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Eerlijk over God
Je beter voordoen dan je bent – dat doen we waarschijnlijk allemaal wel eens. Dat je jezelf
geloviger voordoet dan je bent, kan ook. Bijvoorbeeld richting andere mensen – dat je geen
afbreuk wilt doen aan het geloof, of dat je God niet in diskrediet wil brengen, en daarom stel je je
geloof sterker of beter voor dan het in werkelijkheid is. Of richting je kinderen – dat je hen een
bepaald beeld van God voorhoudt waarvan je denkt dat het goed is, terwijl je als je eerlijk bent
het anders ervaart. Of misschien ook wel richting God zelf – dat je bijvoorbeeld op zo’n manier
bidt zoals je denkt dat het hoort, maar dat in werkelijkheid je heel anders over God denkt. 

Vandaag kijken we naar Job die zeker gelovig is, maar zich niet vromer of geloviger voordoet – niet
richting zijn vrienden en niet richting God. Hij is volstrekt eerlijk. Bijvoorbeeld in Job 16 en 17, waar we
een stuk uit zullen lezen. Job is zich daar aan het verdedigen tegenover zijn vrienden. Die vrienden waren
gekomen om hem te troosten nadat Job zijn kinderen, zijn gezondheid, zijn bedrijf, zijn rijkdom allemaal
was kwijtgeraakt. En als zij het gesprek met Job aangaan over wat hem overkomen is, gaat het mis tussen
Job en zijn vrienden – ze kunnen elkaar in het geheel niet vinden en in plaats van dat ze naast Job komen
te staan, komen ze tegenover hem te staan.   

We vallen bij Job 16 wat middenin die gesprekken tussen Job en zijn vrienden, maar Job krijgt allemaal
verwijten en theorieen en verklaringen waar hij niets mee kan. En dan reageert Job als volgt:

In één klap is Job alles kwijtgeraakt , en raakte de de grond onder zijn voeten kwijt.

Job 16: 7 – 17: 3

Misschien helpt dit beeld om te begrijpen wat er gebeurt bij Job. Job die bungelt boven een afgrond. 
Job had dus alles voor elkaar - hij had veel relationeel gezien, materieel gezien ook en ook spiritueel
gezien. In alle opzichten rijk. Maar in een klap is Job alles kwijtgeraakt en de grond onder zijn voeten
kwijtgeraakt. Hij is de afgrond in gevallen, maar hij heeft zich een heel stuk lager nog net aan een tak
kunnen vastgrijpen. Hij hangt nu boven de afgrond. En in dit beeld is de tak waar hij zich dan aan
vasthoudt, zijn geloof in God. De vrouw van Job had al snel gezegd: ‘Job, zeg God vaarwel en sterf. Laat God
los, laat het gaan, dit wordt niets meer’. Maar Job kan dat niet, wil dat niet en houdt vast aan zijn God. 

En dan komen zijn vrienden langs. Zij gaan in Job 2 nog stil bij hem zitten. En vervolgens laten ze Job aan
het woord, maar vervolgens gaan deze mannen Elifaz, Bildad en Zofar hun kijk op de zaak geven. En Job
reageert daar dan weer op. En dat gesprek krijgt al snel het karakter van een discussie. Terwijl Job daar
bungelt aan die tak, komen zij met verklaringen hoe het toch kan dat Job daar is komen te hangen. En
hun verklaring in het begin is: Job is vast een gelovige man, maar blijkbaar is hij toch op een dwaalspoor
geraakt, misschien vanwege een verborgen zonde, een of ander fout patroon in zijn leven en daardoor is
hij zo hard gestraft. Maar als Job tot inkeer zal komen, dan zorgt God wel voor uitkomst uit deze benarde
situatie waarin Job zit. 

https://debijbel.nl/bijbel/BGT/MAT.9.14-MAT.9.17


Dit is een van de merkwaardigste conclusies van het boek Job en misschien wel van de bijbel. Want
hoe kan God zeggen tegen Job dat hij goed van hem gesproken heeft? Want Job zegt allemaal dingen

tegen God die niet kloppen, God als zijn vijand, God die onrechtvaardig is, en meer. 

Job reageert daar fel op. Hij houdt vol dat hij onschuldig is en dat het onrechtvaardig van God is dat hem
zoveel kwaad heeft getroffen. En Job roept God ter verantwoording, en zou God in de rechtszaal willen
treffen, zodat er een onpartijdig oordeel gegeven zou kunnen gegeven worden over de hele zaak. De
vrienden van Job kunnen dit niet verdragen en voor hen zijn deze woorden van Job een bewijs dat hij echt
compleet van Gods pad af is geraakt. Om in het beeld te blijven, volgens hen moet het wel zo zijn dat het
Jobs eigen schuld is dat hij alles is kwijtgeraakt en dat hij boven de afgrond hangt. In Job 15 neemt vriend
Elifaz voor de tweede keer het woord en hij richt zich nog feller en nog scherper en nog harder dan eerst
richting Job. Volgens hem moet het wel verkeerd aflopen voor Job als hij zo doorgaat, oftewel, dan zal Job
definitief de afgrond in storten en niet meer te redden zijn. 

En dan reageert Job in hoofdstuk 16 op die Elifaz. Ook zijn toon wordt scherper en feller. Hij noemt zijn
vrienden 'ellendige troosters' - ze helpen hem niet, maar ze bemoeilijken zijn situatie alleen maar. Maar
terwijl Job daar bungelt in zijn vreselijke situatie richt hij zich in hoofdstuk 16 zich al snel niet meer tot die
vrienden, maar tot God. Ergens natuurlijk wel te begrijpen dat Job geen zin heeft om eens uitgebreid te
discussieren over ‘waar komt het kwaad vandaan?’ en ‘waarom is er zoveel lijden?’ Dat helpt hem
natuurlijk niet. Hij zoekt het daarom in zijn nood al snel hogerop. Hij richt zich niet meer tot zijn vrieden,
maar tot God. En zoals je kunt voorstellen van iemand die boven de afgrond hangt – Job schreeuwt,
klaagt, roept, huilt, bidt, vraagt. En dat allemaal door elkaar. Bittere klachten worden afgewisseld met
wanhopige vragen om hulp. 

Nou ja, misschien dat dit beeld – het beeld van Job hangend boven de afgrond - helpt om Jobs situatie
voor te stellen. Alles kwijt, maar hij houdt vast aan zijn geloof en hij roept het uit tot God – met alle
emoties van dien. 

En uiteindelijk is dat geloven – dat je ondanks alles wat je overkomt, aan God vasthoudt. Dat je ondanks
al je wisselende emoties, aan God vasthoudt. Dat je ondanks dat je niets begrijpt van waarom je dit alles
is overkomen, je toch vasthoudt aan God. Dat je roept, zwijgt, vraagt, twijfelt, huilt en klaagt – en zo
vasthoudt aan God. Dat is geloven, eerlijk geloven. 

Of je zo in God gelooft – dat ook als alles je ontvalt – je aan God blijft vasthouden, weet je waarschijnlijk
pas als je verliezen gaat lijden, als er tegenspoed is, crisissen zijn. Mocht je vroeg of laat dat meemaken,
goede kans dat je kinderen dan nog beter op je letten dan anders. Ze zullen kijken of je kunt geloven,
kunt blijven geloven – ook op die momenten. Maar nu gaat er op zulke momenten niet om, om zo gelovig
mogelijk over te komen. Zeker als kinderen ouder worden, trappen ze er niet in als je maar een beetje
alsof doet. Het gaat er bij zulke momenten om dat je ook gewoon eerlijk bent en blijft over wat je denkt,
voelt, weet van God. 

Want dat is het voorbeeld dat Job geeft – hij is volstrekt eerlijk tegenover God. Ook als zijn klachten bitter,
zeer bitter zijn. Zo noemt Job God in vers 9 'mijn tegenstander'. En in vers 12 - 'hij greep me bij de nek,
gooide me op de grond, zette me weer op mijn benen om mij tot een schietschijf te maken'. In vers 14
ook nog het beeld van God als een vijandelijke soldaat die op hem af stormt. En dan weer het bijna
wanhopig vastklemmen aan God als hij zegt dat hij zich toevertrouwd aan God zijn pleitbezorger,
advocaat. En later noemt hij God zijn borg – dus degene die voor hem instaat. En weer noemt hij dat hij
hoopt dat God eerlijk recht zal spreken. 

Jobs gevoel over God gaat dus heen en weer. En dat kunnen we ons vast voorstellen. En hij blijft eerlijk
tegenover God. Volgens de vrienden van Job gaat Job hierin veel en veel te ver. Mag hij dit niet zeggen,
kan hij dit niet zeggen. En toch – het opvallende van het bijbelboek Job is dat aan het eind God zegt dat
Job juist van hem heeft gesproken. In tegenstelling tot die vrienden van Job, die volgens God niet juist van
hebben gesproken.



God is voor Job een levend Iemand is, Iemand waar hij een beroep op doet,
bij wie hij zich beklaagt en aan wie hij zich vastklemt.

Hier zijn verschillende verklaringen voor. Ik noem er twee. 

De eerste is omdat Job de theorie van die vrienden bestrijdt. Die vrienden van Job hadden een
theorie over God en over hoe God de wereld bestuurt. En ze wisten het precies. Het is een theorie die in
veel religies rond gaat, soms hele religies zijn rondom dit idee gebouwd, en ook zelfs zonder dat je
gelovig bent, kun je onbewust volgens deze theorie leven. Het is de theorie van ‘als je goed doet, wordt je
beloond met een goed leven; als je kwaad doet, wordt dat afgestraft en krijg je problemen’. En volgens
deze theorie, kun je m ook omdraaien. Als je te maken hebt met lijden of ongeluk, heb je vast iets
verkeerds gedaan; als je voorspoed hebt, is t allemaal goed hoe je leeft, of in ieder geval goed genoeg. Je
zou deze theorie, omdat ie al zo lang meegaat, ‘de traditionele vergeldingsleer’ kunnen noemen. En in
veel religies werkt God volgens dit systeem. Maar ook bij niet-religieuze mensen kun je deze theorie
tegenkomen. Als er ellende gebeurd, zeggen mensen vaak: waarom overkomt me dit? Waar heb ik dit aan
verdiend? Daar zit dus ook het idee achter dat je moet krijgen wat je verdiend. Weer die traditionele
vergeldingsleer. 

Die vrienden van Job dachten ook volgens deze lijnen en zij concludeerden: tja, Job jij zit overduidelijk in
de ellende, dus je moet iets vreselijk verkeerds hebben gedaan waarvoor God je gestraft heeft. Want God
geeft ieder het zijne. Job komt daar dus tegen in opstand. [Hij die vermoedelijk eerst ook dacht langs die
lijnen van die vergeldingsleer. Maar] hij weet van zichzelf heel zeker dat hij niet schuldig is aan een of
ander kwaad; en dat hem dus onrecht is overkomen. En dus stelt hij dat de theorie niet klopt. Of dat God
zich niet aan dit systeem houdt. En daarom wil hij die rechtszaak met God. Sommigen stellen dat Job
hierom goed gesproken heeft van God omdat hij zo die traditionele vergeldingsleer onderuit haalt. Zoals
Jezus in zijn tijd ook deed, want ook in zijn tijd waaide die vergeldingsleer nog steeds rond. Jezus stelde
ronduit: Je kunt niet zeggen dat als mensen ongeluk overkomt, ze dan blijkbaar slechter zijn dan anderen.
Hoe het dan wel zit, zegt Jezus trouwens ook niet. Het is wijs om die fout van die vrienden te voorkomen –
bv. als je spreekt over God tegenover je vrienden of collega’s of tegen anderen. Ga God dan niet zitten te
verklaren, ga niet recht zitten praten wat je zelf ook niet begrijpt, wek niet de indruk dat jij wel Gods
bedoeling weet als iemand lijdt of verdriet heeft, doe niet alsof je theorien over God altijd kloppen. Vertel
dan liever hoe je met God omgaat, vertel wie God voor je is, vertel hoe je je aan God vasthoudt, vertel
over God als een Iemand die je niet begrijpt, maar waar je altijd aan vasthoudt. 

Er is nog een manier om dat zinnetje ‘maar mijn dienaar Job heeft juist over mij gesproken’ uit te
leggen. Sommigen stellen dat het woordje ‘over’ beter vertaald kan worden met ‘tot’ – dus dan
wordt die uitspraak van God: ‘maar mijn dienaar Job heeft juist tot mij gesproken’. En het klopt
inderdaad dat die vrienden steeds over God praten, terwijl Job iemand is die tot God spreekt. Die
vrienden spreken erover hoe God in hun theorie werkt; God is voor hen een verklaringsmodel zou je
kunnen zeggen. Terwijl God voor Job een levend Iemand is, Iemand waar hij een beroep op doet, waar hij
zich bij beklaagt en waar hij zich aan vastklemt. Iemand waar hij tegenaan schopt als waar hij wanhopig
voor neervalt. Iemand die hij uitscheld als iemand die hij te hulp roept. Iemand waar hij geheel eerlijk
tegenover is, geen enkel masker, waar hij ook geen moeite doet om zich heiliger, vromer of geloviger bij
voor te doen. Misschien heeft Job dat gemeen met een andere bijbels figuur – David. Van hem wordt ook
gezegd dat hij een man naar Gods hart is. Ook al zo’n merkwaardige zin als je let op de grote fouten die
David begaat. Maar David heeft ook dat volstrekt eerlijke tegenover God, dat zonder-masker-tot-God-
gaan. Zo kun je misschien wel zeggen dat er in de bijbel vooral geklaagd en geprotesteerd wordt – en er
wordt behoorlijk veel geklaagd en geprotesteerd richting God, zo zijn er meer klaagpsalmen dan bv.
dankpsalmen, en ook de profeten kunnen er wat van. Maar dat klagen en protesteren gebeurt dan juist
door mensen die Hem liefhebben, die Hem blijven vasthouden, ondanks alles. Misschien kunnen we dat
ook wel weer van Job leren – om onze klachten en vragen meer, beter, eerlijker richting God te uiten.



Er is Iemand om je aan vast te klampen. 
Want ook al lijk je misschien soms zelfs aan

jezelf overgeleverd. Er is toch Iemand. 
 

Die borg voor je staat, garant voor je staat, 
jou niet opgeeft. Hij komt van God. 

Het is Jezus.

Deze tweede uitleg van die uitspraak van God is denk ik een goede om vast te houden – ook als je je kind
probeert op te voeden met God en geloof. Hopelijk praat je niet vanuit de theorie. Hopelijk horen ze niet
alleen hoe je de dingen verklaart met behulp van God. Hopelijk horen ze je ook praten tot God. Horen ze
je bidden – en dan niet alleen maar mooi bidden, of alleen bidden als het goed gaat, maar ook eerlijk
bidden. 

Tot slot nog dit – nog even inzoomen op dat ene zinnetje in hoofdstuk 17, vers 3. Waar Job
vraagt: ‘God, stel u zelf borg voor mij in, wie staat er anders voor mij in?’ Job zocht bijna
wanhopig daarnaar – dat God zelf zich voor hem inzette, voor hem in stond. Met de hele
bijbel in je achterhoofd zou je kunnen zeggen dat God dit gebed verhoord heeft via Jezus
Christus. 

Want op een gegeven moment komt God zelf naar deze gebroken wereld – in Jezus. Een borg, zo wordt
deze Jezus ook wel genoemd. Door Jezus heeft God zichzelf borg gesteld voor mensen zoals jou en mij. Is
hij voor ons in gaan staan. Zodat je weet dat als je op een punt komt dat je het niet meer redt – dat er
Iemand is die voor je in staat. Die garant voor je staat. Dat is wie Jezus voor je wil zijn. 

Op het moment kijk ik de serie van Netflix over de brand in de Notre Dame (La part du feu). In die serie
zijn er naast het grote verhaal van het blussen van de brand – ook allerlei andere verhaallijnen. En een
heel aantal van die verhaallijnen draaien om mensen die ten onder dreigen te gaan, het niet te redden,
het kwaad dreigt hen te vermorzelen. Allemaal weer op een andere manier. Zo is er een brandweervrouw
die ingesloten raakt door het vuur en een instortende kerk. En er is dat ventje van 10 die ronddwaalt,
maar door niemand gemist lijkt te worden. Er is die journaliste die levensgevaarlijke keuzes maakt om
carrierre te maken. Er is die verslaafde escort-dame die wegzinkt. Allemaal hebben ze tijden dat ze er
alleen voor lijken te staan, dat het verloren lijkt, dat het kwaad (in welke vorm dan ook) wint. Maar voor
hen allemaal is er uiteindelijk iemand, iemand die hen niet loslaat, die voor hen in staat. Misschien is dit
een beeld voor ons allemaal – dat we uiteindelijk zo’n Iemand nodig hebben.  

Ik weet niet wat jou verhaal is. Of het kwaad je treft buiten je schuld om – als een uitslaande brand je
opeens helemaal klem zet. Of dat het kwaad je treft vanwege je eigen keuzes. Of dat je bezorgd bent voor
het moment wanneer het kwaad jou of iemand die je liefhebt, zal treffen. Maar weet – er is Iemand om je
aan vast te klampen. Want ook al lijk je misschien soms zelfs aan jezelf overgeleverd. Er is toch Iemand.
Die borg voor je staat, garant voor je staat, je niet opgeeft. Hij komt van God. Het is Jezus. Die weet wat
het is als kwaad je treft, die weet wat het is om te lijden, die weet wat het is om vragen te hebben. Die
weet wat het is om alles kwijt te zijn. Jezus. Je kunt Hem – net als Job deed – altijd een beroep op Hem
doen. En hij komt je – vroeg of laat – tegemoet. 

Amen. 


