mogen ont-
vangen, dat de Heere ons wilde, dat Hij ons leven wilde op deze 
wereld. 
Besef dat wel hoor. Zeker wel als je er mee in de knoop zit, en als je 
misschien bij jezelf weleens denkt: “Ik wou dat ik er maar nooit 
geweest was, had ik maar nooit geboren geworden, dan had ik al 
die ellende niet meegemaakt waar ik nu middenin zit”. 
Een mens van een vrouw geboren, dat is een leven dat God heeft 
gewild. Dankbaarheid, weet u waar dat in openbaar komt? Dat komt 
openbaar in de levenspraktijk. Al de dagen van ons leven te vragen: 
“Heere, wat wilt Gij nu dat ik doen zou? Hoe zal nu mijn hart, hoe 
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zullen al mijn zinnen U hartelijk beminnen?” Dat is te vragen naar 
Gods grote bedoeling met ons bestaan. Waartoe op de wereld ge-
zet? Dat zou een leven teweeg moeten brengen van de zonden 
haten en verlaten. De oude natuur doden en in een nieuw en godza-
lig leven te wandelen. 
De mens van een vrouw geboren is daartoe geschapen, dat hij ge-
meenschap zou hebben met zijn God, en dat dat een gemeenschap 
zou zijn die eeuwig duren zou. 
Maar hoe aangrijpend… En dat is toch een vreselijke zaak, dat wij 
dat elkaar niet uit hoeven te leggen. Hoe aangrijpend! Waar zijn wij 
nu eigenlijk in geboren? In wat voor een wereld! In al zijn gebroken-
heid, met al zijn beschadigingen, met al zijn zondigheid, al zijn ver-
doemelijkheid. Geboren te zijn in een wereld die onze schuld voor 
het aangezicht van God ademt. Of is de wereld nog nooit een zaak 
geweest die u aanklaagde voor het aangezicht van de levende 
God? Dat er graven gedolven moeten worden. Dat er ziekenhuizen 
zijn. Dat er beesten sterven langs de kant van de weg, ergens in de 
natuur. Dat er rampen over de wereld gaan. Dat de wereld ver-
scheurd wordt door oorlog, lijden, geweld en verdriet. Is het geen 
vreselijke aanklacht, van wat wij van die goede schepping, van dat 
heerlijke Paradijs hebben gemaakt! Dat wij deze planeet, die was 
een plaats van leven en geluk, hebben gemaakt tot een plaats van 
dood en ongeluk. 
De mens van een vrouw geboren. Ja, hoe blijkt het zelfs al aan het 
eerste begin van het menselijk leven. U die uit Gods hand kinderen 
hebt ontvangen, u weet het hoe moeder en kind langs de rand van 
het graf gaan in het uur van de geboorte. U weet het hoe een vrouw 
met één been in het graf staat als ze leven mag voortbrengen. 
Hoe worden we er ook bij bepaald, juist wel bij die die die zegen 
missen moeten, dat de baarmoeder gesloten bleef 
De mens van een vrouw geboren, het tekent iets dat wij in onze zon-
den niet anders voort kunnen brengen dan de dood. Nee, niet alleen 
bij die kinderloos bleven. Ook wel bij Job, die wel kinderen had. “Wie 
zal nu een reine geven uit een onreine?” Al zijn ondeugd en onge-
rechtigheden zag hij terug in het leven van zijn nageslacht. Het was 
een klap in zijn aangezicht. Hij werd bepaald bij wie hij zelf was. De 
mens van een vrouw geboren beantwoordt niet meer aan het hoge 
doel van God. 
Wat had de Heere gezegd? “Ten dage als gij daarvan eet, zult gij 
den dood sterven. De ziel die zondigt, die zal sterven”. Weet u wat 
de duivel ons wil laten geloven? Wat worden de mensen oud tegen-
woordig. Wat worden ze oud. Nog nooit zoveel honderdjarigen als in 
onze dagen. En weet u waarmee we ons in slaap sussen? “Ik heb 
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nog even. Ik heb nog heel lang. Voorlopig ben ik er nog. Ik kan nog 
volop van het leven genieten”. En de duivel zegt tegen je: “Straks, 
als je oud geworden bent, dan kun je nog wel aan God gaan den-
ken. Of straks als je op een ziekbed terecht komt, dan heb je nog tijd 
genoeg om je tot God te bekeren”. De duivel vertelt je er niet bij dat 
je ook maar plotseling kunt worden weggenomen. Hoe vaak horen 
we het niet om ons heen! Het is altijd een ander toch! Of zijn wij het 
weleens een keer geworden? Want toen de ogen van Job open 
gingen voor de werkelijkheid, toen de Heilige Geest zijn hart en 
verstand verlichtte, toen kwam de dood op Job aangestormd. Toen 
werd het een levende realiteit dat hij sterven moest en dat hij on-
derhand voor God moest verschijnen. Wat was o, wellicht zijn hele 
lange leven in het licht van die ontzaglijke eeuwigheid? Wat was 
heel zijn bestaan vol van zonden en ongerechtigheden als hij straks 
in dat gericht van God zou staan. 
De mens van een vrouw geboren is kort van dagen. Dat is de wer-
kelijkheid van ons bestaan. Geen eeuwig leven meer. Geen eeu-
wige gemeenschap met God meer, maar in onze diepe val in Adam 
kort van dagen, omdat we de dood over ons hebben heen gehaald. 
Weet u wat dat betekent “kort van dagen”? Dat betekent dat de 
dood ieder uur wenkt. En weet u wat de Jood dan zegt? De Jood 
zegt: “Wanneer moet je je bekeren? Eén uur vóór je dood. En aan-
gezien ik niet weet wanneer ik sterven zal, heb ik mij heden te 
bekeren”. Dat is de bedoeling van dat woord “is kort van dagen”. Dat 
is een zaak, opdat er haast zou komen in ons leven. De haast die 
daar ook kwam in het leven van Job. Er moest wat gebeuren in dat 
korte bestaan dat hij op de wereld is. En wat er moest gebeuren, dat 
was nu precies dat waartoe de Heere ons dat leven heeft gegeven. 
Opdat door de goedheid en de genade van God dat leven van ons 
weer zou beantwoorden aan dat hoge doel, en we weer zouden 
zijn…, niet tijdelijk, maar eeuwig tot lof en prijs van Gods eeuwige 
Naam. 
Kort van dagen, zat van onrust. Maak je dat ook mee? Of denk je, 
als je de problemen achter je hebt gelaten, dat je voorlopig boven-
jan bent? 
Zat van onrust. Job zegt: “Het is om niet goed van te worden”. Zat 
werd hij het. Het is het een na het ander. De ene nood en ellende is 
nog niet achter de rug of het volgende dient zich alweer aan. En hoe 
kan het zich gedurig verhaasten. Hoe kunnen er tijden zijn dat we 
zeggen: “Zal ik ooit nog lachen?” Het uitnemendste van het leven is 
moeite en verdriet. Zat van onrust. Weet u wat dat betekende in het 
leven van Job? Je zegt: “Die man had zulke klappen gehad, dat kan 
je wel begrijpen”. Die man vond geen vreugde meer in de tijd en in 
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de dingen van de tijd. Die man kon zijn hart niet meer verzadigen 
met dat wat de wereld te bieden had. 
Hoe is dat met u eigenlijk? Maakt het Woord van God nog een 
onbruikbare inbreuk in uw bestaan? Zit u daar helemaal niet op te 
wachten? Zegt u: “Het leven is nog zo mooi, het lacht me nog zo 
toe. Er is nog zoveel waar ik van genieten kan en mag. Ik heb het 
nog zo best naar mijn zin. Kom er later nog maar eens mee weer”. 
Zei dat die man niet tegen de apostel Paulus: “Ge hebt mij bijna 
bewogen een christen te worden. En onderhand zal ik u nog eens 
nodigen. Kom dan nog eens tot mij spreken”. Of bent u het zo zat, 
dat u dat ene bent gaan zoeken? Dat ene waar Job naar zocht in 
zijn leven. Geboren in deze wereld, die alleen maar tot schuld was 
en die hem tot verootmoediging bracht voor het heilige aangezicht 
van de Heere. 
En weet u, we zijn er zo goed in de mens te prijzen. Trots op onze 
kinderen, op onze ouders. Wat doet een mens een hoop goed! Job 
zegt: “Weet u wat ik ben? Ik ben als een bloem, zo heerlijk, zo 
prachtig. Wat bloeit hij schitterend. Wat ziet hij er mooi uit. Maar het 
is maar voor een ogenblik. Hij wordt afgesneden”. Let daar op! Er 
staat: “Hij ‘wordt’ afgesneden”. Job bedoelt dit te zeggen: die God 
Die mij het leven gaf, zal het ook weer van mij af nemen. Hij zal het 
afsnijden. Hij heeft de maat van mijn dagen bepaald. Het wordt af-
gesneden. Dat betekent: die bloem, die heerlijk pronkt op het veld, 
die is elke dag onder de macht van die zeis. En wanneer de Heere 
het beschikt, zal hij worden afgesneden. De mens weet niet wan-
neer dat zijn zal. Weet u wat het bestaan van de mens is? Een 
schaduw. Zo vlucht hij, zegt Job, als een schaduw en bestaat niet. 
Wat is nu een schaduw? Het is niet te grijpen. Er zit geen vlees en 
been in. Het is lucht. Het vervliegt maar zo. Dat is de mens. Zo 
vervliegt de mens. De mens zo nietig, zo klein, zo kortstondig. O zo 
schuldig voor het aangezicht van God. 
Wat dacht u, zijn we het niet waard dat de Heere God nooit meer 
bemoeienis met ons houdt? Hebben we het niet verdiend dat Hij ons 
weldra onder Zijn eeuwige toorn laat wegzinken? Hebben we het 
ons waardig gemaakt dat de Heere ons niet meer zou waarschuwen 
en ons maar voort zou laten gaan op onze ijdele wegen? Zeker wel 
als we al zovele keren onder de bediening van het Woord hebben 
verkeerd en het altijd maar naast ons neer hebben gelegd. Is het 
geen wonder dat de Heere al zoveel moeite aan ons aan de dag 
heeft gelegd! Dat de Heere zoveel ten koste heeft gelegd aan het 
behoud van onze onsterfelijke ziel. En we zitten er wat onder te dro-
men en te dutten. En we vinden het wel goed. Het glijdt langs ons af 
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als het water op het verendek van een eend. Hij schudt een keer en 
hij is het kwijt. 
De mens verdient het niet dat de eeuwige en de hoge God ooit nog 
naar hem omkijkt. Daarom is ons tekstwoord in deze middag zo’n 
onbevattelijk wonder. 
Die God, Wie is Hij eigenlijk? Die God moet over ons in toorn ont-
stoken zijn. Hij is het Die de zonde niet ongestraft kan laten. Hij is 
het Die de zondaar aanziet en vanwege Zijn heilige gerechtigheid 
die mens straffen moet. En van die God prijst Job het: “Nog doet Gij 
Uw ogen over zulk een open”. Het is voor Job een wonder dat die 
God met Zijn heilige gerichtsgangen Zijn intrede doet in het leven 
van een mensenkind. Dat Hij hem tegenkomt met de woorden van 
Zijn toorn en van Zijn heilige wraak. “Nog doet Gij  uw ogen over 
zulk een open”. Wat wordt daar bedoeld met “zulk een”? Wel, dat is 
er een die helemaal niet meer in een gerichtsgang hoeft worden 
ingevoerd. Dat is er een die aan alle kanten veroordeeld wordt. Die 
hele aar-de, die hele wereld, met al zijn noden en zorgen, klaagt de 
mens aan. Zijn hele leven, als een bloem om haastig afgesneden te 
worden, klaagt hem ook aan. Vanbinnen en vanbuiten getuigenis 
genoeg dat hij schuldig is. En nog doet Gij uw ogen over zulk een 
open. Dat betekent: U ziet die mens aan, met Uw ogen vol van ge-
rechtigheid; U ziet die mens aan, die krom en verdraaid is, met Uw 
ogen die scherp en helder zien, tot in het binnenste, tot op de bo-
dem van ons verdorven bestaan. Gij doet Uw ogen over zulk een 
open. En dat heeft altijd een gevolg in de praktijk van het leven. 
Dat wou ik u eens vragen. Heeft de Heere Zijn ogen open gedaan 
over u? Jazeker, de Heere heeft elke dag Zijn ogen over u open. Hij 
verzorgt u naar het tijdelijke. Hij verzorgt u naar het geestelijke. Hij 
omringt u met Zijn trouw en met Zijn goedheid. Maar wat zal dat zijn 
als u het in uw onbekeerlijkheid doorbrengt! Dan heeft de Heere 
voor u gezorgd, en het zal u straks aanklagen en zwaarder veroor-
delen voor het aangezicht van God. 
Maar in de zin van het tekstwoord, heeft de Heere Zijn ogen wel-
eens over u open gedaan? Dat heeft een gevolg in de praktijk van 
het leven. U en ik, wij zoeken van nature altijd God te ontlopen. 
Maar over wie Hij Zijn ogen open doet, nee, die kan Hem niet meer 
ontlopen. Die is overal waar hij heen trekt in het blikveld van God. 
Overal staat hij met al zijn schuld en zwakheid in het licht van Gods 
heiligheid. Overal beseft en beleeft die mens zijn schuld, zijn aan-
klacht. 
Gij doet Uw ogen over zulk een open, en Gij betrekt mij in het ge-
richt met U. 
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Ziet u dat? Job had gesproken over de mens. Job had gesproken 
over zulk een. Het was in de beschouwing. Zo gaat het met een 
mens. En zo gaat het met een mens als God hem tegen komt. En 
nu, nu wordt het ineens zo persoonlijk, één op één, onder vier ogen. 
Job zegt: “Mij en U”. Gij betrekt mij in het gericht met U. Ik heb in-
eens met niets en niemand meer te maken. Ik sta alleen voor Uw 
aangezicht. 
Daar sta je dan. Nee, dan kun je niet meer (dat zit ons in de natuur), 
net als Adam en Eva, de schuld op een ander schuiven: “De vrouw 
die Gij bij mij gegeven hebt”, of: “De slang heeft mij bedrogen”. Nee, 
dat gaat niet meer. Als alles weg valt, als alle mensen weg vallen, 
en je blijft helemaal alleen over met God. En de Heere komt je tegen 
in die gerechtigheid: “Betaal Mij wat je Mij schuldig bent”. Is dat in 
uw leven gebeurd? O ja, Job had de mens beschreven in zijn nie-
tigheid, in zijn kleinheid, in zijn vergankelijkheid. Je zult maar in die 
toestand met de eeuwig levende en de almachtige God van doen 
krijgen. Reken er op dat je verdwijnt. De hand gaat bij Job ook op de 
mond. O ja, de hand ging op de mond bij al diegenen die door de 
Heere werden opgezocht. Ging bij u de hand al eens op de mond, 
dat u God gelijk moest geven in heel Zijn veroordelend spreken? 
“Gij betrekt mij in het gericht met U”. Weet je wat voor een gericht 
dat is? Dat is dat eeuwige gericht van God, waar het inderdaad over 
gaat in die woorden: “Zo de boom valt, zo blijft hij eeuwig liggen”. 
Dat is dat gericht waarin God een besluit neemt op grond van Zijn 
heilig recht; dat de Heere een besluit neemt op grond van onze 
zonden en schuld. Een aanbiddelijk besluit. Een besluit wat wij niet 
zullen kunnen ontgaan, maar waar we eeuwig onder besloten lig-
gen. Dat is het besluit van onze dood. Dat hebben we verdiend. 
“Gij betrekt mij in het gericht met U”. De eeuwigheid komt in de tijd. 
De Heere bemoeit Zich met een mens en daagt hem in die rechts-
zaal voor Zijn rechterstoel, voor Zijn Goddelijk aangezicht. Ken je 
die toestand, dat je je wegschaamt, dat je wel zou willen verdwijnen, 
omdat je walgt van jezelf en jezelf zo afzichtelijk ziet wezen in dat 
licht des Heeren. 
“Gij betrekt mij in het gericht met U”. Dan zal het er op aan komen 
dat er iets is wat ons bedekt, wat onze schuld weg doet zijn voor het 
aangezicht van God. Heb je gezocht? Heb je het gepoogd? Het luk-
te niet! Job had overal rond gekeken. Maar heel die wereld en heel 
die mensheid ademde diezelfde dood en ondergang die hij in zich-
zelf vond. Rome zoekt het bij de paus. U zoekt het misschien wel bij 
een dominee. Dat kan best wezen, want wij hebben ook rooms 
vlees, net zo goed. We zoeken het hier en daar in onze gerech-
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tigheden, in onze  deugden. We zoeken het bij van alles en nog wat, 
hier op deze platte wereld. Die wereld die in het boze ligt. 
Maar Job had rond gekeken en hij vond niets. Job zegt: “Wie zal 
een reine geven uit een onreine?” Hoe zal ik onder de mensen zoe-
ken naar een reine, naar een borg, naar een middelaar, naar een 
zaligmaker, die mij weer in een rechte liefdesverhouding tot God 
zet? Hoe zal ik onder de mensen er één vinden die die deugden van 
God verheerlijkt, Zijn recht en Zijn barmhartigheid? Waar zal ik een 
mens vinden waarin God op het hoogst wordt geprezen? Niet één! 
Dat is het droevig besluit. Dat is de akelige conclusie. 
Geloof de theologie niet hoor, die zegt dat er nog wel wat goeds in 
de mens zit. Geloof ze niet die zeggen dat u nog wel wat aange-
naams voor God kunt voortbrengen. Het is niet waar. Het is een leu-
gen. 
En als Job zegt: “Niet één!”, dan zet Job zichzelf neer als net zo een 
mens. Dus hij vindt het bij zichzelf ook al niet. Ben je er van af ge-
holpen, van al het uwe? Ben je er van af geholpen, van al die drek-
gronden? Al die moerasgronden, waar je straks in stikken zult. Ben 
je er van af geholpen, op jezelf te hopen, op jezelf te bouwen en te 
vertrouwen? 
Weet u wat dit betekent: “Wie zal een reine geven uit een onreine? 
Niet één!”? Dat betekent dit, dat Job zich, met al zijn schuld, uitlevert 
aan de rechtvaardige God. Daar zit dit in, dat Hij met Job doen mag 
wat goed is in Zijn ogen. 
Wat had die man klappen gehad in zijn leven! Dat je zegt: “Tjonge, 
tjonge, wat moest Job meemaken”. En toch bleef er voor Job een 
wonder over. Hij was nog niet in de hel. Dat verdiende hij immers. 
Wat zul je dan klagen over de slagen in het leven, als dit de beleving 
is, een onreine te zijn, en je met al je onreinheid uit te leveren aan 
God. 
De Heere is recht in al Zijn weg en werk. Weet u wat dat inhoudt? 
Dat is een stervend, een verdwijnend leven. Mijn wil en mijn bege-
ren doet er niet meer toe. Het gaat alleen nog om God. Ik ben een 
voorwerp in Zijn handen, opdat in mijn leven Hij verheerlijkt zal wor-
den. Hoe het dan ook ga. 
Versta je de taal die Gods kinderen weleens uitdrukken: “Al moet ik 
ook naar de hel, als Hij maar aan Zijn eer komt”? Nee, Schriftuurlijk 
is het niet, geloof ik. Maar versta je het: “Al moet ik ook naar de hel, 
als Hij maar aan Zijn eer komt”? Want dat is de zaak waar het over 
loopt: Gods eer boven alles. En daar zit Job, met zijn onreinheid, 
God onteerd, en hij kan het nooit, nooit, nooit meer goed maken. Al 
zou hij vanaf heden al zijn dagen in Gods dienst besteden, het zal 
de schuld van het verleden niet goed maken. Daar zit Job over in de 



 11 

war. Wie zal een reine ge-ven uit een onreine? Niet één! Daar ligt de 
eis van God: “Betaal Mij wat je Mij schuldig bent”. Zelf niet te kunnen 
betalen, en niemand te kunnen vinden die voor je betaalt. 
Ach, mensen, dan is toch je verdwijning nabij! Of niet? Dan weet je 
toch één ding zeker: “Ik zal de dood sterven. Dat wraakzwaard van 
Gods gerechtigheid, dat zal mij treffen. De Heere zal mij weten te 
vinden. Ik zal tot in alle eeuwigheid een verlorene, een verworpene 
zijn”. 
Maar weet u wat er ook in ligt? Er ligt in Job en in het leven van Job 
ook een schreeuw in. Een schreeuw om een Borg en om een Mid-
delaar. Wie zal een reine geven uit de onreine? Niet één! Heere, het 
moet bij U vandaan komen. Hij valt zijn Rechter te voet, dat de Hee-
re het doen zou. Ja, dat is onbevattelijk! Om redenen uit Zichzelf, 
naar het vrije van Zijn welbehagen. Dat de oorzaak van de zaligheid 
ligt in het hart van God en niet in de deugden van de mens. Maar 
dat dat hart van God zo heerlijk vol van liefde is. Dat overstijgt al de 
ondeugden van de mens. En het heeft de Heere niet in de weg 
gestaan om Hem te geven, die Zoon van Zijn eeuwige liefde. Om 
Hem te geven Die een Reine is. Nee, niet uit een man geboren, 
maar door de Heilige Geest in het leven, in het binnenste van Maria. 
Om geboren te worden en een Mens te zijn, ons in alles gelijk ge-
worden, maar uitgenomen de zonde. Hij Die volmaakt zou wezen en 
voor Zichzelf niet hoefde te boeten, maar Die de last kreeg opgelegd 
van al die onreinen, van al die mensen met al hun tegenvallers. 
Voor al die onreinen die voor God geen penning meer hebben om te 
betalen. Dat Hij de dure prijs van Zijn hartenbloed zou storten, het 
losgeld tot de laatste penning toe. Hij heeft voldaan, in alles vol-
daan. En Job zegt: “Kort van dagen en zat van onrust”. Maar daar-
om ben ik nu op die wereld, dat korte poosje, dat schaduwpoosje, 
dat eventjes, opdat ik die tweede Adam, die gerechtigheid, die Borg 
en Middelaar zou leren kennen en in Hem aan U verbonden zou we-
zen in liefde en U de Heere zou loven en grootmaken, om Uw onge-
dachte gunstbewijzen. Ja, dat het om Zijnentwil zou zijn dat ik weer 
zou leven tot de eer en de verheerlijking van Uw grote Naam, tot in 
alle eeuwigheid toe. 
Wie? Nee, niet één van de mensenkinderen. 
Maar God wel. 
 
Laten we eerst samen zingen, Psalm 103 vers 8. 

 
Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 
Gelijk een bloem, die, op het veld verheven, 
Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teer; 
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Wanneer de wind zich over 't land laat horen, 
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; 
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. 

 
Job betrokken in dat gericht met God. Job die een Borg en Midde-
laar nodig heeft. Job die buiten de gerechtigheid van Jezus Christus 
voor eeuwig verloren zal moeten gaan. Jobs dagen zijn bestemd. 
Het getal zijner maanden is bij God. Gij hebt zijn bepalingen ge-
maakt, die hij niet over gaan zal. De grens is in zicht. Het einde na-
dert. En met snelheid, met haast komt als het ware die rechterstoel 
van God op ons aan. In dat gericht waarin geen verandering van 
staat meer mogelijk is. Nu, nu zal het moeten gebeuren. Wat moet 
er gebeuren? Wel dit, dat dat leven van Job verborgen is in Jezus bij 
God. En die Job, die daar in dat gericht met God betrokken is en die 
nergens leven en gerechtigheid vinden kan op de hele wereld, die 
Job roept om die Borg en Middelaar, die smeekt een zaak van God 
af. Weet u wat hij vraagt? Wend u van hem af, dat hij rust hebbe. 
Wend u van hem af. Weet u wat Job bedoelt? Job vraagt niet: “Sluit 
alstUblieft Uw ogen voor mijn zonden”. Hij vraagt niet: “Zie mijn on-
gerechtigheid maar door de vingers”. Nee, dat is de theologie van 
de duivel. Die zegt: “Och, God is liefde hoor. Je hoeft heel niet bang 
te wezen. Hij ziet het wel door de vingers. Het komt best in orde. 
Doe maar je best. Geef ieder het zijne. Het zal allemaal wel meeval-
len”. Dat is de theologie van de duivel, die precies aansluit bij ons 
hart, wat we de duivel verpand hebben. Maar dat is niet naar het 
Woord van God. Dat is niet naar het heilig recht van God. Want de 
Heere trekt rechte sporen in het leven van een mens. 
Maar Job vraagt hier om: “Wend U van hem af”, dat is: Uw oog is op 
mij gevestigd. Dat moet een oog vol van toorn zijn. U moet mij straf-
fen om wat U ziet. Maar zie mij alstUblieft niet aan in mijzelf. Wend u 
van hem af. Dat is: wil Uw oog vestigen op die Ene, op die Reine, op 
die geheel Rechtvaardige, die Blanke, die Schone, Die nu alles vol-
bracht heeft. Want als de Heere Hem ziet, dan ziet Hij geen zonde 
meer in Zijn Jakob en geen ongerechtigheid meer in Zijn Israël. Als 
Hij Die aanziet, dan zal Hij omwille van Hem dat volk, voor wie Hij 
betaalde, genadig en goedgunstig zijn. 
Wend U van hem af, dat is de schreeuw om: “Zie op Jezus’ arbeid”. 
En dat die arbeid van Jezus Christus, Uw Zoon, voor mij de bedek-
kende gerechtigheid zou mogen wezen, dat ik schuilen mag achter 
dat wondervoorrecht, dat Hij ook voor mij verzoening heeft teweeg-
gebracht, dat Hij ook voor mij betaald heeft. 
Wend u van hem af. Dus Job vraagt om een kruispunt, om een plek 
in zijn leven, een getekende, een gemarkeerde plaats. Denk erom 
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dat dit niet ergens achteraf of in de mist gebeurt, maar dat dit een 
realiteit is die zijn weerga niet kent. 
Wend U van hem af, dat hij rust hebbe. Dat is toch de onrust (of 
niet?) die je dag en nacht bezig houdt als je in dat bestaan ligt: 
schuldig voor het aangezicht van God en geen zicht op die Borg en 
Middelaar, op die Heere Jezus Christus. En geen weet van Zijn ver-
zoenend lijden en sterven. Geen kennis aan Zijn bloed, aan het 
eigen hart toegepast. 
Wend U van hem af, dat hij rust hebbe. Och, mensen, dat het daar-
op aan zou komen in dat leven van Job. Maar ook in het leven van u 
en van mij in zijn kortstondigheid. Dat die eeuwigheid in de tijd zou 
komen. Dat we niet alleen in die gerichtsgangen van God zijn ge-
daagd, opdat wij veroordeeld zouden worden, maar ook opdat wij 
vrijgesproken zouden worden om Jezus’ wil. Dat het gebeuren zou 
dat die Borg en Middelaar van Golgotha’s kruis tot uw arme en on-
rustige hart zou spreken: “Ik heb ook voor u verzoening teweeg ge-
bracht”. En dat de Vader het zeggen zou, op grond van de arbeid 
van Zijn Zoon: “Ik zal niet meer toornen en Ik zal niet meer schelden 
op u in alle eeuwigheid”. Dat het gebeuren zou dat je temidden van 
dat leven van onrust die gemarkeerde plaats, dat uur der minne zou 
mogen kennen, dat de liefde Gods je aan alle kanten omringt en je 
omstraald wordt door die vriendelijkheid des Heeren. Dat je het uit-
roept: “Waarom was het nu toch op mij gemunt?” Wat een wonder 
dat die hoge God Zich met zo een nietig mens inlaat en Zich met zo 
een mens bemoeit, dat Hij mij introk in Zijn gerichtshandelingen om 
mij deze vrijspraak, deze vrijheid naar ziel en lichaam beide bekend 
te maken. Wend u van hem af, dat hij rust hebbe. 
Is dat de rust in uw bestaan geworden? Is dat de enige grond en de 
zekerheid? Wat was het onrustig! Al die eigen deugden. Al die 
eigengerechtigheden. Die gebeden. Dat Bijbellezen. Dat beter je 
best doen. Al die goede voornemens. Wat was het onrustig! Wat 
wankelt het elk ogenblik. Wat zakte het gedurig weg in de modder. 
Wat bleef er niets van over. Wat was er alleen maar reden te over 
om je aan te klagen voor het aangezicht van God. 
Maar ken je deze rust? Die rust die overblijft voor het volk van God. 
Dat je adem hebt leren halen in de arbeid van Jezus Christus, Gods 
Zoon. Dat je bent neergelegd, door de knieën gedrukt, aan de voet 
van Golgotha’s kruis. En dat dat bloed der verzoening in je hart en in 
je geweten gedrupt heeft. Dat je het bij God vandaan mag weten. En 
dat wat bij God vandaan komt, dat is eeuwig. Dat is niet gebouwd op 
tijdelijke omstandigheden, op dat wat wij teweeg brengen. Maar dat 
is gebouwd op dat eeuwig welbehagen Gods, die gedachten des 
vredes, die stilte die daar bij God is. Die rust. Die vrede. En die ont-



 14 

ferming waarmee Hij Zijn volk van eeuwigheid reeds heeft aange-
zien. 
Wend U van hem af, dat hij rust hebbe. 
Denk erom, mensen, dat je dan heerlijk kunt slapen gaan. Denk er-
om dat er dan een zoete vrede in je hart is die alle verstand te 
boven gaat. Denk erom dat dat zalig is, als God al je zonden achter 
Zich wierp in een zee van eeuwige vergetelheid. Als je geweten niet 
meer spreekt. Als de duivel zwijgen moet. Als niets je meer aan-
klaagt, maar om Jezus’ wil je de vrijheid deelachtig bent. Denk erom 
dat in die weg God aan Zijn eer komt. Waar je door die liefde gevan-
gen bent, daar zul je liefde willen geven, liefde willen loven al de da-
gen van je leven. Daar zul je je bestaan in Zijn dienst willen beste-
den. Dat korte poosje dat je nog op de aarde bent leven tot de eer 
en de verheerlijking van je Schepper en je Formeerder. 
Och ja, met al de tegenvallers die je ook blijft op doen, omdat je 
vlees bent, vlees blijft tot je laatste doodsnik toe. Weet u wat gold 
voor Job en voor al degenen die dat leven kennen mogen? Daar is 
weleens een hijgen, dat hijgen van de dagloner. In de hitte van de 
zon moet hij werken, ploeteren om een beetje loon. Die kan weleens 
verlangen naar die tijd dat de zon is onder gegaan en dat de avond 
is gevallen met zijn verkwikkende koelte, dat hij tot rust kan komen, 
dat hij kan gaan zitten, en dat zijn arbeid niet meer roept. Nou, dat is 
het wat Job zegt: “Totdat hij als een dagloner aan zijn dag een wel-
gevallen hebbe”. Ofwel, een welgevallen, dat is dat hij de zoete 
vrucht genieten mag. Dat is dat hij de zaligheid zal mogen ontvan-
gen. Dat is een rustdag die eeuwig duren zal. Een dagloner is zijn 
loon waardig. 
U zegt: “Ik ben mijn loon niet waardig. Welnee, ik heb niets ver-
diend”. Maar die de Heere in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, 
aanziet, die zijn dat loon waardig. Hij zal het maken dat ze dat loon, 
dat Hij verwierf, ook ontvangen zullen. Die Heere Jezus, wat heeft 
Hij een arbeid aan de dag gelegd. Wat is Hij een Dagloner geweest. 
Wat heeft Hij tot de late avond toe een zware arbeid verricht, om het 
behoud van onsterfelijke zielen, en daar bovenuit om de eer van de 
Naam van Zijn Vader. En Hij heeft die arbeid volvoerd tot het laatste 
ogenblik toe. Totdat Hij kon uitroepen: “Het is volbracht”. De arbeid 
was gedaan. Het is klaar. Het is af. Er hoeft niets, maar dan ook 
niets meer bij. 
“Totdat hij als een dagloner aan zijn dag een welgevallen hebbe”. 
Weet u wat voor loon dat is? Dat is genadeloon. Dat is een loon wat 
in handen wordt gegeven en wat wordt opgestoken naar Hem. Door 
U, door U alleen, om het eeuwige welbehagen. 
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Een welgevallen, daar heeft Job het over. Dat is een verlustiging in 
God drie-enig. Dat is het wonder niet klein kunnen krijgen, dat de 
eeuwigheid zich in de tijd gemanifesteerd heeft, dat de hoge God 
Zich met een klein mens bemoeid heeft. Dat is onze tekst van van-
avond. Het wonder van begin tot eind, dat Job de Heere dankt. Ik 
dank U dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar Uw toorn is afge-
keerd en Gij troost mij. Dat is het wonder, dat God Zijn ogen over 
zulk een open doet en Gij Job betrekt in het gericht met U. Dat zal 
het wonder zijn, als dat mag gebeuren aan deze kant van het graf, 
nu er nog een uitkomst, een uitweg is. Nu het mogelijk is dat het tot 
vrede gemaakt worde, voordat dat gericht van God u straks zal 
overvallen en u straks zal dwingen en dringen naar de plaats van de 
buitenste duisternis. “Gaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid 
werkt”. 
Gemeente, wat is onze levenstijd kort! Ik kan het u wel bidden, maar 
de Heilige Geest moet het geven. Wetende de schrik des Heeren, 
zegt de apostel, bewegen we de mensen tot het geloof. Neem dan 
alstublieft de ernst van dood en eeuwigheid ter harte. Neem alstu-
blieft de ernst van dat gericht van God ter harte. En als u een 
vreemdeling bent van deze zaak, smeek het de Heere: “Zoals U 
naar Job om zag, betrek ook mij alstUblieft in het gericht met U”. 
Als u van dat gericht van God weet en u er onder neer geslagen 
wordt en u geen uitkomst meer ziet en weet, zie dan in Job hoe hij 
riep om de Rechtvaardige, die Reine, de Heere Jezus Christus. Mag 
dat het wezen dat u houdt aan de troon van Gods genade, dwars 
door Zijn gerichtsgangen heen, dat Hij het doen zou, ongedacht en 
onverwacht, naar het vrije van Zijn gunst, u die Heere Jezus Chris-
tus schenke en Zijn gerechtigheid u zou toepassen. 
Als u daarvan weet, die gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, 
vraag het de Heere hoe ge uw leven in Zijn dienst hebt te besteden. 
Zie dan, Heere, of er bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op de 
eeuwige weg. 
Wat een slechte dagloners! Wat komen ze veel tekort. 
Och, om dan uit te zien naar dat ogenblik, van hier ontslagen, om 
daar de arbeid te mogen ontvangen, zondeloos, smetteloos, Hem te 
aanbidden tot in alle eeuwigheid toe. Is Hij het nu niet waardig?! 
En weet u wat nu zo’n wonder is? De mens, dat stof wat u en ik zijn, 
God wil nu uit mensenmonden gediend worden. Is dat geen wonder, 
dat God een volk wil hebben dat tot in alle eeuwigheid Zijn lof zal 
verkondigen. Is dat geen wonder, dat de reikwijdte van Gods gena-
de zo ruim is, dat het een schare zal wezen die niemand tellen kan. 
U zegt: “Voor mij kan het niet meer”. Nee, voor Job kon het ook niet. 
Maar wat voor u niet kan, dat kan voor God wel. Want bij Hem zijn 
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alle dingen mogelijk. Die God van Wie we zingen: “Hij kan en wil en 
zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst 
geven. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 4 : 4 
 

Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven, 
Dan and'ren smaken, in een tijd 
Als zij, door aards geluk verheven, 
Bij koorn en most wellustig leven, 
In hunnen overvloed verblijd. 
Ik zal gerust in vrede slapen, 
En liggen ongestoord terneer; 
Want Gij alleen, mijn schild en wapen, 
Schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen, 
Zult mij doen zeker wonen, HEER'. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


