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Maar ik weet: mijn Losser leeft
en ten laatste zal Hij
op het stof optreden.

Nadat mijn huid
aldus geschonden is,
zal ik uit mijn vlees
God aanschouwen,

die ik zelf mij
ten goede aanschouwen zal,

die mijn eigen ogen zullen zien
en niet een vreemde (Job 19:25-27).

Toen hij door een reeks zware ram-
pen werd getroffen, vervloekte Job
zijn geboortedag en verlangde hij te
mogen sterven. De eeuwige dood
leek hem een verkieslijke vlucht uit
zijn misère. In de loop van zijn ge-
sprekken met de drie vrienden komt
Job geleidelijk tot een rustiger voor-
stelling van de dood. Nog steeds ver-
langt hij heen te gaan, maar hij
vraagt zich nu af of er na de dood
niet een tijd zal komen dat hij op-
nieuw zal leven. Hij voelt zich als een
klein kind: vader is vreselijk boos,
maar hijzelf weet niet waarom. Als
hij nu maar kon wegkruipen totdat
de bui over was, en een vriendelijke
stem hem in de zo vertrouwde va-
derarmen terug zou roepen! “Och, of
U mij in het dodenrijk wilde verste-
ken, mij verbergen, totdat uw toorn
geweken was ... U zou roepen en ik
zou U antwoorden, naar het maaksel
van uw handen zou U verlan-
gen” (Job 14:13-15).

“Ik weet …”
Wat is de oorzaak van de zekerheid
waarin Job nog later zijn stellige
hoop op de opstanding uitroept: “Ik
weet dat mijn Losser leeft”? Het is
niet toevallig dat hij zojuist naar het
dieptepunt van zijn verdriet is weg-
gezonken. Hij, die gedurende zoveel
jaren omringd was geweest door
hem vriendelijk gezind gezelschap,
is nu door iedereen verlaten. Zijn
kennissen, vrienden, huisgenoten,
slaven, zelfs zijn vrouw, hebben hem
allen in de steek gelaten: “Allen die
vertrouwelijk met mij omgingen,
schuwen mij, en zij die ik liefhad,
hebben zich tegen mij ge-
keerd” (19:19). Dan blijft er maar
Eén over: God die hem zo zwaar ge-
kastijd heeft, maar die Job toch niet
uit zijn leven kan loslaten.

Leven door de opstanding
De herinnering aan jaren van zegen-
rijke gemeenschap met de Here was
geen illusie; en daarin ligt de zeker-
heid dat God hem, ondanks zijn on-
verklaarbare toorn, niet voorgoed in
de steek zal laten. We dringen hier
door tot de kern van de Oudtesta-
mentische hoop op eeuwig leven: de
levende God zal allen die naar waar-
heid en geest met Hem wandelen,
uit het graf terugbrengen, zodat de
vroegere relatie voortgezet kan wor-
den in nieuw en volmaakt leven.
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3. Mijn losser leeft

Leven na de dood


