
OVERDENKING 

Het loopt allemaal geweldig goed af met Job. Hij wordt door God in ere 

hersteld en krijgt het dubbele terug van wat hij kwijt was. Opnieuw is hij 

een rijk man. 

Wat moeten we aan met het happy end van dit verhaal? Laten we onszelf 

er nog even weer aan herinneren dat het verhaal van Job een verhaal is, 

geen historisch verslag, een parabel uit de joodse wijsheidsliteratuur. De 

verteller had er ook een ander slot aan kunnen geven. Hij kiest ervoor Job 

een tweede leven te geven. Op de preekclub afgelopen dinsdag zeiden 

sommige collega’s: dat had er van mij echt niet bij gehoeven. Dat gevecht 

van Job met God, de discussie die er plaats vindt, de gesprekken, de 

wendingen, de verandering van inzicht, dat was mij genoeg geweest. Dat 

happy end is volstrekt ongeloofwaardig en lijkt de ellende die Job heeft 

meemaakt te bagatelliseren – het komt immers allemaal toch weer goed? 

Hoe is dat voor u? Vindt u dit een goed slot? Of had het verhaal anders 

moeten eindigen? En hoe dan? Ik stel voor dat u even met wie naast u in 

de bank zit in gesprek gaat over deze vraag. Als u er liever voor u zelf 

over nadenkt zonder te praten mag dat natuurlijk ook. 

Waar wij terecht tegen steigeren is het idee dat wat Job allemaal 

terugkrijgt zijn eerdere verlies goed zou maken. Als je als ouders een kind 

verliest is er helemaal niets, zelfs geen volgend kind dat je samen krijgt 

dat dit verlies ooit goed zou kunnen maken. Dat verdriet gaat mee en 

wordt deel van je leven. De vrouw van Job is trouwens helemaal van het 

toneel verdwenen, ook een breuk die niet goed is gekomen. Er blijven 

losse eindjes, rafels, zoals in de meeste mensenlevens. En vragen zullen 

er vast ook wel blijven. Dus doe alsjeblieft niet alsof alles nu alleen nog 

maar mooi en fantastisch is en het andere er niet mag zijn. 

Tegen dit happy end zijn terechte bezwaren ingebracht, door lezers van 

vroeger en van nu en vast ook door mensen hier vanmorgen. Maar er 

zullen ook mensen zijn hier vanmorgen die het hebben opgenomen voor 

de verteller, die ervoor koos het verhaal zo te laten eindigen. Ondanks alle 

terechte bezwaren die ik zelf ook zeker voel wil ik dat nu ook gaan doen, 

het opnemen voor de verteller die het verhaal deze vorm heeft gegeven, 

de vorm die ons is overgeleverd. 

Die verteller wil één ding heel duidelijk maken met zijn verhaal en 

daarvoor is het slot cruciaal. Hij wil laten zien dat God juist aan de kant 

van Job staat. Dat Job in zijn diepe vertwijfeling en felle te keer gaan 

tegen God er meer van had begrepen dan zijn vrienden, die met vrome 



redeneringen de eer van God willen redden door Job ertoe te brengen een 

schuld te belijden die hij niet ziet en niet voelt. Job moet dus worden 

gerehabiliteerd. En hoe kan de verteller dat beter doen door hem alles 

weer terug te geven en daarmee te laten zien dat zijn verlies dus niet zijn 

verdiende loon was? Dat eerherstel is in dit verhaal niet alleen iets 

geestelijks, het is ook materiëel en heel concreet: Job wordt gezegend. En 

zegen is in het OT altijd heel aards: dat je geen gebrek lijdt, dat het je 

goed gaat en je volop van het leven genieten kunt, dat je nageslacht hebt 

en toekomst. Daar staan die 7 zonen en 3 dochters voor, beide 

symbolische bijbelse getallen, voor toekomst, die zo volledig is als maar 

mogelijk is. Daarmee is dit verhaal ook een opstandingsverhaal. Dat Jezus 

opstaat uit de dood, daarmee wordt gezegd: op de weg, op de manier van 

leven van deze door anderen veroordeelde verschoppeling, op deze weg 

rust Gods zegen. Dit is de manier van leven die toekomst heeft, ondanks 

alle schijn van het tegendeel. Hetzelfde geldt voor het verhaal van Job, er 

vindt een zelfde soort omkering plaats. 

Er gebeurt nog meer in dit slot dat raakt aan het verhaal van Jezus, iets 

heel bijzonders, -iets dat ik eerlijk gezegd zelf helemaal vergeten was, ik 

had er nooit zo opgelet. Ik weet niet of het u is opgevallen. Dat God van 

Job vraagt om voor zijn vrienden te bidden, wist u dat nog? God is zo 

boos op die vrienden dat ze iemand nodig hebben die voor hen opkomt, 

die voorspraak voor hen doet, een goed mens naar wie God wil luisteren.  

Ik heb iemand horen zeggen dat het gebed van Job voor zijn vrienden de 

sleutel vormt om dit verhaal goed te kunnen begrijpen. Waarom zou Job 

überhaupt voor hen bidden? Ze hebben het hem zo moeilijk gemaakt, hun 

woorden waren het die hem pas echt razend maakten, in plaats van hem 

te troosten dreven ze hem tot wanhoop.Toch doet Job dat, bidden voor 

zijn vrienden. Misschien heeft hij ook wel even teruggedacht aan hoe ze 

zwijgend bij hem zaten op de grond, zeven dagen lang. Ze zijn niet alleen 

maar slecht. Het grappige is dat God al weet dat Job voor zjn vrienden zal 

bidden nog voordat hij het hem gevraagd heeft. Want God kent Job. Hij 

kent zijn grootmoedigheid. De rol die Job hier op zich neemt is een rol die 

in het joodse geloof steeds weer terugkomt, de rol van de rechtvaardige 

die bidt en instaat voor anderen. Denk aan Abraham, die herhaaldelijk bij 

God pleit voor Sodom, aan Jozef, die zijn broers die hem in de put 

gegooid hebben uiteindelijk te hulp komt en denk aan Jezus, de lijdende 

rechtvaardige, die bidt voor wie zijn dood wensen. 

Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden bracht de Heer een keer in het 

lot van Job, staat er. Sommige vertalers gaan verder en schrijven geen 

nadat maar omdat. Dat is een interpretatie en gaat wel wat ver.  



Maar er lijkt wel een verband te zijn tussen de zegen die Job ten deel valt 

en het gebed voor zijn vrienden, voor de manier waarop Job door alles 

heen niet alleen met God, maar ook met mensen verbonden blijft. Mensen 

niet alleen als ze zich van hun meest ideale kant laten zien, maar mensen 

ook in hun fouten en tekorten. Job blijft niet alleen op God gericht, zelfs in 

zijn zwartste momenten, maar hij is ook aan mensen trouw gebleven. Het 

is die messiaanse manier van leven die hier gezegend wordt. 

Nee, niet alle vragen zijn beantwoord. Voor Job niet en voor ons niet. 

Maar er is wel wat veranderd. Iets dat maakt dat Job hier herroept wat hij 

God eerder allemaal voor de voeten wierp. God, ik heb dat niet goed 

gezien, zegt hij, ik wist niet waar ik het over had. En, zo vervolgt  hij: 

‘Eerder kende ik U alleen van horen zeggen, maar nu heb ik U met eigen 

ogen aanschouwd.’   

Wat herroept Job dan? En wat heeft hij nu pas begrepen? Het liefst zou ik 

nu weer zeggen: en dat horen we volgende week. Want dat is stof genoeg 

voor een volgende preek en ook wel voor een paar. Maar het verhaal van 

Job eindigt nu eenmaal vandaag. Dus wil ik toch proberen er heel kort iets 

over te zeggen, over wat ik denk dat Job is gaan inzien. Ik denk dat wat 

hij uiteindelijk heeft begrepen is dat God niet zijn vijand is, zoals hij 

steeds dacht, dat God geen macht is die zich tegen hem keert en hem 

onderuit haalt. Maar dat God naast hem staat in zijn worsteling, zijn 

zoeken, zijn wanhopig verlangen naar recht, naar goedheid, naar 

betrouwbaarheid, dat Hij in dit zoeken aanwezig is. Dat God Zelf de bron 

is van dit zoeken en verlangen. En dus veel en veel dichterbij dan 

gedacht. En dat God absoluut te vertrouwen is. 

Dat is een geweldig helpend en bevrijdend inzicht. Met woorden is dat niet 

zomaar over te brengen en de ene mens kan het de andere niet zomaar 

geven. Het is iets dat je zelf moet ervaren. Moge ons dat gegeven zijn. 

 

 

 

 


