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Door het duister naar het licht

Job. 19

Eeuwen voordat Jezus op Golgotha stierf en opstond uit het graf, was er een man die in het

lijden dat hem trof Pasen vierde: Job. Middenin het leven zingt hij, door de dood omvangen,

zijn lied. Het is een paaslied, een lied van hoop.

Het gevoel  kan ons bekruipen dat  de woorden ‘de dood is overwonnen’  en ‘Jezus leeft’

nergens op slaan. Ze staan haaks op de rauwe realiteit die via de media tot ons komt. En

wellicht ook haaks op ons eigen leven als daar donkerheid en droefheid heersen. Dat kan

Pasen tot een moeilijk feest maken.

Een gebroken mens

Als er iemand is voor wie het leven rauw, bijna ondraaglijk is geworden, dan is het wel Job.

Job is op het leven, op God Zelf stukgelopen. Wie na Job 1 verder leest, weet dat het niet

bleef bij ‘de HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE

zij geloofd!’ Toen het nog erger werd dan de beschreven rampen, toen Job doodziek werd en

zelfs zijn vrouw hem verliet, kón Job niet meer. Het was over met zijn geduld met God en over

met  zijn  geduld met zijn vrienden.  Job weigert echter  toe  te  geven  dat  hij  deze ellende

verdiend  heeft;  hij  is  een  rechtvaardige.  Midden  in  deze  situatie  klinkt  Job  19:  daar

ontmoeten we Job als een gebroken mens. 

In de hoofdstukken hiervoor was Job strijdbaar. Nu en dan viel hij uit tegen zijn vrienden, dan

weer  beklaagde  hij  zich  over  God.  En  op  een  aangrijpende  manier  drukte  hij  zelfs  zijn

doodsverlangen uit en eiste hij daarbij eerherstel. Van die felheid is weinig meer over in dit

klaaglied, waarin een terneergeslagen man aan het woord is. Dit keer geen bijtende ironie

meer, maar juist een smeekbede om barmhartigheid: ‘Ontferm je over mij, ontferm je over mij,

jullie,  mijn  vrienden!’  (vs.  21).  Met  deze  opmerking  reageert  Job  op  zijn  vriend  Bildad
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(hoofdstuk 18), die bepaald geen ontferming naar Job uitstraalde, maar alleen herhaalde dat

het natuurlijk niet zomaar is dat Job dit allemaal moet meemaken. 

Een verlaten mens

Job ervaart in dit hoofdstuk God als zijn tegenstander. Dat blijkt uit woorden als: opgesloten

zitten in een vangnet (vs. 6), de weg die je versperd wordt (vs. 8), een uit de grond gerukte

boom (vs. 10),  benden die je belagen (vs. 12).  Deze verzen geven zijn grote geestelijke,

psychische nood weer. Hij kan dan ook maar één conclusie trekken: God is tegen mij (vs.

11). En in die angst en verlatenheid doet Job een beroep op zijn vrienden, zoekt hij bij hen

iets van tegenwicht. Als  God het hem zwaar maakt, laten de mensen hem dan toch enige

verlichting  schenken.  Maar  dat  gebeurt  niet,  ook  zij  laten  hem vallen  (vs.  14).  Zelfs  de

mensen die hem het meest na staan, moeten niets meer van hem hebben. ‘Allen,’ zo klaagt

Job, ‘die vertrouwelijk met mij omgingen, schuwen mij; en hen die ik liefhad, hebben zich

tegen mij gekeerd’ (vs. 19). En toch – hoe zwaar en onverklaarbaar alles voor hem is – kán

Job geen afscheid nemen van God. Hij wil zich er niet bij neerleggen dat dit het is, dat God

hem tegen blíjft, en dat zijn vrienden het gelijk aan hun kant hebben. 

Een gelovig mens

Voordat Job zijn rijke en verreikende geloofsbelijdenis aflegt, zijn ‘paasgeloof’ belijdt, spreekt

hij de wens uit dat zijn woorden worden opgeschreven. Dat de herinnering aan zijn lijden als

rechtvaardige bewaard zal blijven. Job wil dat zijn onschuldbetuigingen worden vastgelegd in

een boekrol, beter nog: gebeiteld worden in een rots en vervolgens volgegoten met lood,

zodat het voor iedereen altijd zichtbaar zal zijn dat hij onschuldig was, een rechtvaardige (vs.

23 en 24). Het is alsof Job zegt: kan ik dan niet bij mijn leven gerehabiliteerd worden, dan zal

dit postuum gebeuren, na mijn dood. Maar  dát dit gebeuren zal, staat voor Job vast. God

blíjft hem niet tegen, er komt verandering, uiteindelijk zal Hij Job rechtdoen. Waarom? Omdat

Job weet en gelooft: mijn Verlosser leeft. Hij zal ten laatste over het stof opstaan. Zo kent

Job God en zo vertrouwt hij Hem.  

Job heeft nooit getwijfeld aan Gods bestaan, maar de twijfel van Job aan Zijn bestuur heeft

wel zijn hart en leven gebroken. Juist midden in die vertwijfeling is er de zekerheid: God, mijn

Verlosser, leeft. Hij leeft, dat betekent: Hij doet er wat aan en Hij laat de dingen niet op zijn

beloop.  De Heere redt  en verlost.  Zo breekt  hier  de zon een moment  door  de donkere

wolken heen. Paaslicht over het leven van de uitgeteerde Job. 

Doodmoe geeft Job zijn verdediging uit handen. Zelf zal hij, verwacht hij, sterven, maar zijn

Losser,  zijn  goddelijke Verdediger,  leeft  en Deze zal voor Job opkomen. Job zegt:  Jullie

mogen denken wat je wilt en mij van alles en nog wat verdenken. Ik kan mezelf niet redden,
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maar ík weet dat ik een Helper heb: God. Hij neemt het uiteindelijk voor me op. Ik weet het

zeker: met Hem zal ik niet bedrogen uitkomen.

De Verlosser

Dat geldt nog. Om Jezus’ wil. Hij is het diepste geheim van dit Losser-zijn. God is in Jezus

mens geworden, één van ons, maar oneindig meer dan Job heeft Hij geleden. Wij lezen de

Schriften tot op Christus, heel het Oude Testamant vindt in Hem zijn vervulling. Jezus is de

onschuldig Lijdende, niemand had God ooit meer tegen dan Jezus. Toch heeft Hij Zich in dit

onvoorstelbaar vreselijke niet van God afgekeerd, maar Zich aan Hem vastgeklemd: Mijn God,

Mijn God… Zo heeft Hij  Zich  door het diepste  lijden  heen  geloofd,  zodat  Hij  uiteindelijk

Zichzelf in de handen van Zijn Vader kon stellen. In het geloven, in het worstelen met God om

God, is Jezus ons voorgegaan. Zo is Hij onze Losser, Verlosser geworden. 

Op de paasmorgen heeft God Jezus rechtgedaan, Hem als de Rechtvaardige aangewezen.

De dood had het recht niet Hem nog langer vast te houden, want alles is voldaan! En omdat

Hij plaatsvervangend het lijden en de dood onderging, is Hij de (Ver)losser voor een ieder die

in Hem gelooft. 

Het feit dat zijn Verlosser leeft, heeft voor Job ook alles te maken met zijn toekomst. Dat

blijkt uit wat hij laat volgen: ‘…en Hij zal ten laatste over het stof opstaan’. Er is een vertaling

die dit zo weergeeft: ‘…en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen’. Job  weet – hoe, dat is ons

onbekend – dat God op een gegeven moment zal optreden. 

Of Job van de nieuwe aarde, die in het verschiet ligt, geweten heeft, is de vraag. Hij weet wel

dat de dood het einde niet is, dat hij met lichaam en ziel van Zijn Verlosser is. Hij verwacht

van zijn God iets bovenmenselijks: een nieuw lichaam, gaaf en gezond. Daarmee zal hij met

zijn eigen ogen God zien. Hij ziet ernaar uit om God, Die hij niet begrijpt, maar desondanks

liefheeft, te zien. Straks zullen we Jezus, en Jezus is God, zien (1 Joh. 3:2). Dan valt alles op

zijn plaats, zijn de raadsels opgelost. Dan blijft de lofprijzing over. 

Mijn Verlosser leeft

Pasen is: mijn Verlosser leeft, de dood is het laatste niet. Wanneer we sterven voor Christus’

wederkomst, is onze ziel direct bij Hem. Ons lichaam wordt dan toevertrouwd aan de aarde,

maar daarmee geeft God het niet prijs. We zijn immers als totale mens Zijn eigendom, in

leven én in sterven, maar ook nog ver daarna. Hij weet ons – al zal er misschien niet meer van

ons over zijn dan een hand stof – te vinden en maakt alle dingen – ook ons – nieuw. Pasen is

het voorgoed begonnen begin. In het geloof belijden we: de dood is overwonnen, de duivel

verslagen, de zonde weggedragen. En daarmee is de toekomst zeker gesteld. Leefde de
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Verlosser niet, ons restte een hopeloos einde. Nu is er een eindeloze hoop. We geloven het

om Zijn beloven. 

Wij hebben alleen zijn belofte,

niet eens door onszelf gehoord,     

maar doorgegeven

en opgeschreven –

wij hebben alleen zijn belofte

met de kracht van een goddelijk

onverbrekelijk woord:

Ik kom. 

Inge Lievaart (1917 - 2012)

Uit: Verzamelde gedichten

Vragen

1. Bespreek  de  volgende  stelling:  ‘Pasen  vieren  in  deze  wereld  vol  ellende  en

gebrokenheid is moeilijk’. 

2. Het geloof van Job is te typeren als een worstelen met God om God. Wat wordt er

met deze uitspraak bedoeld? In hoeverre herkent u deze typering in uw eigen leven? 

3. ‘Pasen is het voorgoed begonnen begin.’ Reageert u eens op deze uitspraak.
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