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Predikatie over Job 2 vers 9 en 10  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 31 december 2015 
 
 Votum. 
 Necrologie. 
 Zingen Psalm 103 : 8 en 9. 
 Geloofsbelijdenis van NIcéa. 
 Zingen Avondzang : 7. 
 Schriftlezing Job 2 
 
  1 Wederom was er een dag, als de kinderen Gods kwamen om 
zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van 
hen kwam om zich voor den HEERE te stellen. 
  2 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. 
  3 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; en hij 
houdt nog vast aan zijn oprechtheid, hoewel gij Mij tegen hem opge-
hitst hebt om hem te verslinden zonder oorzaak. 
  4 Toen antwoordde de satan den HEERE en zeide: Huid voor huid, 
en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. 
  5 Doch strek nu Uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees 
aan; zo hij U niet in Uw aangezicht zal zegenen! 
  6 En de HEERE zeide tot den satan: Zie, hij zij in uw hand, doch 
verschoon zijn leven. 
  7 Toen ging de satan uit van het aangezicht des HEEREN, en 
sloeg Job met boze zweren, van zijn voetzool af tot zijn schedel toe. 
  8 En hij nam zich een potscherf om zich daarmede te schrabben, 
en hij zat neder in het midden der as. 
  9 Toen zeide zijn huisvrouw tot hem: Houdt gij nog vast aan uw 
oprechtheid? Zegen God en sterf. 
10 Maar hij zeide tot haar: Gij spreekt als een der zottinnen spreekt; 
ja, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ont-
vangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. 
11 Als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden al dit kwaad dat 
over hem gekomen was, kwamen zij, ieder uit zijn plaats, Elifaz, de 
Themaniet, en Bildad, de Suhiet, en Zofar, de Naämathiet; en zij wa-
ren het eens geworden, dat zij kwamen om hem te beklagen en om 
hem te vertroosten. 
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12 En toen zij hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem niet, en 
hieven hun stem op en weenden; daartoe scheurden zij een ieder 
zijn mantel en strooiden stof op hun hoofden naar den hemel. 
13 Alzo zaten zij met hem op de aarde, zeven dagen en zeven 
nachten; en niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat 
de smart zeer groot was. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 42 : 2 en 3. 

 
Job 2 het 9e en het 10e vers, daar luidt het Woord van God: 
 
  9 Toen zeide zijn huisvrouw tot hem: Houdt gij no g vast aan 
uw oprechtheid? Zegen God en sterf. 
10 Maar hij zeide tot haar: Gij spreekt als een der  zottinnen 
spreekt; ja, zouden wij het goede van God ontvangen  en het 
kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met  zijn lippen 
niet. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Een duivelse beproeving. 
2e. Een geestelijke weerspraak. 
3e. Een stille onderwerping. 

 
Er ligt een bewogen jaar achter ons. De wereld is er druk mee, met 
terug te kijken. Dat zullen wij allemaal wel doen op zeker moment, 
terug kijken. Zeker als er in het achter liggende jaar datums geko-
men zijn waarop iets gebeurd is wat in je geheugen staat gegrift. O 
ja, want niet alleen in de wereld is veel gebeurd, zelfs in het midden 
van de gemeente, en ook in onze persoonlijke levens. Elke dag op-
nieuw is het gebleken dat het uitnemendste van dit leven moeite en 
verdriet is, en dat het snellijk wordt afgesneden, en wij vliegen daar 
heen. Maar weet u wat nu het verschil met de wereld is? Althans, 
dat is te hopen. De wereld zegt: “We hopen dat het nog opknapt, en 
we hopen dat het volgend jaar beter gaat”. Maar we weten toch één 
ding allemaal heel goed, of niet? Dat leven hier is een gestadige 
dood. De Bijbel noemt het een woestijn, een plaats die doornen en 
distelen voortbrengt. Het is hier niet zo best. Het is hier niet zo fraai. 
Want alles om ons heen en hier van binnen ademt dat ene: de dood! 
Wij zijn de verdwijning nabij. En weet u wie dat nu heel goed had 
ondervonden, dat het een wereld vol moeite en verdriet is? Dat is 
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Job geweest. Ja, inderdaad, ook in het midden van de gemeente 
zijn we geschokt geraakt. Hier één sterfgeval, en in een andere fa-
milie zelfs twee. Dan zeg je: In één jaar tijd, in zo’n kort tijdsbestek 
twee. Twee keer naar het geopende graf. 
Maar hier komen we Job tegen. Hoe vaak was die niet naar de 
begraafplaats geweest! En we komen Job tegen. Wat was er van 
zijn veestapel nog over? We zien Job. Wat was er van zijn huis nog 
over? We zien Job als een man die aan alle kanten berooid geraakt 
is. Inderdaad, de duivel had onder de toelating Gods vrij spel gekre-
gen. Je zegt: “Dat is toch wat, dat de Heere daar Zijn kind aan over 
heeft gegeven!” Nee, wacht even, weet u wat in heel die weg van 
beproeving is gebleken? Dat datgene wat uit God geboren is, wel 
een duwtje kan hebben. Dat kan wel een stootje hebben. Dat houdt 
stand in alle eeuwigheid, omdat God dat Zelf bewaart. Bezwijken 
mijn vlees en hart, dan nog zijt Gij de Rotssteen. 
En zo had in heel hoofdstuk 1 de duivel het niet voor elkaar gekre-
gen dat Job zou vloeken. Hij had het niet voor elkaar gekregen dat 
Job afscheid zou nemen van de Heere. Nee,  heel die weg, die ster-
vensgang, die weg naar de geopende graven, al die onheilstijdin-
gen, ze hadden maar één ding teweeg gebracht: ze hadden Job 
doen loven: “De HEERE heeft gegeven, de HEERE  heeft genomen, 
de Naam des HEEREN zij geloofd”. Het had hem heen gedreven, 
heen gestuwd naar de eeuwige en de almachtige God. Weet u hoe 
dat kwam? Dat zat niet in Job. Natuurlijk niet! Maar dat zat in dat 
wat God nu in Job had neergelegd. Dat nieuwe dat uit God geboren 
is, dat zondigt niet. Zo was het bij Job gegaan. En terwijl Job zovele 
stormen in zijn leven had meegemaakt, vinden we hem telkens op-
nieuw aan de troon van Gods genade. 
Waar heeft nu, alles wat u in dat jaar heeft meegemaakt, u ge-
bracht? Waar heeft het u naar toe gedreven? Heeft het u uitgejaagd 
naar voor het aangezicht van God? Of moet u, treurig genoeg, aan 
het einde van zo’n jaar zeggen: “Nu ben ik nog dezelfde”? Bent u 
niet daar geweest, op die plaats waar niet alleen tijdelijke, maar 
bovenal eeuwige zegeningen te verkrijgen zijn? Bent u niet daar ge-
weest waar Job dat leerde Wie de Heere is? Hebt u het weleens 
mee gezegd in uw leven: “Hij heeft gegeven en genomen, maar Zijn 
Naam zij geloofd”? Ofwel, ik ben niet van mijzelf en al het mijne is 
niet van mij, maar Hij. 
En Job wist ook dit: het ging over één ding: de eer en de verheerlij-
king van God. De Naam des HEEREN zij geloofd. Weet u, dat zie je 
zo getekend in dat leven van Job: hij doet er niet toe, hij doet niet 
mee, daar gaat het niet over. Het gaat niet over u en over mij. Het 
gaat niet over onze begeerten, over onze moeiten, over ons verdriet. 
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Het gaat over één ding: Hoe komt God aan Zijn eer? En daaronder 
ligt een wondergeheim besloten, dat het God nu behaagt Zijn eer te 
vermeerderen en te verheerlijken in het zaligen van zondaren. Dat is 
zoiets onbegrijpelijks. Moet je eens kijken wat voor zondaren dat 
zijn. Waar Job zometeen terecht komt. Dat moet je maar zien mee 
te maken in je leven! 
Maar eerst dit. Zo begint hoofdstuk 2: “Wederom was er een dag”. 
Wat gebeurde er eigenlijk? Ver boven dat gewemel op aarde. Ver 
boven al die omstandigheden waar Job middenin zat. Waar hij door 
overspoeld dreigde te raken. Ver daar bovenuit is de troon van God. 
En die troon is een ongenaakbare troon. In die eeuwige rust en in 
die eeuwige vrede, daar woont God. En net als altijd… Ja, ik zou 
zeggen: zolang als er een wereld is, maar ook zolang als God er is, 
ja, net als altijd wordt Hij verheerlijkt. Daar is nu geen verandering in 
gekomen. Onder al die omstandigheden die Job mee had moeten 
maken, was God niet veranderd, was Zijn eer niet aangetast. 
Er is een dag dat de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere 
te stellen. De engelen Gods, de gedienstige geesten, die komen net 
als altijd daar bij Hem. Daar moet je eens goed over nadenken. Dat 
wij wel in die wereld rondkijken. En juist in deze dagen, daar wordt 
dat hele gebeuren in Parijs opgerakeld. En een wereld vol van ter-
reurdreiging enzo. Maar God wordt niet aangetast, hoor. God is 
eeuwig Dezelfde. Ook daarin. Al verandert die hele wereld, God ve-
randert niet. Al wisselen de tonelen van het aardrijk, Hij blijft Dezelf-
de. 
En die God Die op Zijn troon zit, Die laat de engelen om Zich heen 
vergaderen. En die engelen komen verantwoording afleggen van dat 
wat ze deden, en die zijn gehorig om nieuwe opdrachten in ont-
vangst te nemen. En als zij komen om zich voor de Heere te stellen, 
komt ook de satan in het midden van hen, om zich ook voor de Hee-
re te stellen. 
Daar moet je eens over nadenken, voordat je nadenkt over de 
vraag: Wat doet die duivel daar eigenlijk, mag  hij daar wel komen? 
Dan moet je eens hier over nadenken: Wil de duivel daar eigenlijk 
wel komen? Dat is wat! Die engelen komen daar met één doel: dat 
is God te eren. En die duivel, die God tot in het diepst van zijn we-
zen haat, wat doet hij daar, wat komt hij daar doen? Weet u wat hij 
komt doen? Dat is vreselijk, hoor. Dat is aangrijpend. Kun je zien 
met wat voor vuile leugenaar u en ik te maken hebben. Toen alles 
goed en recht uit Gods handen was voortgekomen, en heel de 
schepping juichte ter ere Gods, heeft de duivel de mens verleid. En 
de mens heeft hem geloofd, en we zijn gevallen. En de duivel is 
hard aan het werk geweest om in onze persoonlijke levens en in die 



 5 

wereld om ons heen een totale verwoesting teweeg te brengen. Hij 
is bezig geweest om de mensheid zo op te hitsen, inderdaad zoals 
in Psalm 2 staat: “tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde”. En hij 
heeft zijn doel bereikt. Want de Heere moet droevig concluderen dat 
er geen van de mensen naar Hem zoekt en naar Hem vraagt. En als 
nu die totale destructie, die totale vernietiging heeft plaatsgegrepen, 
wat gaat de duivel dan doen? Zo vuil is hij! Zo vuil! Schone woorden 
naar de mens: “Je zult als God wezen”. En nu stelt hij zich voor het 
aangezicht Gods om de mens aan te klagen, om de mens voor 
Gods aangezicht te beschuldigen. “Dat is nu Uw schepsel. Ze zijn 
rechtmatig van mij, want ze hebben gezondigd en gedaan dat 
kwaad is in Uw oog”. Inderdaad, daar is niets tegen in te brengen. 
Tenminste, vraag het maar aan Job. Job had er niets tegen in te 
brengen. Job moest de duivel in al de delen gelijk geven. Al zijn 
beschuldigingen waren waar. 
Is dat bij u eigenlijk ook zo? Of denkt u dat het nog meevalt? Dat 
zou niet best zijn. Aan het einde van een jaar, zondag aan zondag 
onder de prediking van het Woord geweest, en dan nog enige goe-
de gedachte van uzelf? Nog enig idee dat het met u wel meevalt? 
Nee, de duivel stelt voor het aangezicht van God een totaal gevallen 
mens. Daar moet je het mee eens wezen. Nee, niet om de duivel te 
gehoorzamen en te geloven. Daar gaat het niet om. Maar om toe te 
stemmen in het diepst van je gemoed: “Zijn beschuldiging is waar”. 
Weet je wat de apostel zegt? “Ik ben de grootste van al de zonda-
ren”. Daar gaat het over. Weet je dat in je leven? De grootste van al 
de zondaren te zijn. Dan kijk je niet meer naar de mensen om je 
heen, toch! Dan heb je helemaal geen aandacht meer voor de 
slechtheid en de zonde van anderen, want je vindt ze in het kwa-
draat bij jezelf. Je schrikt als je jezelf waarneemt in de spiegel. Je 
bukt voor het aangezicht van God in het stof van de vernedering, 
want wie ben je toch eigenlijk! 
En de duivel komt om zich voor het aangezicht van de Heere te stel-
len. Ik wil hier op wijzen. Dat is een wonderlijke zaak. Dat in het 
Nieuwe Testament nergens meer te lezen staat dat de duivel voor 
het aangezicht van God komt. Weet u waarom? Omdat vanaf die tijd 
dat op aarde dat bloed gestort is, alle recht van spreken, dat even-
tuele recht, de duivel ontnomen is en al zijn wapens hem uit handen 
geslagen zijn. Want de Tweede Adam, de Mens, is gekomen en Die 
heeft al de gerechtigheid vervuld. En weet u hoe al die gerechtigheid 
vervuld is? Zodanig dat als de Heere Zijn Zoon ziet, en in Zijn Zoon 
Zijn volk, dat Hij Zijn volk ziet als hadden ze nooit enige zonde ge-
kend of gedaan. Dat is wat! Als dan de duivel, bij wijze van spreken, 
voor het aangezicht Gods zou komen, dat de Heere zou zeggen: 
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“Satanas, je hebt geen recht van spreken. Jezus heeft voldaan. Ik 
zie ze in Mijn Zoon, en daarom zijn zij heilig en volmaakt”. 
Zie je daarin tegelijkertijd hoe een noodzakelijke zaak het is het te 
weten. Het te weten bij God vandaan. Durf je de grens van het 
oude- en nieuwe jaar over te gaan als je niet weet dat er bloed aan 
de deurposten van je hart is gesmeerd? Durf je de grens over te 
gaan? Durf je een ogenblik te leven, met het gevaar van de dood? 
We zijn elk ogenblik in die nood. Als je het niet weet dat de Heere 
Jezus het tot je ziel gesproken heeft: “Dit heb Ik voor u doorleden, 
opdat gij de eeuwige dood niet zou hoeven sterven”. 
Durf je het? 
Job durfde het niet aan. Want als de duivel voor het aangezicht van 
de Heere zich stelt, dan zegt de Heere tegen satan: “Vanwaar komt 
gij?” En dan zegt de duivel: “Van om te trekken op de aarde en die 
te doorwandelen”. “Ik ben overal geweest, op de hele wereld”. En 
waar heeft de duivel nu op gelet? Wel, hij heeft gezocht of er nog er-
gens op de wereld een loflied tot de eer van God klonk. Laat ik het 
zo zeggen: de duivel heeft ook Job horen zeggen: “De HEERE heeft 
gegeven en genomen, de Naam des HEEREN zij geloofd”. En dat 
kan hij niet verdragen. En juist dat, dat wat hem zoveel pijn deed, 
zou ik willen zeggen, dat is het waar de Heere de satan op wijst: 
“Hebt ge ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Heb je daarop ge-
let, want niemand is op de aarde gelijk hij”. 
En ja, daar zit je nu met een punt. De Heere zegt iets tegen de 
duivel over Job. Job zegt niet tegen de duivel, of tegen de mensen 
om hem heen: “Zie eens even wie ik ben”. Nee, helemaal niet. Maar 
God noemt hem: “Oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van 
het kwaad”. Weet u wat die vier woorden bij elkaar willen zeggen? 
Wat in het Nieuwe Testament in twee woorden terug komt: recht-
vaardigmaking en heiligmaking. Job leefde voor het aangezicht van 
de Heere op een bijzondere wijze: oprecht en vroom. Eerlijk tot in 
het diepst van zijn wezen. Dat betekent dat Job een man was die 
zichzelf moest aanklagen voor Gods aangezicht als een zondaar in 
zijn vuilheid, in zijn walgelijkheid. Een mens uit Adam geboren, waar 
niets goeds in te vinden was. Maar de Heere zegt: “Oprecht en 
vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad, want het is niet zo 
gebleven, Ik heb hem niet aan hemzelf over gelaten. Zijn schuld is 
bedekt geworden. En nu, nu het wonder van genade hem te beurt is 
gevallen, nu wil hij niet liever en niet anders dan voor Mijn aange-
zicht te leven”. Wijkende van het kwaad. Want inderdaad, wie van 
het Evangelie weet in zijn hart en in zijn gemoed, die zal begeren 
naar Gods heilige wet te leven en te wandelen. Want die zal er zo’n 
last van hebben, niet tegen de wet, maar tegen het Evangelie te 
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zondigen. Kwaad te doen tegen zo een goeddoend God, die zal er 
last van hebben als de Heere moet wegwijken, omdat er zoveel in je 
leven is over gebleven. 
O ja, en de Heere zegt: “Hij houdt nog vast aan zijn oprechtheid, 
hoewel gij hem tegen Mij hebt opgehitst, om hem te verslinden 
zonder oorzaak”. “U hebt van alles geprobeerd, maar uw pijlen zijn 
stuk gebroken. Al uw aanslagen zijn verbroken geworden. Het heeft 
niets uitgehaald. hij houdt nog vast aan zijn oprechtheid”. Weet u 
wat dat is? Zoals de apostel het zegt: “Het leven is mij Christus en 
het sterven is mij gewin”. Zoals dat in de geschiedenis van de Kerk 
is voor gekomen. Mensen die alles werd ontnomen, zelfs tot hun 
eigen leven toe, maar Psalmen zingend op de brandstapel waren en 
God lovend de dood in gingen. Hij houdt nog vast aan zijn oprecht-
heid. Inderdaad, het Woord zegt dat er in de mens niets is wat hem 
oprecht maakt. Maar die is oprecht die oprecht gerekend wordt door 
die gerechtigheid van de Ander. 
En de satan zegt: “Ja, huid voor huid en al wat iemand heeft zal hij 
geven voor zijn leven”. “Natuurlijk, als ik aan zijn leven mag komen, 
dan zal hij wel afstand nemen van U”. Iemand geeft immers alles 
voor zijn lijf, voor zijn adem. “Iemand geeft alles er aan om dit aard-
se leven te behouden”, zegt de duivel. Maar ja, de duivel had er niet 
mee gerekend dat Job, wandelend in zijn oprechtheid, een man was 
achter de Heere Jezus Christus aan. Weet u wat dat betekent? De 
Heere Jezus zei: “Uw wil geschiede”. De Heere Jezus kwam achter-
aan. Het volk van Hem moet leren en dat zal leren, al gaat het ook 
dwars door de slagen heen die Job moest meemaken; het zal 
moeten leren dat de wil verslonden moet wezen in Gods wil. Dat al 
wat Hij doet goed is. Hoe het dan ook gaat. Hetzij dan dat wij leven, 
hetzij dat wij sterven, wij zijn des HEEREN. Wie de toerekening van 
de gerechtigheid van Christus kent in zijn leven, die weet het wel: 
het gaat niet om het behoud van mijn aardse leven, nee, het gaat 
om die zaak: eeuwig Hem te loven en te prijzen. 
Trouwens, de duivel zegt: “Al wat iemand heeft, zal hij geven voor 
zijn leven”. Dat wou ik u ook eens vragen. Hoe vaak hebt u in het 
jaar dat achter u ligt aan de dood gedacht? Ja, er zijn er onder ons, 
die zijn er bij bepaald geworden. Die stierf, en die viel weg, en toen 
aan het geopende graf. Maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Hoe vaak 
hebt u in het jaar dat achter u ligt aan uw eígen dood gedacht? Is 
dat het wat je weleens wakker houdt? Dat je zegt: “Ik weet het, 
onderhand gaat het voorbij”. Is het zo’n zaak in uw leven dat je zegt: 
“Wanneer, wanneer zal ik voor Zijn aangezicht moeten verschij-
nen?” Weet je dat het leven zo onvast, zo onzeker is? Inderdaad, 
die wenk van de dood, ieder uur. Als dat toch in je leven weegt, als 
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dat gewicht gekregen heeft, wat zal je dan met het geld en het goed 
van de wereld? Wat zal je dan met alles wat de wereld je te bieden 
heeft? Als je schuld open staat voor God, wat zul je je dan ver-
maken met goud en zilver? O nee, dan is er een andere zaak die 
weegt: te vlieden de toekomende toorn. Of niet? De duivel zegt: “Al 
wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven”. Maar hij hield er 
geen rekening mee dat waar God een mens in beslag neemt, arres-
teert, die mens alles geeft, zelfs zijn leven, voor God. 
En ja, inderdaad, dan zei die oude leraar het zo: “Al die zwarte 
grond geef ik graag weg voor ene kus van Jezus’ mond”. 
Wat zeg je nu aan het eind van het jaar? Job had niets meer over 
natuurlijk. U hebt nog zoveel over. Dan zegt u: “Het is een goed jaar 
geweest. We kunnen in de boeken schrijven: De recessie is voorbij, 
we hebben winst gemaakt”. Of is er onder ons één die kan zeggen: 
“Het jaar 2015 is een bijzonder jaar voor me geworden, want ik ben 
van de dood en van het graf gered, wederom geboren, in Christus 
een nieuw schepsel geworden, het oude is voorbij gegaan, het is 
alles nieuw geworden”. Ja, inderdaad, zal leven of sterven er dan 
nog veel toe doen? Dan komt alles toch in een ander licht te staan, 
nietwaar! En dat zal bewezen worden. 
Want de duivel zegt: “Doch strek nu Uw hand uit en tast zijn ge-
beente en zijn vlees aan, zo hij U niet in Uw aangezicht zal zege-
nen”. Ofwel, als U zijn gebeente en zijn vlees aanraakt, als hij ziek 
wordt, als hij sterven gaat, hij zal U wel gaan vervloeken. 
En de Heere zeide: “Zie, hij zij in uw hand, doch verschoon zijn le-
ven”. Dat is zo schoon. Toch is dat schoon. Want ja, kijk, die macht 
van de IS enzo… Dan zegt Turkije wel: “Volgend jaar krijgen wij ze 
er onder”. Als God het wil, en anders niet. En je zegt: “Wat een 
terreur, wat heeft die duivel een macht. Wat gaat hij rond als een 
briesende leeuw. Wat een tijd! Je kinderen, je kleinkinderen. Je 
houdt je hart vast. Wat moet er van worden?!” Maar de Heere zegt: 
“Hij zij in uw hand, doch verschoon zijn leven”. Ofwel, hier heb je 
hem, maar hier is de grens. Niet verder. Verschoon zijn leven. Je 
mag van alles aan hem doen, maar hij mag de dood niet in gaan. 
Dus God bepaalt de maat. Dat betekent dat God regeert over alles. 
Ook in het leven van Job, van heel die gang die hij niet kon be-
grijpen. Weet u wat het grootste wonder is in het leven van Job? Hij 
kan niet begrijpen wat er gebeurt, maar hij gelooft één ding: dat God 
Dezelfde is. Dat zal zometeen blijken. 
En de Heere zegt: “Verschoon zijn leven”. Nou, toen ging de satan 
uit van het aangezicht des Heeren. Hij weet niet hoe gauw hij weg 
moet komen. Want wat ging hij graag weg van voor het aangezicht 
des Heeren. Daar wilde hij heel niet wezen. 
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Ja, dat maak ik toch, die toepassing. Ik maak het toch. Onder de 
bediening van het Woord, en je zit te kijken: kunnen we al gaan? Of 
zeg je: “Dat Woord van God is mijn eten en mijn drinken, mijn ziels-
vermaak, mijn vrolijkheid”. Op de verjaardag bij de buren hebben we 
geen haast. Maar als de kerkdienst tien minuten te lang duurt, dan 
hebben we commentaar. De duivel wist niet hoe gauw hij weg moest 
komen van voor het aangezicht Gods. Wat is nu je verlangen? Wat 
is je liefhebberij? Laat ik het zo zeggen. Waar wil je wezen? Is het 
die plaats waar de engelen o zo gaarne kwamen? Om zich te stellen 
voor de Heere. Hier zijn wij. 
En de duivel ging uit en hij sloeg Job met boze zweren, van zijn 
voetzool af tot zijn schedel toe. Van boven tot onder. Hij zit onder de 
boze zweren. Dat bijtende, etende zweren. Totaal in beslag geno-
men door die vuile vlekken. Hij nam zich een potscherf om zich 
daarmede te schrabben, en hij zat neder in het midden der as. 
Waarom zou Job nu in de as zijn gaan zitten? Wat dacht u? 
Waarom ging een Jood in de as zitten? Als hij in rouw was. Als hij in 
droefheid was. Wat was nu die rouw en die droefheid van Job? 
Weet u wat het was? Die boze zweren aan zijn lijf, die deden hem 
alleen maar zien wie hij was, wie hij zelf is in zijn zonden. Wie hij is 
voor het aangezicht van God. Hoe God hem ziet als de Heere hem 
niet aanziet in de Heere Jezus Christus. 
Hij gaat in de as zitten. Dat is een verootmoediging. Dat is een 
schuldbelijdenis. Dat is een erkentenis. U hebt recht gesproken, 
Heere, in Uw Woord, dat wij voor Uw ogen walgelijk zijn, vuil, om uit 
te spuwen. 
En weet je waar je nog aan ziet dat Job een Godvrezende man is? 
De hand gaat op de mond. Ik was verstomd door stilzwijgen. Hij zegt 
niets. Vind je het niet een wonderlijke zaak? Daar werd ik door een 
verklaarder op gewezen. Die zegt: “Van de hoofdschedel af tot de 
voetzool toe zit Job onder de boze zweren. Maar er is maar één lid 
van zijn lichaam wat niet is aangetast. Dat is zijn tong. De duivel 
heeft zijn tong niet onder de zweren gebracht, omdat de duivel 
hoopte, wenste, begeerde dat hij zijn gezonde tong zou gebruiken 
om God te vloeken, om tegen God op te staan. Maar het blijft stil. 
Een stilte gaat over de aarde als Job daar zit in de as. Het enige wat 
gehoord wordt is het schrabben van de potscherf”. 
Ja, dat is in de hemel muziek geweest, maar voor de oren van de 
duivel onaanhoorbaar geweest. Dat kon hij niet hebben. En nu op dit 
punt aan gekomen, zit je met een andere zaak. Dat is deze. Wat is 
Job allemaal niet ontnomen? U zegt: “Alles”. Nee, nee, dat is niet 
waar. Zijn vrouw is hem gelaten. Misschien hebben de mensen om 
hem heen wel gezegd: “Wat een zegen, hij heeft zijn vrouw nog. Ze 
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hebben elkaar nog”. Weet u wat Chrisostomos zegt in de vroege 
kerk? Hij zegt: “Geen wonder dat de duivel hem zijn vrouw gelaten 
heeft. Want die vrouw was een werktuig in zijn handen. Die kon hij 
gebruiken. Die had hij nodig. Want hij kan met die boze zweren Job 
niet tot vloeken bewegen, nou, dan die vrouw maar”. En laten we 
het in het algemeen maar stellen. Inderdaad, waar weet een vrouw 
een mens niet toe te bewegen! Dat ligt alles nog in die val. De vrouw 
heeft als eerste gegeten. En ze gaf ook haar man. Hoe vaak wordt 
in het Woord niet gewaarschuwd voor de schoot van de vrouw, voor 
de verleidingen van de vrouw. Omdat de man zo zwak is, zo breek-
baar is en zich zo gemakkelijk laat meevoeren door die vrouw. 
En die vrouw gaat tot hem spreken. En weet u wat die vrouw 
spreekt? Die gebruikt haar tong om inderdaad die heilige God aan te 
tasten, van Wie ze nu haar tong heeft gekregen. Ze heeft van de 
Heere een mond ontvangen om Hem te loven en te prijzen. Maar ze 
zegt tegen Job: “Houdt ge nog vast aan uw oprechtheid? Blijf je 
geloven in de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus? Blijf je 
geloven in een God in de hemel Die als een Vader voor je zorgt en 
over je waakt? Blijf je geloven?” En al zouden ze het duizend keer 
schreeuwen tegen Job… Even verderop in dat Boek Job schreeuwt, 
juicht, jubelt Job het uit: “Ik weet, mijn Losser”. Dat is de zaak van 
zijn bestaan, de grond van zijn bestaan. Dat is een huwelijk, dat 
overstijgt dat huwelijk met zijn vrouw. 
“Zegen God en sterf”. Weet u wat dat betekent? Dat is iets heel aan-
grijpends. Ze zegt eigenlijk: “Die God is een of andere demon, een 
woeste demon, die heeft het altijd op je ondergang voorzien. Die 
zoekt niet anders dan je ellende, dan je ondergang, je dood. Zegen 
die God. Neem toch afscheid, neem afstand en sterf”. Kijk eens, 
daar kan je zien dat ze een werktuig van de duivel is. En sterf. Sla 
de hand aan jezelf. Wat heeft dit leven nog voor zin?! Dat is het wat 
de duivel ons dag aan dag wil laten geloven. De nutteloosheid, de 
zinloosheid van het leven. Sterf, dan heb je rust in ’t graf. Ja, ja, de 
duivel weet wel beter, maar dat vertelt hij er niet bij. We leven in een 
angstige tijd, waarin de dood een oplossing geworden is, waarin de 
mens de toevlucht neemt tot de dood. Weg uit al die toestanden van 
het leven. Het is toch nutteloos. Wat heb ik er aan? Wat heeft het 
leven me nog te bieden? Zo praat de zondige mens. En we zegenen 
God en we sterven. 
U zegt: “Dat is nog nooit tegen mij gezegd: Sla de hand aan uzelf”. 
O nee? Heb je het nooit in je leven gehoord, die stem vanbinnen, tot 
de zonde verleid te worden, verlokt tot het kwade. Die Bijbel maar 
dicht te laten. Je handen ongevouwen te laten. Bezig te zijn met dat 
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allerlei van de wereld, wat toch haast voorbij gaat, een droom, een 
schijn. Wat is het? 
Zegen God en sterf. Dat doet ieder mens die niet net als Job voor 
het aangezicht van de levende God door schuldbesef getroffen en 
verslagen neerligt. Dat doet ieder mens die niet leeft van de arbeid 
van de Heere Jezus Christus. 
Dat is toch een zaak, dat kan ik niet genoeg benadrukken. Zegen 
God en sterf, dat zegt die vrouw. Maar de Heere zegt in Zijn Woord: 
“Och, als u het leert wat het is Mij te loven, dan zult u leven”. Want 
het loven van God, dat is het ware leven. Het ware leven, lieven, 
loven is daar waar men Jezus ziet. 
En dit is een beproeving geweest. Dit is een aantasting, dit is een 
verzoeking geweest. Job, dat je staande bent gebleven! Wat een 
krachtig geloof had die man. Tja, weet u waar Gods kracht wordt 
verheerlijkt? In onze zwakheid. Job was op zijn meest zwakke punt 
terecht gekomen. Alles afgebroken. En dan slaat de duivel toe als 
een wild dier op zijn prooi. Maar weet u waarom Job staande bleef? 
Omdat eeuwen later de Heere Jezus Christus in de woestijn ge-
weest is, en daar veertig dagen en veertig nachten gevast had. En 
toen Hij naar Zijn menselijke natuur op het zwakste punt terecht ge-
komen was, toen sloeg de duivel toe. Maar Hij bleef staande. Hij 
had het niet van node voor Zichzelf, maar Hij is staande gebleven 
voor Zijn volk. In alle dingen verzocht geweest, gelijk als wij, doch 
zonder zonde. 
Daarom kan Job antwoord geven aan zijn vrouw. Hij zeide tot 
haar… Die tong van Job, die onaangetast gebleven was, waarvan 
de duivel had gehoopt dat hij God er mee vloeken zou. Die tong 
gebruikt Job nu om te spreken tot zijn vrouw. En kun je zien, dat is 
ook zoiets wonderlijks; kun je zien hoe lief Job zijn vrouw heeft. Je 
zou zeggen: “Wat moet hij toch met zo een vrouw, die hem alleen 
maar bij de Heere vandaan zoekt te trekken?” Kan je zien hoe lief hij 
haar heeft. Hij zegt niet: “Ge zijt een zot”. Nee: “Ge spreekt als een 
der zottinnen spreekt”. U doet als een zot. Dat is de liefde. De liefde 
die in het leven van Job is. En dan zegt hij tegen haar: “Ja, zouden 
wij het goede van God ontvangen, en het kwade niet ontvangen?” 
Wat zou dat zijn, het goede? Heb je daar weleens over nagedacht? 
Aan het begin van het jaar, dan zeggen we tegen elkaar: “Gelukkig 
nieuw jaar”. Dat vind ik ook zoiets. Ik weet niet goed wat ik er mee 
moet. En anderen zeggen: “Een goed nieuw jaar”. Dat is mooi. Ja, 
wat is dat, een goed nieuw jaar? En wat zou een slecht jaar wezen? 
U zegt: “Als het goed gaat in mijn zaak, in mijn gezin, in mijn huwe-
lijk, als het mij voor de wind gaat, als ik weinig tegenslagen krijg, 
dan gaat het goed. Als ik niet naar dat graf hoef om een geliefde 
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weg te brengen. Dan gaat het mij goed. Als ik niet in het ziekenhuis 
terecht kom. Dan gaat het goed”. Weet je wat Job zegt in zijn 
woorden? Dan kan je zien hoe krom wij alles bekijken. Dat wij de 
zaak beoordelen als goed of als kwaad. Die twee woorden vat hij 
samen in dat ene: “Het komt alles van één Adres”. Job zegt: “Het is 
God Die met ons handelt”. Het is niet goed of kwaad in zichzelf, 
maar het is dan goed als God het in Zijn handen heeft, en het is dan 
kwaad als het buiten God om gaat en het ons bij de Heere vandaan 
jaagt. 
Zouden wij het goede ontvangen van God en het kwade niet? Inder-
daad, dat wat wij als goed en als kwaad beoordelen, daarin wordt 
getekend hoe dwaas, hoe klein van verstand, hoe beperkt, hoe on-
nadenkend wij zijn. 
Inderdaad, wie zijn wij? Maar God staat er boven. En Wie is God nu 
eigenlijk voor Job? Is dat een grillig God, waarvan hij zegt: “Het 
goede en het kwade, het komt van Hem en het komt over mij heen, 
ik moet het maar ondergaan, hoe het dan ook gaat”. Nee, er staat: 
“Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ont-
vangen”. Wat betekent dat, dat woordje “ontvangen”? Dat is iets an-
ders dan overkomen of overstromen. Ontvangen, dat is aanvaarden, 
aannemen, in de hand nemen. Als we kinderen op te voeden heb-
ben, en ze krijgen een cadeautje, dan leer je ze “dank u wel” zeg-
gen. Als dat kindje nu blij is of niet met dat cadeautje, dat doet hele-
maal niet ter zake. Dank u wel zeggen. Eigenlijk staat hier hetzelfde. 
Job zegt: “Of het nu goed of kwaad is in onze beoordeling, alles wat 
de Heere mij toeschikt, dat aanvaard ik en ik zeg: “Dank U, Heere”. 
Dank u dat gij toornig op mij geweest zijt, Uw toorn is afgekeerd en 
U troost mij. Dank U wel. Dat betekent ontvangen. 
Weet u wat daar achter schuilt? Daar schuilt dit achter: Job… Kan je 
zien dat het een gezaligd mens was. Job kende de Heere, niet in-
derdaad als een God op afstand, maar zoals de Heidelberger in 
Zondag 9 en 10 Hem belijdt, als een barmhartig Vader Die weet wat 
goed voor ons is. En al kon Job het nu nog niet begrijpen… Ach, wat 
snapte ik er eigenlijk van als kind, als mijn vader mij kastijdde, als ik 
dacht als kind “dit is kwaad wat hij mij aandoet”. Wat verstond ik er 
van? Toen was ik een kind en toen dacht ik als een kind, zegt de 
apostel. Maar nu een man geworden zijnde, dan kijk je terug. Dan 
zeg je: “Wonderlijk hoe dat gegaan is. Het is tot mijn bestwil ge-
weest. Zoals een vader over zijn kinderen waakt en boven ze uit-
stijgt, veel verstandiger is en gevolgen kan overzien enzo, zoveel 
meer is God, als een hemelse Vader, boven alles verheven. En 
inderdaad, Die schikt toe wat gepast is, wat nodig is, wat noodzake-
lijk is, wat niet gemist kan worden. 
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Ja, we zijn zo gewoon, als ons een tegenslag overkomt, om “waar-
om?” te vragen. Tja, ik hoorde nog een man zeggen, nog niet zo 
lang geleden, een paar kinderen in het graf, dus dat is geen goed-
kope praat. Maar met die paar kinderen in het graf zei die man: 
“Waarom, dat weet ik wel. Omdat wij gezondigd hebben. Maar waar-
toe?” Dat is een andere zaak. En dat schuilt in de woorden van Job: 
waartoe? Waartoe ontvangen wij het? Ofwel, de Heere Die het u 
doet ontvangen, hoe kijkt Hij naar u? Want Hij heeft uit dat ganse 
menselijke geslacht er verkoren tot de zaligheid. En die Hij verkoren 
heeft tot de zaligheid, die zullen in de tijd worden toegebracht, al 
gaat het dwars door het vuur, en al gaat het dwars door het water. 
Kohlbrugge zegt: “Je ziet het toch! De wereld leeft voorspoedig. De 
wereld kent geen tegenslagen. En de wereld zegt: “We hebben het 
goed”. Maar o, wat hebben ze het slecht. Want God bemoeit Zich 
niet met hen. En Gods volk, zegt Kohlbrugge, hoevele beukslagen, 
tegenslagen, stompslagen hebben ze niet te verduren. Maar het 
gaat hen goed, want God bemoeit Zich met hen, ofwel, ze worden 
klaar gemaakt voor de zaligheid, rijp gemaakt voor de hemel. Zou-
den we het niet alles van God ontvangen! 
En weet u, dat ontvangen wil nog iets zeggen. In de handen aan-
vaarden, van God ontvangen, maar ook opsteken, van Hem gekre-
gen. De Heere er in erkennen. Zo is het gegaan in het leven van 
Job. Zo heeft hij daar gezeten op de ashoop, met al zijn kinderen in 
het graf, al zijn vee dood, al zijn bezittingen hem ontnomen, een lijf 
vol van boze zweren, waarin hij de aanklacht op zichzelf aan kreeg. 
Zo heeft Job zich daar zitten schrabben met een potscherf. En hij 
heeft God er in erkend. En weet u, dat erkennen, dat hield eren in. 
Dus de duivel die vrij spel had gekregen onder de toelating van God, 
heeft weer zijn doel niet bereikt. Zo gaat dat bij al diegenen die zo 
een leven kennen. 
En u? Hoe kijkt u terug? Ontvangen? Of is het u overkomen, over-
spoeld? Weet u wat in mij leeft? Dat leeft in u misschien ook wel. 
Dat is om die vuisten te ballen, en de gedachte bij jezelf te hebben: 
“God doet het verkeerd, het gaat niet goed”. En weet u wat bij de 
mens is? Dat is zien op de omstandigheden, en aan de omstandig-
heden aflezen hoe het er voor staat. En je zit met je handen in het 
haar, want je bent in de rode cijfers terecht gekomen; je zit met je 
handen in het haar, want je bent alleen over gebleven. Maar Job zat 
niet met zijn handen in het haar. Hij stak zijn handen op naar boven: 
God! Er zit zoiets heerlijks in, als je je net als hij gelovig uit mag 
leveren aan die God. Hij doe met mij wat goed is in Zijn heilige 
ogen. Zou het dan niet altijd meevallen?! Want het ging met Job 
toch op de zaligheid aan, hoe het dan ook ging. En straks in de 
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zaligheid aangekomen, wat hij hier reeds leerde, dat zal daar vol-
komen wezen. Hoe zal hij dan terug kijken op dat korte bestek van 
het leven? Staar je niet blind. Weer een jaar voorbij. Het vliegt tus-
sen je vingers door, nietwaar! Het glipt maar zo weg. En onder-
hand… En die eeuwigheid, daar komt geen einde aan. En Job 
leerde hier aan deze kant van het graf God te erkennen. 
In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. 
 
Laten we eerst samen zingen, Psalm 38 vers 12 en 13. 
 

Zij die mijnen dood bejagen, 
Leggen lagen; 
Dreigen mij den laatsten slag; 
Spreken, hoe mij 't best te krenken, 
En bedenken 
Mijn verderf, den gansen dag. 

  
Maar ik ben, in d' ongelukken, 
Die mij drukken, 
Als een dove, die niet hoort; 
En uit wiens verstomde lippen 
Niet kan glippen 
't Flauwst geluid van enig woord. 

 
Ja, die zich schatten op de aarde verwerft, die moet er niet aan 
denken dat dit hem gebeurt, wat Job overkwam. Maar die zijn schat 
heeft in de hemel, ach,...! Ja die schatten op de aarde verwerft, als 
die alles ontnomen wordt, wordt hem zijn leven ontnomen. Maar ter-
wijl Job alles ontnomen wordt, is dat leven nog steeds Christus. En 
die schat in de hemel, dat betekent: die is op een plek waar de dui-
vel niet bij kan. Die blijft onaangetast en onaangeroerd. Die blijft 
daar liggen. Weet u wat Kohlbrugge zegt over die woorden: “Maar 
onze wandel is in de hemelen”? Hij zegt: “De wereld heeft van alles 
en de godsdienst heeft van alles, huizen, gebouwen, synagoges, 
tempels, kerken. Ze hebben van alles. Maar ik heb niets, zegt Job. 
Ik heb helemaal niets, zegt Kohlbrugge. Ik ben een worm. Maar, 
zegt hij, wat ik heb, dat is daar, dat is daar Boven. En als hier een 
slag geslagen wordt en ik hier alles moet afstaan en alles moet kwijt 
raken. Hij zegt: Stuwt mij dat juist temeer heen, daar naar toe. 
Wanneer zal ik daar komen?! Wanneer komt die dag, dat ik U ont-
moeten mag, en zien Uw aanschijn geprezen?” Tja, als de levens-
dagen tussen je vingers door glippen, als de wereld en al de zeker-
heden van de wereld onderste boven gaat. Hoe leef je nu eigenlijk? 
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Straks wordt het vuur naar de hemel geschoten. Dat blijf ik zoiets 
ergs vinden. Dat is toch aangrijpend! Een God Die alleen maar goed 
gedaan heeft, Die ons gezegend heeft met regen en met zonne-
schijn, Die gaan we antwoord geven met ons vuur. Dat is iets van de 
tekening van onze haat tegen God. Ik zeg het toch: je moet er niet 
aan meedoen. Dat moet je niet doen. Want je kunt de zegen Gods 
er niet over verwachten. En trouwens, dacht je dat daar de schep-
ping Gods voor gegeven is! Dat de beestjes de stuipen op het lijf 
wordt gejaagd. En dat het hele milieu verontreinigd wordt. Dacht je 
dat je daar je geld, als een goed rentmeester, uit Gods hand voor 
ontvangen had, om het aan zulke ijdele dingen te besteden! Nee, 
helemaal niet. 
Maar dat gaat de wereld doen. Daar moet je niet aan mee doen. Dat 
moet je niet doen! En als je het hebt gekocht, dan moet je het ge-
woon weg doen. Niet meer afsteken. 
Maar Job, of het nu van het ene in het andere jaar ging, of het nu 
van de ene dag in de andere dag ging, in dit alles zondigde Job met 
zijn lippen niet. Hij was stil. Hij was onderworpen, maar zoals de 
Psalm het zegt: “De mond sprak steeds de taal van het harte”. Hoe 
zal één, die in het diepst van zijn hart God heeft lief gekregen, nog 
een kwaad woord van Hem kunnen spreken en van Hem kunnen 
dulden! Hij spreekt zijn vrouw aan, en hij zwijgt zelf. Zo gaat het die 
God heeft lief gekregen. Weet u wat de Kerk zegt? “Wij hebben God 
lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad”. Ik kan het ook vanavond 
zo aan u vragen. In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Hebt 
u Jezus lief? Wat dunkt u van de Christus? Is Hij uw Schat, die 
Schat in de hemel, Die veilig bewaard wordt? Is Zijn sterven uw le-
ven? Is Zijn bloed uw zaligheid? Is Zijn gerechtigheid uw vrijgeleide 
voor het aangezicht van God? Dan hebt je het meegemaakt. Daar-
om verbaasde deze gang Job niet. Dan heb je het meegemaakt wat 
het is om te sterven voordat je sterft. Met alles van jezelf aan het 
einde te komen. En daar in dat dodelijkst uur en dat benauwde 
ogenblik, waar je verwacht om te zullen komen, niet te sterven, 
maar Gij heft mijn hoofd omhoog, Gij doet mij Uw gunst aanschou-
wen. 
Al heb je gouden kranen, dat goud zegt je niets meer als je een keer 
die Jezus hebt gezien, naakt uitgetogen, aan het vloekhout der 
schande gehangen. Weet u hoe Jezus daar hing? Er staat van Job 
geschreven dat de duivel hem sloeg met boze zweren, van zijn 
voetzool af tot zijn schedel toe. Nou, zo! In die walgelijke gestalte 
voor het aangezicht van God, heeft Hij Zich laten hangen, doorna-
gelen aan dat ruwe hout, aan dat vloekhout der schande. En op 
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Hem is uitgestort wat Job hier voor zichzelf verdiende: de volle toorn 
van God over de zonde en over de ongerechtigheid. 
Och, mensen, rust niet, rust niet. Je zegt: “Ik ben helemaal gezond”. 
Maar ik las het vanmorgen nog bij Kohlbrugge. Hij zegt: “Vandaag 
zit u gezond in de stoel, en morgen ligt u in de kist”. Dat is de gang 
der dingen in deze wereld. Rust niet. Troost u niet met dat ijdele 
goed wat Job allemaal ontnomen geworden is. Maar troost u alleen 
met dat wat waarlijk vertroost. Alleen met Hem Die vertroosten kan 
zoals geen mens vertroosten kan. Ach, dat je daar de nacht… Want 
ze houden je wel wakker met dat geknal. Dat je daar de nacht voor 
gebruiken zou, op de knieën voor het aangezicht van God, niet al-
leen voor jezelf, maar ook voor land en volk. Wat moet er van wor-
den, mensen?! Wat moet er van worden?! 
En daar zit Job nu. En de drie vrienden van Job hebben gehoord al 
het kwaad dat over hem gekomen was. Job had drie vrienden. Te-
genwoordig hebben ze facebook, dan hebben ze 200 vrienden. Nou, 
je bent er klaar mee. Maar dat zijn geen vrienden. Weet u hoe Job 
leefde? Ik ben een vreemdeling op de aarde, een bijwoner. Job had 
er maar drie. Nou ja, hij had er nog drie. Dat vind ik nog veel. Want 
wie begrijpt je nu eigenlijk als je van deze dingen spreekt? Maar 
weet u wat de verklaarders zeggen? Toch, die drie vrienden begre-
pen precies hoe Jobs leven in elkaar zat. Want ze zwijgen en ze 
gaan bij hem zitten. Ze hebben geen haast, o nee. Ze gaan in zijn 
verdriet er bij zitten. Als ze hem zien, dan herkennen ze hem niet 
eens meer. Zo een wangestalte is er van hem geworden. En de 
schrik slaat ze om het hart. En ze gooien stof in de lucht, en dat valt 
neer op hun hoofden en op hun schouders. En ze gaan een week 
zitten. Een week lang! Dat is de tijd dat men rouwklagen deed over 
een gestorvene. Dus ze zijn daar aan het rouwklagen. Ze zien Job 
alsof het een gestorvene is. Ja, inderdaad, ze zijn gekomen om hem 
te beklagen en om hem te vertroosten. Maar ja, inderdaad, als ze 
hem dan zien, dan kunnen ze alleen nog maar hun stem opheffen. 
Dat is klagen. Ze kunnen alleen nog maar wenen. Ze kunnen zich 
alleen nog maar de klederen scheuren en dat stof strooien op hun 
hoofden. En ze zaten met hem op de aarde. Weet u wat dat tekent, 
op de aarde zitten? Stof zijt ge, en tot stof zult ge wederkeren. Dat 
betekent ook dit: daar zitten we op de aarde, want we hebben ook 
geen recht van spreken. De hand op de mond. God heeft het ge-
daan. 
En niemand sprak tot hem één woord, want zij zagen dat de smart 
zeer groot was. Ja, wat moet een mens ook zeggen als je het over-
weldigende verdriet ziet hier bij Job. Maar dat kan bij ons toch ook, 
al maken wij het zo erg als bij Job niet mee gedurig. Maar dat over-
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weldigend verdriet. Voel je dan niet dat dat woord van ons zo ijdel is, 
zo leeg, zo zinloos? Wat kan een mens nu troosten! Dan geven ze 
je de hand en dan zeggen ze: “Sterkte!” Nou, daar heb je wat aan! 
Het Woord spreekt van de Sterkste, van de Heere Jezus Christus. 
Hij kan vertroosten zoals geen mens vertroosten kan. 
Ik werd door een verklaarder vanuit die laatste woorden van Job 2 
heengewezen naar de Heere Jezus Christus. Het is Kerstfeest 
geweest. Er staat van die drie vrienden dat zij ‘tot’ hem kwamen. En 
het Woord van God zegt dat Jezus gekomen is tot een wereld, 
verloren in schuld. En Hij is niet bij de mens gaan zitten op de aar-
de, maar Hij is in een kribbe op de aarde, plat op de grond neerge-
legd. En Hij is in die wereld gekomen om zondaren zalig te maken. 
Weet u wat dat betekent? Hij Die de arbeid verricht heeft, Hij is het 
tot Wie ik roep: “Vertroost mijn ziel in haar geween, en zeg haar: “Ik 
ben uw Heil alleen”. Hij hoeft niet te zwijgen, want Hij kan troosten 
zoals geen mens troosten kan. 
Het overweldigende verdriet van ons leven, och, dat het met Job 
mee mocht zijn, dat wij van God zijn af gevallen, daar heeft Hij een 
woord op, een woord wat dat overstijgt. En inderdaad, als Hij 
spreekt, als God Zelf spreekt van Zijn eeuwige liefde, van Wie Hij is 
voor een mens in de Heere Jezus Christus, waar je zonden en 
schuld gebleven zijn, achter Hem in een zee van eeuwige vergetel-
heid. Och, dat kan pas opbeuren. Inderdaad, dat doet je springen, 
dat doet je huppelen van zielevreugd. Dat is pas je wens verkrijgen. 
Ze zitten daar neder en zijn stil. Dat is een les voor ons. Dat we 
eens een beetje minder moeten praten. Zijt traag tot spreken, staat 
er in het Nieuwe Testament. Dat zou ons wel passen. En dat we het 
spreken aan Hem zouden over laten, het spreken Gods. Want de 
psalmist zegt: “Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft”. En als 
Hij gesproken heeft, dan zeg ik: “Dat zal geen leed meer uit mijn 
geheugen wissen, want ik heb het zelf uit Zijn mond gehoord”. En 
dan zegt de hele wereld “daar heen”, maar je zegt: “Die kant op, 
want Hij heeft het gezegd”. Inderdaad, dan weet je waar Job het 
over heeft. 
In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Want dat volk dat in 
Christus gezaligd is, dat leert Zijn voetstappen te drukken. Welke 
voetstappen? Nou, kijk eens, het is erg wat Job moest meemaken. 
Heel erg. Misschien is het wel heel erg wat u het afgelopen jaar hebt 
mee moeten maken. Maar Jezus heeft in Gethsémané’s hof ge-
kropen als een worm en geen man. Erger kan het niet, hoor! En het 
bloedige zweet is Hem uitgeperst. Hij heeft geworsteld voor het 
aangezicht van Zijn Vader: “Indien het mogelijk is, maar niet Mijn wil, 
Uw wil geschiede”. Uw wil, die alleen heilig is en goed, leert de Hei-
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delberger ons. Nou ja, dat is een gang! Dat is een gang, met Job 
mee! Bij de dokter in die kamer: “Wij kunnen niets meer voor u 
doen”. Uw wil is alleen heilig en goed. Dat is een gang, naar de 
bank: “U bent bankroet, meneer, het gaat niet meer”. Uw wil is al-
leen heilig en goed. Dat is een gang, naar de begraafplaats, dat 
zand op die kist. Uw wil is alleen heilig en goed. Je voelt het wel 
aan, dat kan alleen als je het geleerd hebt bij God vandaan, om 
Jezus’ wil: “Ik wil niet dat deze in het verderf nederdale. Ik bid voor 
degenen die Gij Mij gegeven hebt. Ze zijn van U”. Dan ligt al dat 
goed en al dat kwaad besloten niet alleen in de almacht, maar juist 
ook in de Vaderlijke zorg des Heeren. En als het dan steeds meer 
en meer sterven is, dan zegt de Psalm zo schoon: “Hoe kostelijk is 
in de ogen des Heeren de dood Zijner gunstgenoten”. Dan zijn ze 
Thuis, eeuwig Thuis. Nou, is dat niet een onwaardeerbaar goed, 
vergeleken met al het goud dat de wereld te bieden heeft! 
Als wij straks de grens van het jaar over gaan, wie  weet laat God 
het ons meemaken, wie weet! Denk dan maar veel aan die laatste 
grens. Straks uit het leven, de dood in, de eeuwigheid in. Weest 
daar maar mee doende. En inderdaad, als het morgenochtend mag 
gebeuren dat we het daglicht zien, dat de gemeente mag samenko-
men onder het Woord van God, laat dat dan voor de onbekeerden 
de zaak wezen: “Och, Heere, dat het dit jaar het jaar van Uw welbe-
hagen zou mogen wezen. Ik wil het niet eens. Maar U leert in Uw 
Woord dat U het bent Die wilt. Dat Uw rommelende ingewanden vol 
van barmhartigheid zijn”. En als je morgen mag ontwaken als een 
ziel, gered van dood en graf, dat het dan morgenochtend in Gods 
huis zal wezen: “Hoe zal ik dit nieuwe jaar mijn leven in Uw dienst 
mogen besteden?” Want dat is Hij waard, hoor! In de tijd al, maar tot 
in alle eeuwigheid toe. De duivel die zich groot maakt, die heeft het 
nakijken. Dat zie je in Job 2. Die heeft gewoon het nakijken. En hoor 
eens, hoeveel last je ook van hem hebt, hij is overwonnen. Zijn kop 
is vermorzeld. Hij kan niets meer uitrichten, dan onder Gods toela-
ting alleen. 
Och, en die leeft vrolijk die aan de hand des Heeren gaat. Zo tege-
moet te leven naar die toekomst, de wandeling in de hemelen, waar-
uit wij Hem verwachten. Dat is reikhalzend uitzien: “Wanneer?” Job 
zei: “Ik weet, mijn Losser leeft”. Nou, dat dat de ademhaling van je 
leven zou zijn. Dat is pure lucht. Al is vanavond de lucht verziekt met 
al die rook en al die vuiligheid uit al dat gedoe wat ze opsteken. 
Maar dat is pure lucht, waar je heerlijk diepe ademhalingen in kunt 
doen, diepe teugen kunt nemen. Dat alleen zal het hart werkelijk 
verkwikken. 



 19 

En dan komt er eens een dag, hier de kinderen Gods, de engelen, 
ontbonden om met Christus te zijn, de kinderen Gods, de gezalig-
den om Jezus’ wille, om zich voor de Heere te stellen, om dan nooit 
meer weg te hoeven. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 90 : 7 
 

Wie kent Uw toorn, wie zijn geduchte krachten? 
Wie vreest dien recht, geduchtste Macht der machten? 
Leer ons den tijd des levens kost'lijk achten, 
Opdat ons hart de wijsheid moog' betrachten; 
Keer weder, HEER'; Uw gunst koom' ons te sta; 
Hoe lang ontzegt G' Uw knechten Uw genâ? 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 


