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Predikatie over Job 1 vers 1 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

Evang. Loosduinen – 10 juni 2012 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 15 : 1 en 2. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Job 1 
 
  1 Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job; en dezelve 
man was oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het 
kwaad. 
  2 En hem werden zeven zonen en drie dochters geboren. 
  3 Daartoe was zijn vee zevenduizend schapen en drieduizend 
kemels en vijfhonderd juk ossen en vijfhonderd ezelinnen; ook was 
zijn dienstvolk zeer veel; zodat deze man groter was dan al die van 
het oosten. 
  4 En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn 
dag; en zij zonden heen en nodigden hun drie zusters om met hen 
te eten en te drinken. 
  5 Het geschiedde dan als de dagen der maaltijden omgegaan wa-
ren, dat Job heenzond en hen heiligde, en des morgens vroeg op-
stond en brandoffers offerde naar hun aller getal; want Job zeide: 
Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart ge-
zegend. Alzo deed Job al die dagen. 
  6 Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen om zich voor 
den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen 
kwam. 
  7 Toen zeide de HEERE tot den satan: Vanwaar komt gij? En de 
satan antwoordde den HEERE en zeide: Van om te trekken op de 
aarde en van die te doorwandelen. 
  8 En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op 
Mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man, 
oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. 
  9 Toen antwoordde de satan den HEERE en zeide: Is het om niet, 
dat Job God vreest? 
10 Hebt Gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis 
en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt Gij 
gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. 
11 Maar toch strek nu Uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft; zo 
hij U niet in Uw aangezicht zal zegenen! 
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12 En de HEERE zeide tot den satan: Zie, al wat hij heeft zij in uw 
hand; alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de satan ging uit 
van het aangezicht des HEEREN. 
13 Er was nu een dag, als zijn zonen en zijn dochters aten en wijn 
dronken in het huis van hun broeder, den eerstgeborene, 
14 Dat een bode tot Job kwam en zeide: De runderen waren ploe-
gende en de ezelinnen weidende aan hun zijden; 
15 Doch de Sabeeërs deden een inval en namen ze en sloegen de 
jongens met de scherpte des zwaards; en ik ben maar alleen ontko-
men om het u aan te zeggen. 
16 Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: Het vuur Gods 
viel uit den hemel en ontstak onder de schapen en onder de jongens 
en verteerde ze; en ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te 
zeggen. 
17 Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: De Chaldeeën 
stelden drie hopen en vielen op de kemels aan en namen ze en 
sloegen de jongens met de scherpte des zwaards; en ik ben maar 
alleen ontkomen om het u aan te zeggen. 
18 Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: Uw zonen en 
uw dochters aten en dronken wijn in het huis van hun broeder, den 
eerstgeborene; 
19 En zie, een grote wind kwam van over de woestijn en stiet aan 
de vier hoeken van het huis, en het viel op de jongelingen, dat zij 
stierven; en ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. 
20 Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd, 
en viel op de aarde en boog zich neder; 
21 En hij zeide: Naakt ben ik uit mijner moeders buik gekomen en 
naakt zal ik daarheen wederkeren. De HEERE heeft gegeven en de 
HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd. 
22 In dit alles zondigde Job niet, en schreef Gode niets ongerijmds 
toe. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 1 : 1 en 2. 

 
Gemeente, met Gods hulp en onder de inwachting van Gods Heilige 
Geest, voor deze morgen Job 1 vers 1. Daar luidt het Woord des 
Heeren en onze tekst: 
 
Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job; en dezelve 
man was oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van 
het kwaad. 
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Om naar aanleiding van deze tekstwoorden, gemeente, stil te staan 
bij drie gedachten. 
 

1e. Jobs rechtvaardigheid. 
2e. Jobs heiligheid. 
3e. Jobs heerlijkheid. 

 
Wij hebben met elkaar Job 1 gelezen. Dan hebben we net gezon-
gen: “Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed”. Dat is wel gebleken 
uit Job 1. Dat is wel gebleken uit dit hoofdstuk, dat de duivel had ge-
dacht dat dat hele geloofsleven van Job zou vervlakken, er tegen-
stand zou komen. Maar toen de ellende over Job heenspoelde, toen 
is het niet vervlakt, maar verdiept, verinnigd. Want Job is tot een be-
lijdenis gekomen… Tot die belijdenis was hij al de dagen van zijn le-
ven nog niet gekomen: “Naakt ben ik uit mijner moeders lijf geko-
men, en naakt zal ik daarheen wederkeren. De HEERE heeft gege-
ven en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij ge-
loofd”. Hoe kan dat nu? Hoe kun je nu zo’n belijdenis doen op de 
ruïne van je leven? Op de puinhoop van zijn bestaan. Alles terneer 
geslagen. Weet je hoe dat kan? Alleen door het ware geloof. Weet 
je wat het ware geloof doet als het in de beoefening is? Het ware 
geloof bejubelt de soevereiniteit van God. In rijkdom en in armoe, in 
voorspoed en in tegenspoed bejubelt het de soevereiniteit van God. 
Misschien kun je dan naast mij komen vanmorgen, dat je zegt: “Dan 
kom ik alles tekort”. Weet u, het is toch een zegen dat de Heere Zijn 
Woord gegeven heeft, waarin de Heere ook de voorbeelden stelt en 
aanwijst. De voorbeelden van wat God in het leven doet en hoe het 
er in het leven van die mens, net zo’n mensenkind, net zo vervallen 
in ellende en zonde als wij, er aan toe gaat. Opdat wij ons zouden 
toetsen. En opdat de toets aan deze man niet tot verheerlijking van 
deze man zou strekken. Helemaal niet. Maar tot beschaming van 
onszelf, en tot een zuchten aan de troon der genade. Want als God 
gaven schenkt aan de troon der genade, als de Heere ons weldoet, 
dan krijgt Job de eer niet, maar dan krijgt God de eer. Dan gaat Hij 
al Zijn volk toch datzelfde woord leren: “De Naam des HEEREN zij 
geloofd”, in geven en in nemen, in dagen en in nachten. De Naam 
des HEEREN zij geloofd. 
Er was een man, staat er in onze tekst. Er was. Dat beduidt: er is 
geweest en het is voorbij gegaan. Het is geschiedenis. Ja, als er 
staat “Er was een man”, dan geeft dat aan dat dit werkelijk ge-
schiedschrijving is. Dat dit niet zomaar een fabelachtig verhaal is 
wat iemand heeft bedacht om bepaalde morele zaken aan de orde 
te stellen ofzo. Helemaal niet. Dit is werkelijk historie. Dit is echt ge-
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beurd. Zoals al het werk van God werkelijk gebeurd en echte histo-
rie is. 
Er was een man. Was, dus is geweest. Het leven van deze man op 
deze wereld is voorbij gegaan. En in het leven van deze man is het 
wel gebleken waar het over gaat in ons aller leven. Het gaat na-
melijk om die grote strijd om onze ziel. Dat is in het leven van Job 
wel openbaar gekomen. Dan is het tegelijkertijd toch ook weer een 
troost, dat er staat: “Er ‘was’ een man”. Dat het voorbij gegaan is. 
Dat die strijd om zijn ziel niet altijd voortduren zal, maar dat Job die 
strijd te boven gekomen is. En de duivel heeft het nakijken. 
Ik weet niet of u dat ook hebt, maar haast maakt dat toch een glim-
lach op je gezicht. De aanvallen, de listen van de vorst der duister-
nis, ook in dit hoofdstuk, en alles wat hij doet in heel zijn aanvallen, 
dat heeft het tegenover gestelde teweeg gebracht. Hij dacht dat hij 
wel een knieval van Job zou krijgen. Maar God krijgt te meerdere 
knieval. De duivel helemaal niet. O ja, hij had allerlei middelen on-
derhand. Die vrouw nog, die zegt: “Zegen God, vloek toch God, 
zweer Hem toch af en sterf. Wat heb je er toch aan?” Zelfs zijn 
vrouw is hem nog tot aantasting en tot aanranding. Maar ja, telkens 
mag gelden: “In dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets 
ongerijmds toe”. 
Er was een man. Het is voorbij gegaan. Ja hoor, Job is de strijd te 
boven. Job juicht voor de troon van God. Job bezingt de weg die de 
Heere met hem gehouden heeft. 
En op die weg… Misschien ben je weleens bang geweest, dat zou 
kunnen, ik wel, dat me hetzelfde moest overkomen als Job. Dat zou 
kunnen. Maar de weg die Job heeft meegemaakt, die was nu pre-
cies gepast voor de toestand van Job, voor de diepere ontwikkeling, 
zou ik willen zeggen, voor zijn zieleleven. Daar was die weg nu 
exact voor geschikt. Zo heeft de Heere voor al Zijn kinderen een ge-
schikte weg uitgedacht, die precies gepast is. En een ieder in het 
zijne, het begint te morren en te mokken, want ja, die weg. God doet 
het natuurlijk verkeerd en ik had het zo graag anders gehad. Maar 
daar hoor je bij Job niets over. Nee, gaandeweg het Boek Job raakt 
Job alleen maar meer onder de indruk van die soevereiniteit, van die 
majesteit van God. Job wordt in heel die beproevingsweg, in heel 
die weg van afbraak en ontgronding van zichzelf hoe langer hoe 
kleiner. Vooral in zijn eigen oog en God alleen maar reiner en hei-
liger en schitterender en majesteitelijker. 
Er was een man. Dat woord “man” duidt op een mensenkind. Er was 
een mensenkind, staat er. Zoals er zovele mensenkinderen zijn. Zo-
als u en ik mensenkinderen zijn. Er was een man van een vrouw ge-
boren, zoals wij allemaal. Daar is meteen de ernst van de toestand 
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getekend. Er was een mensenkind, een geborene van een vrouw. 
Een vrouw, waar God tegen gezegd had in Genesis 3 vers 16: “Ik 
zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht”. Opdat 
de smart van de dracht en van de geboorte zou herinneren aan de 
diepe smart die u en ik in onze zonden God hebben aangedaan. 
Als hier staat “Er was een man”, dan worden we hier er bij bepaald 
dat dit een mensenkind is die in zichzelf verloren ligt onder God. 
Deze geborene, deze van een vrouw geborene is een vijand, een 
terger van zijn Schepper. Dit is een schepsel dat tegen zijn God 
opgestaan is. Dit is een mens die ligt onder de tijdelijke en eeuwige 
smarten. Deze man, daar ligt als het ware een deken van de God-
delijke gramschap overheen. Net als bij u en net als bij mij. 
Dan heb je het misschien gisteren wel gezien dat Nederland staat te 
dansen. Er was weer een feestje. En als je zo dat juichen en dat 
dansen ziet, dan zou je niet verwachten dat er een zware deken 
over ligt. Het is net alsof alles vrijheid en blijheid is. Maar het is een 
gekunstelde vrijheid. Het is een gebondenheid aan de vorst der 
duisternis, die de vorst van het groene veld heeft ontwikkeld om 
mensen mee te slepen. En is er verlies, dan lijkt het wel of het hele 
land in rouw is. Maar klaagt er nog één om zijn zonden? Wat doet 
dat spelletje er nu toe voor tijd en eeuwigheid?! Waardeloos! Maar 
de duivel lacht, want die heeft weer een heel volk zolang zoveel 
uren, zoveel dagen, zoveel weken in de hele voorbereiding in zijn 
greep weten te houden, het volksleven weten te beïnvloeden. En de 
grote massa danst er achteraan op het ritme van de duivel. 
Dan staat hier: “Er was een man”. Weet je wat dat is? Dat is een 
mens die, net als die hele mensheid, verloren ligt voor God in zich-
zelf, maar die uit de anonimiteit is gehaald. 
Je kunt zo heerlijk met het volk mee doen. Dan heb je weinig tegen-
stand hoor. Je kunt zo prettig meedansen,en toe maar. Zo ongezien 
blijven in het grote geheel. Meedoen met de groep. 
Maar ja, als hier staat “Er was een man”, dan duidt dat er op dat 
Jobs leven voorbij gegaan is. En dat predikt u en mij dat dat leven 
van ons aan het voorbijgaan is, en dat dat leven, als dat dan afge-
sneden is, in de eeuwigheid terecht zal komen en dan uit de totale 
anonimiteit zal worden gehaald. Wij allen moeten geopenbaard wor-
den voor de rechterstoel. Allemaal! Is dat nu een vreselijke werke-
lijkheid voor je, dat je onderhand sterven moet, dat je onderhand 
geschiedenis zult zijn? Is dat een schrik voor je hart, dat je uit de 
massa tevoorschijn zal moeten komen om voor God te verschijnen? 
Het is, het zijn, dat is voor Job voorbij gegaan. En als van uw leven 
geldt: “Er was een man, of een vrouw” in Loosduinen, of in de buurt, 
dat maakt weinig uit. Er was. Hoe zal het dan met u wezen? Waar 
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zult u verschijnen? Hoe zal het zijn als God u voor Zijn heilig aan-
gezicht laat komen? Nu kun je nog de hele massa volgen. Maar dan 
zul je oog in oog staan met de heilige God. Dan zal het er op aan 
komen. Want dan zal God (ja toch!), dan zal God het vonnis van de 
eeuwige straf moeten uitspreken. 
Ja, zeg je, dat voetbal scheelt ons weinig. Nou ja, dan heb je mis-
schien gedanst op het ritme van de godsdienst. Dat kan ook wel. 
Maar in de massa gebleven. Een onbekende gebleven. Mee ge-
daan, wat mee gepraat enzo. 
Mensen, wie zou kunnen bevatten wat die eeuwige nacht van dat 
vonnis van God in zal houden! Ik las gisteren nog dat de grootvader 
van Spurgeon, die nam de vijfjarige Spurgeon bij zich op schoot. Die 
vertelde hem in kinderlijke termen wat de hel zal zijn. En hij vertelde 
aan die kleine Spurgeon: “Mensen die zonder God sterven, die gaan 
zakken in een zwart ravijn, en die blijven maar zakken. Die zullen 
nooit op de bodem komen, want er is geen bodem”. En die groot-
vader vertelde tegen zijn kleinzoon: “En er zal een mens aan het 
zakken zijn, en die zal een ander mens tegen komen. Die zal aan 
die andere mens vragen: “Zijn we nu zowat al op de bodem? Dan 
zal die andere mens zeggen: “Nee, ik ben al zovele tientallen, ja 
honderden jaren aan het zakken en nog nooit op de bodem terecht 
gekomen”. Vreselijk zal het zijn, te vallen in de handen van de le-
vende God. En hoe dieper zakkende in dat ravijn, hoe groter de 
smart, hoe dieper de zielenood, hoe dieper de wroeging in het ge-
weten: “Niet gewild dat God Koning over je zijn zal”. 
Dat geldt ook van deze man. Er was een man. Als daar een punt 
had gestaan, dan had God geen onrecht gedaan. Dan was die man 
op de plek gekomen die hij verdiend had. Er was een man. Maar de 
tekst gaat verder. Waarom? Omdat het Gode behaagd heeft. Kijk, 
dat is het. Als Job onderhand de soevereiniteit van God bezingt, dan 
be-tekent dat dat Job kennis gemaakt heeft met de soevereiniteit 
van God. Dan betekent dat dat Job is ingetrokken in die kring van 
God. Job is uit de anonimiteit weg gehaald. Er waren zovele men-
sen in die dagen. Men vermoedt dat het in de tijd van de aartsva-
ders geweest is. Wie zal het zeggen. Het staat er niet bij. Maar dit is 
wel duidelijk: Er was een man in het land Uz. Het is als het ware 
alsof de Heere God in zijn Woord de aandacht gaat vestigen op een 
landstreek, op die grote wereld, die voor God maar zo klein en nietig 
is, maar voor ons zo ontzaglijk groot. Op die grote wereld wijst de 
Heere een plekje aan. Daar is Zijn oog in het bijzonder op gevestigd 
geweest, omdat de Heere daar een man, een mens op het oog ge-
had heeft om daar Zijn genade in te verheerlijken. Er was een man 
in het land Uz, en zijn naam was Job. 
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Ja, er wordt een beetje over getwist wat die naam zou betekenen. 
Eén betekenis: de afvallige. Dat past wel aardig, geloof ik. Of niet? 
Als het oog van God op die man geslagen is, daar in het land van 
Uz, wiens naam is Job. Hoe zal hij in het oog van God er uit gezien 
hebben? Hoe zal de Heere hem gevonden hebben? In Ezechiël 
staat het er zo: “in zijn bloed”. Daar lag die man te sterven, al was hij 
springlevend voor zijn eigen gevoel en gedachten. Zijn naam was 
Job, de afvallige, die afvallige gebleken is. Deze man die tevoor-
schijn wordt gehaald, blijkt een van God gekende te zijn, neder 
gezet in Gods nabijheid. Daar is hij in Gods ogen een schandelijk 
wezen, als vrouwenzaad. Luther zegt ergens: “Dit is de eer van een 
vrouw, dat wij allen van vrouwen geboren zijn”. En toch blijkt hier de 
schandelijkheid van het geboren zijn van een vrouw. Een afvallige in 
het oog van God. En hij die uit die anonimiteit, uit de massa gehaald 
was en naar God toe gehaald was, hij kon het alleen nog maar be-
amen, niet meer vluchten, niet meer ontkennen. Dat ging niet meer. 
Alleen nog maar “amen” zeggen op het woord van God. 
U begrijpt de toepassing wel. Die kunt u zelf maken voor uzelf. Hoe 
oud bent u? Is het al gebeurd? Is dit de werkelijkheid ook van uw 
bestaan? Dat je zegt: “Ach, hoe ik eigenlijk heet… Laten we die be-
tekenis van Jobs naam maar aan houden. Een afvallige. Ik leefde 
ook maar voor het vaderland weg. Ik was ook onderdeel van de 
massa. Natuurlijk niet in de wereld, maar in de godsdienst. Het 
kerkelijke leven, daar had ik het zo heerlijk naar mijn zin. Daar kon ik 
mij zo vermaken in de kussens van de godsdienst. Het zat zo zacht 
en zo aangenaam. Het was er comfortabel. En ik had mijn hele 
leven op de rit. Alles in orde naar ik meende. Totdat God Zijn oog 
sloeg op mij en ik voor de dag moest komen en ik voor God moest 
gaan verschijnen. Toen het als het ware werd dat de eeuwigheid in 
de tijd kwam. Dat dat vonnis, wat een ieder wacht na zijn sterven, 
hier reeds door mij beleefd werd. Ik kreeg een nood in mijn ziel”. Ik 
lees van die vijfjarige Spurgeon, dat hij ’s nachts, hoewel hij vreselijk 
moe was, zijn ogen niet durfde te sluiten. “Want”, zei hij bij zichzelf, 
“stel je voor dat ik ze niet meer open zou doen. En het is niet goed 
tussen God en mijn ziel. Dat voel ik wel. Dan zal het eeuwig kwaad 
zijn”. Zo! Ken je dat? Ken je iets van die nood, van die ellende? Ken 
je iets van de moeite een mens te zijn? Een man, een vrouw van 
een vrouw geboren te zijn. Vrouwenzaad te zijn. Een nakomeling te 
zijn van die Eva, die gegrepen heeft naar die verboden vrucht. Een 
nakomeling te zijn van die Adam, die mee heeft gegeten van die 
verboden vrucht. 
En weet u, dat hoorde ik van de week nog van een oude predikant, 
op een opname. Die zei het zo: “Nu was de mens in dat Paradijs 
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gezet. Ze hebben niet van de honger gegeten van die vrucht, want 
dat Paradijs was vol, vol van alles. Het was de honger niet die ze 
gedreven heeft, maar de opstand tegen God hun Schepper. Die 
heeft ze gedreven”. Nu, daar achter te komen. Een afvallige blijken 
te zijn. Eerst heb je misschien wel gemeend: “De Heere mag nog 
aardig blij met mij wezen. Gelukkig ben ik niet als die anderen”. Mis-
schien heb je je neus weleens opgehaald voor al die aanhangers 
van de voetbal. Je hebt je neus opgehaald en gedacht: “Tjoh, ge-
lukkig ben ik beter, of niet zo slecht in ieder geval”. Laat ik het daar 
dan maar op houden. 
Maar dat ging niet meer. Als dit gaat gebeuren, dat is heel eigen-
aardig, als je uit de massa gehaald wordt, dan gooit de Heere je op 
de massa neer. Zo is het. Als de Heere je tevoorschijn haalt in Zijn 
licht, dan kom je op de grote hoop van verloren zondaars te liggen. 
Zo zit het in elkaar. En dat is bij Job gebeurd. 
Maar weet u, er is bij Job nog meer gebeurd. Want de Heere heeft 
altijd een doel voor ogen als Hij een mens tevoorschijn roept uit de 
duisternis in Zijn Goddelijk licht. De Heere heeft altijd een doel voor 
ogen waarin Zijn grote Naam in tijd en eeuwigheid verheerlijkt zal 
worden. 
Er was een man in het land van Uz, en zijn naam was Job, en de-
zelve man, staat er dan. Dezelve man. Die man is vernieuwd, ver-
anderd. Er is iets gebeurd. Dat woordje “dezelve” geeft aan dat die 
man in zichzelf helemaal geen heilige engel geworden is ofzo. U 
kent die uitspraak van Kohlbrugge wel. Hij zegt: “Je kunt mijn hele 
bestaan beuken, schoppen en slaan wat je wilt, maar er blijven toch 
alleen maar stinkende maden uit komen. Er vliegen heus geen heili-
ge engelen uit”. Dat! Dat gold van Job nu in zichzelf ook. Dezelve 
man, staat er. Die in zichzelf zo verloren was en in zichzelf niet op-
knapte en het in zichzelf niet beter ging doen. Helemaal niet. Maar 
in diezelve man, in die bewuste persoon, in dat mensenkind dat 
door God werd aangezien, heeft God Zijn wonder verheerlijkt. Dat 
mensenkind dat een smart was, die in Genesis 3 vers 16 werd ge-
openbaard. Dat mensenkind dat de smart leerde kauwen wat in Ge-
nesis 3 vers 16 werd geopenbaard. Die Job die er last van had ge-
kregen God zijn Schepper smarten aangedaan te hebben. Diezelve 
man, daar gaat God een wonder werken. Een wonder dat Hij nu 
voorzegd, beloofd, toegezegd had voordat hij de smart had toe-
gezegd. Dat is ook zo’n wonder. De Heere God heeft eerst genade 
betoond en toen het vonnis uitgesproken. Vind je dat niet opmer-
kelijk?! De mens gevallen. De Heere had gezegd: “Ten dage als ge 
daarvan eet, zult ge den dood sterven”. De Heere had rechtvaardig 
gedaan als Hij de mens had weggebliksemd van deze wereld en de 
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ganse schepping had vernietigd. De Heere zou geen onrecht ge-
daan hebben. Maar waar is de Heere die mens mee tegen gekomen 
toen de mens niet alleen een zondaar bleek te zijn, maar ook nog 
eens een keer zijn zonde wilde bedekken en goedpraten? Adam gaf 
God de schuld, want hij wees naar Eva: “De vrouw die Gij mij ge-
geven hebt”. Eva gaf God de schuld, want ze wees naar Gods 
schepsel: “De slang heeft mij bedrogen”. En ze hadden zelf de 
schuld niet. Maar God zegt het ze aan: “Gij zijt schuldig”. Waar 
spreekt de Heere dan van? Dan schakelt Hij de mens totaal uit. Dat 
is wel heerlijk trouwens ook, als je iets van dat afvallige-zijn beleeft, 
dan wordt dat een heerlijke zaak, dat de mens uitge-schakeld wordt 
door God, om hem in te schakelen in Zijn schakel, in Zijn heilige 
schakeling. En God zegt: “Ik zal vijandschap zetten”. Daar spreekt 
Hij de duivel aan, het vonnis over satan. Zijn kop zal vermorzeld 
worden. Maar er zal Vrouwenzaad komen, door de Heere voorzegd 
(met een hoofdletter). En dat Vrouwenzaad met die hoofdletter, dan 
zal dat vrouwenzaad met die kleine letter weten te verlossen uit de 
klauwen van de vorst der duisternis. O ja, ten dode opgeschreven, 
om te sterven aan Gods voeten, om te leven. 
Gods Woord zegt hier van hem: “Deze man was oprecht”. In deze 
man, deze zelve man, is dus het wonder van genade geschied. Het 
grondwoord dat hier vertaald is met “oprecht”, dat zegt zoiets als 
“volmaakt”. Misschien denk je wel bij jezelf: “Nou, dat staat van Job 
geschreven. Hoe heeft die man dat toch gedaan? Ik ben al mijn le-
ven lang aan het proberen. Ik heb al heel wat geoefend, maar vol-
maakt ben ik niet geworden. Een oprechte ben ik nooit geweest. Ik 
kan ze met de vinger aanwijzen, die donkere vlekken op mijn ge-
moed, op mijn gewaad, op heel mijn leven eigenlijk. Hoe is het toch 
mogelijk?” Weet je hoe? Omdat hier niet staat: “Er was een man in 
het land van Uz, zijn  naam was Job, en deze zelve man noemde 
zichzelf oprecht”. Nee, dat staat er niet. Gelukkig niet. Laten we het 
maar eens aan Job vragen. Job, hoe ben je eigenlijk? Nou, had hij 
dan wel zullen zeggen, mijn naam verklaart mijn wezen. Ik ben een 
afvallige. Ja maar, Job, God heeft toch genade bewezen in je leven! 
Is het nog steeds zo? Ja, ik ben een afvallige gebleven. Ik blijk da-
gelijks een afvallige te zijn. En de trouw van God kan ik alleen met 
ontrouw beantwoorden. Ik ben vuil en walgelijk. En Job had tegen je 
gezegd: “Gods Woord wordt waar. Ik zal maken dat zij een walging 
van zichzelve hebben”. Die man, dat blijkt wel dat hij zichzelf zo 
kende, want even verderop gaat hij offeren voor zijn zonen en doch-
ters. Weet je wat die man besefte? Hij was een onreine, geboren uit 
onreine ouders. En hij beleefde voor zichzelf: “Wie kan een reine 
geven uit een onreine?” Hij zag in zijn kinderen terug wat er nu in 
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zijn eigen hart, in zijn eigen gemoed leefde. Hij zag in zijn kinderen 
terug hoe diep die val in zijn eigen bestaan was. Job, de onoprechte 
in zichzelf. Maar God spreekt hier. God! Daar zie je weer die soeve-
reiniteit, dat vrije van dat Goddelijke welbehagen. En dezelve man 
was oprecht. Zo noemt God de Bruid van het Lam. Alleen in en door 
haar Bruidegom. Alleen in Christus Jezus de Heere is de mens 
volmaakt voor God. Het geloof in het beloofde Vrouwenzaad heeft 
Job gerechtvaardigd voor het aangezicht van God. Het geloof heeft 
hem oprecht gemaakt in de rechte verhouding tot God. Hem wordt 
toegerekend wat hem van nature vreemd was. 
Weet je hoe de Heere Job ziet? Hij ziet Job in Christus. Weet je wat 
dat betekent? Dat de Heere Job niet meer zo bloot in zichzelf ziet, 
maar dat tussen Job en het Goddelijk oog de Borg en Middelaar is 
ingeplaatst. En Job ligt eigenlijk met zijn totale bestaan verscholen 
achter Christus. 
Je zegt: “Ja maar, de Heere Jezus was nog helemaal niet gekomen. 
Dat duurt nog ik weet niet hoeveel bladzijdes voordat dat zo ver is”. 
Ja maar, die Vrederaad was er wel. En die beloofde Christus had 
Zichzelf al aangeboden. En in de tijd moest alleen volbracht worden 
wat daar reeds in de eeuwigheid in de drie-enige God Zelf besloten 
was. En hier, die gelovigen in het Oude Verbond, die liggen opge-
borgen in dat werk van Christus, wat reeds van eeuwigheid af vol-
bracht is. Want rondom de tijdslijn ligt de kring van de eeuwigheid. 
In de eeuwigheid is geen tijdsbepaling. Maar wat God eeuwig be-
sloten heeft, dat zal eeuwig bestaan. En een mens door God aange-
zien in genade, is in alle tijden door God aangezien in Christus Je-
zus alleen. God ziet Job aan in Christus. 
En nu, dat is ook zo opmerkelijk, nu God Job aanziet in Christus, 
doet zelfs die oude naam van Job er voor God toe. Hij is het waard 
om genoemd te worden. Er was een man in het land Uz, en zijn 
naam was Job. De Heere kent degenen die de Zijne zijn. Hij kent 
zijn naam. Hij weet, in zichzelf vuil en walgelijk, maar ja, overkleed 
geworden, en het werk van de Heere Jezus Christus, dat is onbe-
rispelijk en volmaakt. Wie in de Heere Jezus begrepen is, die wordt 
genoemd oprecht. Die innerlijke toerekening van Christus’ gerech-
tigheid gaf Job het recht op het eeuwig zalig leven. Ja, zo is het. 
Dezelve man was oprecht. Maar dit innerlijk sterven om te leven 
heeft het gehele bestaan van Job veranderd. Ook dat nog. Want het 
staat er niet voor niets. En dezelve man was oprecht en vroom. 
Want weet u, oprecht, dat duidt op de onzichtbare geloofsbetrek-
king. En vroom dat duidt op de zichtbare geloofswandeling. Zo was 
het bij Job. Wat er in zit, dat kwam er uit. Ja, dat mag vandaag de 
dag weleens gezegd worden. Want het lijkt tegenwoordig ook alsof 
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het geloofsleven een soort liberalisme is. Ieder voor zich. Ik houd 
het bij mezelf. Ach ja, je kunt toch niet op alle slakken zout leggen. 
En we kunnen er natuurlijk ook nog een tekst bij noemen: “De Joden 
een Jood, de Grieken een Griek”, enzo. En het leven staat haaks op 
de belijdenis. Maar de belijdenis van Job was een oprechte belijde-
nis, omdat het wezen van Job oprecht gemaakt was. En in het op-
recht zijn voor God van deze Job, was Job een vijand geworden van 
zichzelf. Eerst een vijand Gods en een vriend van zichzelf en een 
vriend van de vorst der duisternis. En nu een vriend Gods en een 
vijand van zichzelf en een vijand van de boze. En weet je, dat God-
delijk licht over het leven van Job, dat had Job erbij bepaald hoe 
snel hij zou wegzakken in de zonde, telkens opnieuw. Het had Job 
erbij bepaald bang te worden van zichzelf. 
Ben je ook bang voor jezelf? Ben je oprecht gemaakt voor het aan-
gezicht van God? Zodat je weet dat er uit jezelf geen vrucht meer 
voor God in eeuwigheid voortkomt. Weet je dat? Versta je dat? En 
moet je nu je hele levenswandel als onvroom en huichelachtig be-
stempelen? Moet je het nu met de apostel Paulus meezeggen: “Het 
goede dat ik wil, dat doe ik niet, en het kwade doe ik wel. Als ik het 
goede wil doen, ligt het kwade mij bij”. Moet je weleens klagen: “Ik 
ellendig mens, wie zal mij toch verlossen van het lichaam der zonde 
en des doods?” Er staat in Spreuken 11: “De oprechtheid der vro-
men leidt hen”. Oprechtheid is het leidend principe van de wandel 
van de vromen, van de oprechten. De goede rechtsverhouding 
openbaart zich in een heilige wandel. De liefde Gods doet de mens 
God liefhebben en het heil van de naaste te zoeken. De liefde Gods 
in het hart uitgestort, dat maakt dat deze Job niet meer zichzelf op 
de eerste plaats stelde, maar hij was op het tweede, derde, vierde of 
vijfde plan gekomen. De oprechtheid van zijn gemoed heeft ge-
maakt dat God en Zijn eer voor hem het hoogste doel in het leven 
was. In het leven van Job is in het maken van de oprechtheid door 
God de rechtsverhouding, de rechtstaat in beginsel hersteld. Job 
mag hier weer in beginsel beelddrager Gods zijn. In alles God te be-
doelen, dat komt openbaar in het leven. Jazeker! Opdat het leven 
een dankoffer zou zijn aan Hem, aan de Heere. 
In het maken van Job als een oprechte, had Christus de eerste tafel 
van de Heilige Wet vervuld. En Job is gehouden die tweede tafel te 
eerbiedigen. God deed hem wandelen in rechte sporen. Jazeker. De 
vreze Gods is bij Job het beginsel geweest van al de maatschap-
pelijke deugden. 
Ja, het is toch een zaak. Het is één en hetzelfde. De oprechtheid en 
vroomheid zijn twee kanten van één en dezelfde zaak in Job. Want 
reken er goed op, we zijn in onze zondeval van die versplinterde 
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mensen, chaotische mensen, wanordelijke mensen. Maar als de 
Heere een mens opbergt in Zichzelf, Zijn genade verheerlijkt, dan 
wordt die mens weer tot één mens. En in die ene mens komt die 
diepe scheiding openbaar: vlees en geest. In die ene mens komt dat 
oude zo openbaar en dat nieuwe dat van God is. En de mens, wat 
nu voor God werkelijk geldt, dat is niet dat oude vlees, maar dat is 
die nieuwe geest. Dat nieuwe dat uit God geboren is en dat niet 
zondigt. Ja, dat zijn twee kanten van dezelfde zaak. Het moet in de 
dagen en in de nachten van het leven openbaar komen of die op-
rechtheid van het hart geen inbeelding is, maar werkelijkheid. Er 
staat in Jakobus 2: “Gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is 
ook het geloof zonder de werken dood”. Als je dit ontkent… Jakobus 
noemt het in Jakobus 2 vers 20 een ijdel mens. Een lege hoop, een 
mens zonder gewicht, zonder waarde, die dit ontkent. 
Oprecht en vroom. Dat hoort bij Job bij elkaar. Want wat in het hart 
is, dat wil zich openbaren. 
Er was een man in het land van Uz, zijn naam was Job, en dezelve 
man was oprecht en vroom. Zo had God hem gemaakt 
Nu ga ik u iets zeggen. En zo heeft de duivel hem gevonden. Job 
was uit de anonimiteit gehaald voor God. Maar Job was ook uit de 
anonimiteit gehaald voor de duivel. De grote massa laat hij voort 
dansen op het groene veld of waar dan ook. Die heeft hij toch al. 
Daar hoeft hij geen werk aan te besteden. Maar juist die mensen die 
niet meer ijdel zijn, die een mens van gewicht, van waarde gewor-
den zijn. Die gekenden des Heeren. Die vallen de duivel in het oog. 
Weet je hoe dat komt? Daar heb je een toets. Omdat ze opvallen. 
Het gaat er niet om dat je van je zelf vindt dat je het een beetje beter 
doet dan een ander. Helemaal niet. Maar als daar een strijd in uw 
leven gaande is, de strijd van de geestelijke boosheden in de lucht, 
dan is dat een bewijs dat er oprechtheid in het hart is en dat de 
vroomheid in het leven openbaar komt. 
Hij is de duivel opgevallen. De duivel heeft het wel in de gaten: “Als 
ik die Job aan God weet te ontroven, dan kan ik God in Zijn eer aan-
tasten”. 
Dan zeg je: “Maar dan begrijp ik toch één ding niet aan dat hoofd-
stuk”. Nou, wat is het dat je niet begrijpt? “Nou dit, er was een dag 
dat de kinderen Gods kwamen (dat zijn de engelen) om zich voor de 
Heere te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam. Hoe 
is het mogelijk dat de duivel daar binnen kon komen?” Laten we dat 
eens andersom zeggen vanmorgen. Hoe is het mogelijk dat God het 
toegelaten heeft? Weet u hoe dat mogelijk is? Opdat Zijn werk te-
meer zou schitteren. 
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Toen zeide de Heere tot de satan: “Vanwaar komt gij?”  De satan 
antwoordde de Heere en zeide: “Van rond te trekken op de aarde en 
die te doorwandelen”. Hij heeft op aarde rondgezien, tot alle uithoe-
ken toe. Hij heeft overal gekeken. Denk er goed om dat de duivel 
ook Nederland door gaat, of er eentje opvalt ergens, die hij hebben 
moet. De duivel is werkelijkheid, een realiteit. 
Dan zeg je: “Hier zit het grote punt. Ik snap het niet. En de Heere 
zeide tot de satan: “Hebt ge ook acht geslagen op Mijn knecht Job?” 
Hoe is het mogelijk? Het is als het ware alsof de Heere God het hem 
zelf aanbiedt om Job al die ellende aan te gaan doen”. Zo is het niet. 
Zo is het helemaal niet. De satan had Job gezien. De verklaarders 
zeggen: “Deze man, van wie dit geschreven staat, deze Job, was 
een enige, een unieke in zijn tijd”. Daar werd er geen tweede van 
gevonden. Dat was een man met zoveel gewicht aan de klok. Ja, 
dat moest wel opvallen. De duivel had het ook gezien. En de Heere, 
Die nu precies die vuile gedachten van de duivel kent, die open-
baart, die legt Hij open, wat er nu in het hart van die vorst der boze 
is. Hij had het op Job voorzien, en dat weet de Heere. Hier schittert 
opnieuw de soevereiniteit des Heeren, dat Hij ook hierin de duivel 
alweer een stap voor is. Hij wijst hem erop dat Hij hem kent in zijn 
vuilheid, in zijn walgelijkheid, in zijn boosheid. 
Ook zoiets. Ik las bij een verklaarder (ik heb het niet nagekeken, 
maar hij zegt het, laten we het maar aannemen, het klinkt heel aan-
nemelijk), dat in de Schrift het drie keer voor komt dat de duivel 
spreekt. Overal werkt hij, doet hij zijn vuile, boze werk. Maar tot drie 
keer toe spreekt de duivel. Juist op de grote kruispunten, waar za-
ken van eeuwigheidsbelang aan de orde zijn. De eerste keer, weet u 
waar dat is? Dat is in het Paradijs. Toen alles nog goed en recht 
was. Toen heeft de duivel met zijn spreken getracht (en het is hem 
nog gelukt ook) de mens van zijn Schepper te ontrukken en te 
ontroven. En wat is de derde keer dat de duivel spreekt? Dat is bij 
de verzoeking van Christus in de woestijn, waar Christus, als de 
tweede Adam, het van God gegeven Middel is om die rechtsver-
houding tussen God en Zijn schepsel weer te herstellen. Daar heeft 
de duivel het ook gepoogd, om in zijn spreken dat heilsplan des 
Heeren te doen mislukken, omdat hij de mensenkinderen, die hij 
dacht in zijn klauwen te hebben, zich ontrukt zag worden. 
En daar tussenin, de tweede keer van de drie, dat is hier. Hier 
spreekt hij ook. Nou, dat is hier wel op z’n minst net zo’n gewichtige 
zaak aan de orde als daar in het Paradijs en daar in de woestijn bij 
de verzoeking van de Heere Jezus Christus. 
De duivel heeft zijn oog geslagen op Job. Want hij viel op. 
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Vallen wij nog op? Is dat alleen aan de vouw in de broek? Of je rok? 
Of geldt van ons ook: vroom? Nee, niet schijnheilig, maar werkelijk 
vroom. Wat dat bij Job inhield, dat wordt verder in de tekst ver-
klaard. Dat hopen we zometeen met u te bespreken. 
Vallen we nog op, in de goede zin des woords? Die opvallend, maar 
ingetogen, nederig en afhankelijk van onze God. Vallen we nog op? 
Zeggen ze nog bij ons in de straat: “Die gaat niet alleen naar de 
kerk, die is van de kerk. Dat merken we. Die is anders. Doet an-
ders”. Of dat ze op de werkvloer van je zeggen: “Dat is een man van 
stavast. Daar kun je van op aan. Zijn ja is ja en zijn nee is nee”. 
Weet u, ik heb weleens de indruk dat we vandaag de dag heel veel 
van onze zonden, onbewust en bewust, goedpraten. “Ach ja, de 
Heere weet toch wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof 
zijn”, ofzo. Maar hier staat het dan toch maar geschreven. En dit 
zegt God van Job, dat deze man oprecht en vroom was. Want ja, in-
derdaad, zonder de werken is het geloof dood, zegt de apostel Ja-
kobus. Nou, in deze man kwam het geloof en werk openbaar. Dat is 
ook wel gebleken toen hij voor zijn kinderen offerde. Dat heel zijn 
bestaan gericht was op God. En in dat offer, daar heeft hij de 
offerdieren laten slachten. Dus hij heeft zijn eigen vermogen voor 
God over. Weet je hoe dat kwam? Omdat zijn eigen vermogen niet 
meer van hem was, maar van God was, van Wie hij dat gekregen 
had. Dat maakt ook dat Job aan het einde van dit hoofdstuk God 
evengoed looft, al is hij al zijn vermogen kwijt. Want het was Gods 
vermogen. Hij had het slechts in bruikleen. 
Ik heb eens gehoord van een predikant uit wiens huis kostbare 
schilderijen gestolen werden. Toen zeiden de mensen: “Dat vindt u 
vast erg, dominee”. Toen zei hij: “Nee, niet zo, dan hoef ik me daar 
ook niet meer druk over te maken, dan hoef ik daar ook niet meer 
voor te zorgen”. Dat staat haaks op wat in ons hart is eigenlijk. 
Maar Job kan God nog loven. Al verliest hij alles, hij verliest niets, 
want alles wat hij heeft is van God. En hij houdt God. Dat is het. 
Omdat God hem vast houdt. Daar kan hij toch zingen. Ik geloof dat 
dat bedoeld wordt met “Psalmen zingen in de nacht”. Ik geloof dat 
dat het is, zo ongeveer. Jobs rechtvaardigheid en Jobs heiligheid. 
En tenslotte nog Jobs heerlijkheid. 
 
Maar laten we eerst met elkaar gaan zingen, Psalm 139 vers 14. 
 

Doorgrond m', en ken mijn hart, o Heer'! 
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m', en zie of mijn gemoed 
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt; 
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En doe mij toch met vaste schreden 
Den weg ter zaligheid betreden. 

 
En er zit een mens, die denkt bij zichzelf: “Ja, dat heb je nu wel ge-
zegd, dat Job als een afvallige openbaar kwam in het oog van God, 
maar dat staat helemaal niet in de tekst, dat is inlegkunde, dat is 
onze huidige theologie, die in elke tekst maar passen en proppen. 
Staat het er eigenlijk wel?” Ja, dat staat er zeker. In de eerste plaats 
(dat heb ik u gezegd) de betekenis van de naam Job. Maar in de 
tweede plaats het slot van ons tekstwoord. Daar staat namelijk van 
Job geschreven: “Er was een man in het land Uz, zijn naam was 
Job, en dezelve man was oprecht en vroom, en Godvrezende, en 
wijkende van het kwaad”. Zo wordt de vroomheid van Job getekend. 
Die uit zich in die twee zaken: Godvrezende en wijkende van het 
kwaad. Dus zijn vroomheid besloeg zijn Godsvrucht en zijn zede-
lijkheid. Heel zijn bestaan. Dat was niet goedkoop: “Nou ja, ik heb 
weer gezondigd, ik vraag wel om vergeving”. Dat was niet goed-
koop: “Ach, Jezus heeft genoeggedaan”. Dat was niet goedkoop de 
Naam van de Verlosser in zijn broekzak houden en dan een be-
paalde zekerheid daarin te hebben, omdat je je vuist daar op houdt; 
het kan toch niet meer weg. Nee, dat was een dagelijkse gang. Dat 
was een dagelijks zoeken en een dagelijks ontlopen. Ja, daar open-
baart zich de oprechtheid en vroomheid van Job in. In zoeken en in 
ontlopen. Die twee kanten. Twee kanten van dezelfde zaak trou-
wens. Daarin blijkt dat heel zijn doen en laten afhankelijk gemaakt 
was van God. Godvrezende, staat er. Omdat hij in alles die eerste 
geboden van de heilige wet des Heeren, die eerste tafel, waarin het 
gaat over de verhouding tussen God en mensen, zoekt te houden. 
Hij begeert in alles Gods eer te bedoelen en Gods eer te vergroten. 
Godvrezende, staat er. Dat is: het kwam in zijn leven openbaar Wie 
het wél gedaan had. Denk je in, er zit ergens een arme zwerver, een 
stumper in lompen. En ja, die heeft dagelijks gebrek aan voedsel en 
hij moet nodig eens naar een dokter. Er is niemand die naar hem 
omkijkt. Daar komt een vorst aan. Die neemt die stumper mee in de 
koets. Die brengt hem naar een hospitaal en laat hem verzorgen. 
Zijn zweren laat hij zalven. Die laat hem voeden. Die laat hem kle-
den. Die zwerver wordt gewassen. Die knapt helemaal op. En die 
vorst zegt: “Ik zal zorgen dat je elke dag genoeg hebt. Het zal niet 
makkelijk wezen, want ja, dat zwerversbestaan raak je nooit meer 
kwijt, en die geschiedenis van je leven zal je blijven achtervolgen. 
Maar elke dag zal je genoeg hebben. Ik zal je elke dag voorzien. Ik 
zal mijn oog op je houden”. Dan kun je je toch wel indenken dat zo’n 
man wel in ’t bijzonder eerbied zou tonen als die vorst opnieuw in 
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zijn nabijheid komt, als die vorst langs de weg komt, als die vorst 
zich opnieuw aan hem bekend maakt, als die vorst hem zijn gaven 
geeft. “Dat is nu degene die mij welgedaan heeft”. Die zal toch over-
al spreken van wie hem zo goed gedaan heeft! Als hij in de stad 
komt en de mensen zeggen: “Dat is toch die zwerver die daar in die 
lompen rond ging. Jij was het toch met die zweren in je gezicht en 
op je handen? Jij was het toch uit wiens nabijheid wij ver weg ble-
ven?” “Dat klopt. Maar die en die, die vorst, heeft mij zo goed ge-
daan en die verzorgt mij dagelijks. Alles wat ik heb is gekregen 
goed. Dat is niet van mij, maar het is van hem”. Nou, zo’n mens zal 
toch voorzichtig worden met alles wat hem wordt toegeschikt. Is het 
niet?! Die zal overal goed van die vorst spreken, en die zal zuinig 
om gaan met dat wat hem te beurt gevallen en ten deel gevallen is. 
Nou, dat kwam openbaar bij Job. Godvrezende. In alles heeft Job 
verheerlijkt de Naam van die God, Die hem zo goed gedaan heeft, 
Die wel in het bijzonder naar hem heeft om gezien. Die Vorst Die in 
Zijn eeuwige koest langs dat verdorven bestaan van Job is geko-
men, halt heeft gehouden, Job mee genomen heeft, daar in zijn 
bloed hem heeft opgebeurd, tot hem gesproken heeft: “Leef in uw 
bloed, ja leef”, en hem gebracht heeft in dat hospitaal, waar dat 
medicijn van het bloed van Christus werd toegediend, hem gebracht 
heeft in het hospitaal waar de Medicijnmeester van de hemel af ga-
ven tot der mensen troost heeft uit te delen, waar dat arme hart van 
Job is opgebeurd, waar hij is overkleed geworden, over die zweren 
en vlekken heen, met dat volmaakte kleed van de gerechtigheid van 
Christus. Godvrezende. 
Overal bleek wel waar Job wandelde in de massa van de mensen, 
die zich nog heerlijk vermaken konden onder al die anderen. Dat 
bleek wel, Wie aan Job goed gedaan had. 
Het was misschien wel een donkere tijd. Wie zal het zeggen. Maar 
Job was een lichtend licht. Als een stad op een berg. Job heeft zijn 
God verheerlijkt in alles. Hij sprak niet hoog van zichzelf. Hij kwam 
niet op de proppen met zijn bekering, of met zijn bevinding. Weet ik 
het allemaal. Maar hij kwam alleen hier mee: wat God aan hem 
gedaan had. Daar zingt de Psalm ook van: “Hoort wat mij God deed 
ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest”. Als je het nog 
met je eigen bevinding moet redden om nog een beetje aanzien te 
verwerven bij de mensen, dan is het arm. Job hoefde geen aanzien 
bij de mensen. Helemaal niet. Die wenste alleen aangezien te wor-
den, bij de voortduur, bij zijn God. Dat was Job zijn leven. Godvre-
zende. Om in alles Gods eer te bedoelen. 
Hoe ging Job hier lijken op de Heere Jezus Christus. Hoe de Heere 
Jezus gezegd had: “Zo wie achter Mij wil komen, die neme zijn kruis 
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op en volge Mij”. Hoe is Job hier een volgeling van Christus, Die in 
alles volmaakt de eer van Zijn Vader bedoeld heeft. Een volgeling 
van Christus, omdat hij zocht volmaakt te zijn voor zijn God. 
Een volgeling, achter de Heere Jezus aan, om gedurig te leven van 
genadebloed, in alle tekort die zich openbaart. Daarom zei de Heere 
Jezus tegen Petrus: “Ga achter Mij, satanas, ga achter Mij”. Omdat 
daar achter de Heere Jezus, omdat er achter die Borg dat bloed van 
de Heere Jezus drupt op die zielen. Achter het bloed is veiligheid. 
“Als Ik het bloed zie, zo zal Ik u voorbij gaan”. 
Niet voorop lopen. Helemaal niet. Maar achter de Heere aan komen. 
Ja, zo was het bij Job. Al de mensen van zijn tijd wilden graag voor-
op lopen. De een een beetje meer en beter dan de ander, enzo. 
Maar Job had met God te maken gekregen. Uit de massa gehaald, 
dan blijf je uit de massa. Dan keer je niet meer tot de massa terug. 
Hoe vreselijk zal het zijn als dat wel gebeurt. Demas had de tegen-
woordige wereld lief gekregen. Dat was tot schade van zijn ziel hoor. 
Godvrezende en wijkende van het kwaad. Waarom staat dat er nu 
weer bij? Omdat Job licht had gekregen over zijn bedorven hart, het 
kwaad in zijn eigen gemoed kende, omdat hij wist wie hij was. In het 
spoor van Gods Woord ontliep Job de gevaren. Job zocht geen 
grenzen op. God had de grens gesteld. Zie je dat? Daar heb je dat 
vuile van ons. Dat zoeken naar die grenzen. Dat kan nog net. En dat 
kan ook nog wel. En het opvallende is, dat er steeds meer kan. Al 
gaat het lijnrecht in tegen de wet van God, dat maakt op tijd van 
duur weinig meer uit. En ja, we komen ze in onze dagen veel tegen 
die zeggen: “We zijn tot vrijheid geroepen. Dat Oude Testament 
heeft afgedaan. De wet van God is vervuld. We zijn tot vrijheid ge-
roepen. We mogen op de zondag gewoon doen wat we willen. We 
mogen rustig handel drijven op de dag des Heeren. Wat maakt dat 
nu uit?” Nou, Job niet hoor. Wijkende van het kwaad. Die onthield 
zich liever iets, dan dat hij maar in een flard of in een minuscuul punt 
de grens zou overschrijden. Hij wist het wel hoe gevaarlijk het was 
voor zijn eigen gemoed, hoe snel hij tot het kwade geneigd was, hoe 
hij in alles nog openbaar kwam als een zondaar. Hij zocht de 
tweede tafel te houden. Doe het al ter ere Gods, jazeker. Maar bij el-
ke stap in zijn leven kwam openbaar dat hij God vreesde en van 
zichzelf walgde. Wijkende van het kwaad. 
Zeg, Job, heb je dan nooit meer zonde gedaan? Nou, nou, in al dat 
wijken van het kwaad, is de trekking, de neiging naar die zonde zo 
openbaar gekomen. Toen ik er niet meer aan toe wenste te geven, 
toen kwam het wel openbaar hoe dat kwaad van binnen huist. Hoe 
mijn hele bestaan als het ware daar naar grijpt. Hoe ik van die han-
den heb, die grijpen naar dat stof der aarde, naar de dingen van de 
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tijd en van de wereld. In het wijken van het kwaad is het openbaar 
gekomen dat het vrezen van God nog lang niet volmaakt was. In het 
wijken van het kwaad is hij onoprecht in zijn eigen oog geworden, 
moest hij zijn vroomheid afschrijven als waardeloos voor God. In het 
wijken van het kwaad is het openbaar gekomen dat het grootste 
kwaad daar in Job zelf zat, de grootste der zondaren. Hij zag de 
massa gemakkelijk leven en zelf had hij het moeilijk. Het viel alle-
maal niet mee, nee. Het kan trouwens weleens een keer (dat is niet 
helemaal in het verband), maar het kan weleens een keer een ont-
lasting wezen als de Heere je van alles ontneemt. Zoals bij Job, 
alles weggeslagen, opdat het aangezicht weer eens een keer ten 
volle op God gericht wordt. Want het kwam wel openbaar. Satan 
had het fout. Satan zei: “Is het om niet dat Job God vreest!” Sa-tan 
stelde: “Het is omdat U hem al die rijkdommen geeft”. Maar weet je 
waarom Job God vreesde? Omdat de grootste rijkdom, het Offer 
van Christus, hem geschonken was. Ja, is het om niet, staat er. Het 
was bij Job zo: Gij hebt het om niet ontvangen, geef het om niet. Job 
heeft God zoeken te bedoelen en het heil van zijn naaste. 
Maar ja, de onvolmaaktheid van zijn eigen gemoed heeft hem mis-
schien weleens zowat tot de wanhoop gedreven. Of ken je dat niet? 
Dat je met de discipelen mee zucht: “Maar wie kan dan zalig wor-
den?” Als dit het is wat God van ons eist en vordert, dan kom ik alles 
tekort. 
Temidden van de strijd en van de oorlog in en om de mens, mag het 
u gepredikt worden dat de Heere een volkomen werk doet. Dat het 
één nooit los te zien is van het ander. En dat als deze Job ligt opge-
borgen in Christus’ Offerande, hij voor tijd en eeuwigheid beide 
daarin ligt opgeborgen. Het mag u gepredikt worden dat de drieslag 
altijd samengevoegd wordt door God Zelf: rechtvaardigheid, heilig-
heid en heerlijkheid. Heerlijkheid hoort er ten volle bij. Rechtvaardig 
voor God, heilig in beginsel, maar nog niet heerlijk. Maar ook dat zal 
komen. Want Jobs leven als mens, als man… Er was een man in 
het land Uz, staat getekend in Psalm 37 vers 37:  “Let op de vromen 
en zie naar de oprechten, want het einde van die man…” daar heb 
je het weer, een mens, een  mensenkind… “zal vrede zijn”. 
Aan Jobs lijden is een einde gekomen. De strijd is voor Job voorbij 
gegaan. De onvolmaaktheid heeft hij af mogen leggen. Job is vol-
maakt voor het aangezicht van de Vader gesteld. Jobs tranen zijn 
gedroogd. En nu is hij lachende en juichende en huppelende voor 
het aangezicht Gods. Het was hier in het leven maar één woord dat 
Job overhield: genade, genade alleen. En het is maar één woord dat 
Job bejubelt en bezingt in de gewesten van de eeuwige vreugde, 
dat is: genade, genade alleen. Het is het soevereine besluit Gods 
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geweest om op Job te letten, opdat Job op God ging letten en opdat 
Job in zijn gehele wandel op God en op zichzelf ging letten, en 
daarmee stierf aan zichzelf, om te leven uit Christus. En het was 
Gods soevereiniteit om Job door de tijd heen veilig te geleiden, 
dwars door alle slagen en moeiten heen, en hem in te doen gaan in 
Zijn eeuwige heerlijkheid. Het was God Die genade verheerlijkt 
heeft, een afvallige gemaakt tot een vriend. 
Zie je nu wat Gods barmhartigheden zijn? Die mens die dezelfde 
ondergang als wij verdiend heeft, en God heeft hem zoveel ge-
geven, boven bidden en boven denken. En door al de slagen heen 
werd de ziel van Job verbonden aan zijn God. Job mocht zeggen: 
“De HEERE heeft gegeven, de HEERE heeft genomen, de Naam 
des HEEREN (met vijf hoofdletters), Die Zijn verbond en Zijn eed zal 
houden, zij geloofd”. 
Is dat ook uw taal? Is dat ook in uw hart? Is dat in uw leven? Uw le-
ven voor God. Dat u gestorven bent aan uzelf en dat Hij, de drie-
enige God, uw Leven is. Door het sterven van die lieve Heere Jezus 
Christus, het sterven van Hem, die op deze dag, als de Levensvorst, 
opgestaan, ten hemel gevaren, gezeten ter rechterhand Gods, het u 
nog toeroept: “Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden 
der aarde, want Ik ben God en niemand meer”. Opdat u heden zou 
mogen ondervinden dat het genadebloed van Christus zou druppen 
in uw arme bestaan, om te leven uit de Gestorvene. Gestorven om 
onze zonden, opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En die Hij ge-
rechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook geheiligd, en die Hij geheiligd 
heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. Want God begeert dat Zijn Naam 
tot in eeuwigheid zal worden lof gezongen. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 89 : 7 en 8 
 
Hoe zalig is het volk dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER', in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden; 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 
  
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
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Wij steken 't hoofd omhoog, en zullen d' eerkroon dragen 
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen; 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven. 
   
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


