
Het doel van beproeving

Beste vrienden, 

,,Wat is de mens (....), dat Gij elke morgen hem
bezoekt, elk ogenblik hem beproeft?’’ (Job 7:17-18)

Is dat geen bijzonder gegeven - dat God ons iedere morgen bezoekt en ons ieder moment
beproeft?

Toen dat voor het eerst tot me doordrong, vroeg ik me af: Ben ik er klaar voor om iedere mor-
gen een bezoek van God te ontvangen? Sta ik op met die verwachting? Daarna stelde ik me de
vraag: Waaróm beproeft God ons eigenlijk? Wat is zijn doel daarmee?

Collins Engelse woordenboek geeft een interessante betekenis aan het woord ‘beproeven’ of
‘testen’: de waarde van een persoon vaststellen, door hem te onderwerpen aan bepaalde toetsen of examens.
God beproeft ons niet omdat hij ons onderuit wil halen, of omdat Hij boos op ons is.
Integendeel, beproeving is een teken van Gods genade en goedkeuring. Hij beproeft ons
omdat Hij onze waarde wil zekerstellen. Een juwelier onderwerpt goud en zilver altijd aan
bepaalde tests. Dat doet hij omdat die edelmetalen waardevol zijn. Hij zou zich niet zo
druk maken als hij met ijzer of tin te maken had. 

In de tijd van de aartsvaders was er een uitzonderlijk rechtschapen man, Job. God was
trots op Job. Hij roemde zelfs over hem tegen satan: ,,Hebt gij ook acht geslagen op mijn
knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het
kwaad''. (Job 1:8)

Karakteristiek voor satan, reageerde hij door Job egoïstische motieven toe te dichten:
,,Hij dient U alleen om wat hij allemaal van U krijgt’’. Hierop stond God satan toe om
Job te beproeven. Ten eerste gaf hij satan de vrije hand om alles wat Job toebehoorde,
te vernietigen: zijn bezittingen, zijn dienstknechten en zijn kinderen. Vervolgens gaf
God satan zelfs toestemming om ook Jobs lichaam aan te raken - hij sloeg hem met
zweren van zijn kruin tot zijn voeten. Maar Hij stond satan niet toe om Jobs leven te
nemen. 
Job begreep dat God hem aan het testen was. ,,...Toetste Hij mij’’, zei Job, ,,ik kwam als
goud tevoorschijn.’’ (Job 23:10). Daarmee doelt hij op goud dat getest is door vuur.
Dit besef gaf Job de kracht om door te gaan. Hij schreeuwde het uit, vanuit de
kwelling van zijn ziel, maar hij gaf nooit op. 

Heel kenmerkend, trokken Elifaz en nog twee van Jobs religieuze vrienden de
conclusie, dat Jobs lijden te danken was aan zonden die hij had begaan. Ze kwa-
men met allerlei verschrikkelijke beschuldigingen tegen hem. Maar uiteindelijk
zuiverde God Job van iedere beschuldiging en Hij bestrafte zijn vrienden. Tegen
Elifaz zei Hij: ,,...gij hebt niet recht van Mij gesproken, zoals mijn knecht Job’’. (Job 42:7)
Een tweede rechtvaardige persoon die werd onderworpen aan zware tests, is
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Abraham. Zijn beproeving kwam ging zelfs zo ver dat hij zijn zoon aan God moest geven als bran-
doffer. Abraham werd aan deze speciale beproevingen onderworpen, omdat hij ook een speciale
bestemming had - hij zou de vader worden van Gods uitverkoren volk, zowel Joods als christelijk.
God legt speciale toetsen aan voor mensen met wie Hij speciale bedoelingen heeft. 
Het Nieuwe Testament waarschuwt ons duidelijk dat we als christenen beproeving moeten ver-
wachten. Petrus vergelijkt ons geloof met goud, waarvan de echtheid getoetst moet worden door
vuur (1 Petrus 1:7).
Jacobus zegt zelfs, dat we op beproeving moeten reageren met vreugde:
,,Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet dat de
beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij vol-
komen en onberispelijk zijt en in niets tekortschiet.’’ (Jacobus 1:2-4)

Verschillende keren hebben Ruth en ik ons op dit punt moeten bekeren en Gods vergeving
moeten vragen over het feit dat we niet op de juiste manier reageerden op onze beproevingen.
We hielden ze niet voor vreugde! Verderop neemt Jacobus Job als voorbeeld, voor hoe we moe-
ten reageren op toetsing: ,,...gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de
Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming.’’ (Jacobus 5:11)

Beproeving of tuchtiging?
Het is van groot belang, dat we leren onderscheiden wat Gods beproeving is, en wat Zijn
tuchtiging is. Veel mensen lijken te denken, dat als ze eenmaal christen zijn geworden, ze
uitgesloten zijn van Gods tuchtiging - in het bijzonder wanneer ze al langer christen zijn.
Deze gedachte vindt echter geen enkele basis in het Woord. Tegen zulke geloven richt de
schrijver van Hebreeën een duidelijke waarschuwing: 

,,en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchti-
ging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt,  want wie Hij
liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. 
Als tuchtiging hebt gij dit te  dragen, God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon,
die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke wij
allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards, en geen zonen.’’  (Hebreeën 12:5-8)

In verband hiermee bracht God me het voorbeeld van Zijn handelen met Mozes in
gedachten. Mozes was 80 jaar oud toen de Heer hem opdroeg terug te gaan naar
Egypte en Israël te bevrijden uit zijn slavernij. Maar toen Mozes inderdaad op reis ging
naar Egypte, ontmoette de Heer hem onderweg en zocht hem te doden (Exodus
4:24-26). Waarom? Vanwege zijn ongehoorzaamheid. Mozes had het verbond van de
besnijdenis niet in acht genomen, dat de Heer had gesloten met Abraham en zijn
nakomelingen (Genesis 17:9-14). Pas toen Mozes zich bekeerde en zijn zoon liet
besnijden, spaarde de Heer Mozes’ leven en liet Hij hem zijn weg vervolgen. God
zou Mozes liever hebben gedood, dan hem door te laten gaan met zijn opdracht
terwijl hij leefde in ongehoorzaamheid. Zijn positie en roeping als leider sloot
hem niet uit van Gods bestraffing. Het maakte hem juist des te meer aansprakelijk. 

Voor mij, nu in mijn 83ste jaar, is dit principe heel persoonlijk van toepassing. Ik
kan niet verwachten dat ik mijn van God gegeven opdracht kan volbrengen, als ik
ruimte laat voor ongehoorzaamheid in mijn leven. 
Als we onder Gods tuchtiging komen, moeten we ons verootmoedigen en het
gebed van David bidden uit Psalm 139:23-24:

,,Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten;
zie, of bij mij een heilloze weg is,en leid mij op de eeuwige weg.’’



Als we de Heer oprecht toestaan onze harten te onderzoeken en Hij wijst niets aan dat voor Hem onaan-
vaarbaar is, dan kunnen we concluderen dat we door Hem beproefd worden, niet getuchtigd. 

Wat God openbaart, bepaalt hoe wij zullen reageren. Onze reactie op tuchtiging zou bekering moeten zijn;
onze reactie op beproeving moet zijn volharding. Maar als we hardnekkig blijven proberen te volharden,
terwijl we ons zouden moeten bekeren, dan zijn we koppig en ongevoelig voor Gods Geest. 

Wat wil God bereiken?
De basiswaarheden over zonde en gerechtigheid, liggen besloten in de manier waarop satan Adam en Eva
oorspronkelijk verleidde. Zijn Griekse titel diabolos  (Nederlands: duivel) betekent lasteraar. Iemand belasteren,
is iemands persoonlijkheid naar beneden halen, smaden. Dat is satans belangrijkste bezigheid. 

Eerst en vooral, probeert satan Gods eigen persoon in diskrediet te brengen. Daaruit kwam zijn eerste vraag
aan Eva voort: ,,God heeft zeker wel gezegd: gij zult niet eten van enige boom in de hof?’’ Satan suggereerde
hiermee dat God een despoot was - een eigenmachtige, oneerlijke, liefdeloze heerser. Hij deed of God
Adam en Eva uitsloot van een ‘hoger niveau van kennis', dat voor hen bereikbaar zou worden op het
moment dat ze zouden proeven van de boom der kennis van goed en kwaad. 
Satans doel hiermee was hun vertrouwen in Gods goedheid te ondermijnen. In werkelijkheid had God hen
alles al gegeven wat goed, mooi en verrukkelijk is. 

Vanuit gebrek aan vertrouwen in Gods goedheid, kregen Adam en Eva ongeloof over de woorden die God
gesproken had, en daaruit volgde een stap in ongehoorzaamheid. Er waren dus drie stadia in hun val:
gebrek aan vertrouwen, ongeloof en ongehoorzaamheid. 
Door geloof in Christus, heeft God een reddingsweg gecreëerd, die deze neerwaartse spiraal van de zonde-
val omkeert. Die weg vervangt ongeloof voor geloof, ongehoorzaamheid voor gehoorzaamheid, en gebrek
aan vertrouwen voor vertrouwen. Geloof, dat leidt tot gehoorzaamheid, is de eerste stap, maar het hele pro-
ces is niet compleet, totdat geloof zich  verder heeft ontwikkeld tot vertrouwen. 

Wat is het verschil tussen geloof en vertrouwen? Een niet-theologisch antwoord zou zijn: geloof is een han-
deling; vertrouwen is een houding. (Het was Smith Wigglesworth, die voortdurend benadrukte dat geloof
een handeling is.) Een duidelijke illustratie van het verschil tussen geloof als een handeling en vertrouwen
als een houding, vinden we in Psalm 37:5: 

,,Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.’’

,,Wentel uw weg op...’’ beschrijft een handeling, een daad van geloof; ,,vertrouw...’’ beschrijft een volhardende
houding, die volgt op de oorspronkelijke daad. Daarna neemt God het over: Hij zal het maken.

Een eenvoudige illustratie is het storten van een geldbedrag op een spaarrekening. Je geeft je geld aan de
bank en ontvangt een kwitantie. Dat is ‘overlaten aan’, of in oud Nederlands: ,,je weg wentelen op...’’. 
Vervolgens ga je niet nachten lang wakker liggen over de vraag: Zorgt de bank nu echt wel voor mijn geld? Krijg ik
straks wel de rente waar ik recht op heb?  Je bergt gewoon je kwitantie of spaarbankboekje veilig op en slaapt
lekker. Dat isvertrouwen. 
Veel christenen doen wel de eerste stap, een handeling van geloof, maar hebben vervolgens niet een hou-
ding van vertrouwen. Vreemd genoeg vinden we het vaak gemakkelijker om een aardse bank te vertrouwen,
dan God in de hemel!

Eén van de belangrijkste doelen van Gods beproevingen, is in ons vertrouwen te doen groeien. Dit gold
voor Job. Temidden van al zijn beproeving en ellende, bevestigde hij: ,,Wil Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen
(vertrouwen, KJV-King James Version)’’.  (Job 13:15) 

Bovendien stelde Jobs vertrouwen hem in staat om voor een moment zijn ogen op te heffen boven het tij-
delijke, en een glimp van de eeuwigheid en de opstanding op te vangen: 

,,Maar ik weet: mijn Losser leeft, en ten laatste zal Hij op het stof  (de aarde, KJV) optreden; Nadat mijn



huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, die ik zelf mij ten goede aanschou-
wen zal, die mijn eigen ogen zullen zien en niet een vreemde; mijn nieren in mijn binnenste versmach-
ten van verlangen.’’ (Job 19:25-27)

Waarom is vertrouwen zo belangrijk? Omdat het laat zien hoe wij Gods persoon inschatten. Toen
Adam en Eva toegaven aan de verleiding door satan, spraken hun daden duidelijker dan ieder
woord dat ze konden spreken. In feite zeiden ze hiermee: ,,God is niet rechtvaardig en liefdevol.
Hij behandelt ons niet eerlijk. We kunnen hem niet vertrouwen’’.

Onze redding van zonde is niet compleet voordat het effect van de zondeval is tenietgedaan en in
ons deze eigenschap van vertrouwen is geproduceerd. Dit kan betekenen dat we door vele tests
en beproevingen heen moeten. Het is belangrijk dat we nooit Gods einddoel uit het oog verlie-
zen: in ons een onwankelbaar vertrouwen vestigen op Zijn absolute geloofwaardigheid en
trouw. 
Jezus Zelf heeft ons dit vertrouwen op ultieme wijze voorgeleefd. Tot vervulling van Zijn Vaders
plan, werd hij overgeleverd aan slechte, wrede, goddeloze mensen. Ze bespotten Hem,
bespuugden Hem, sloegen Hem, rukten Zijn kleren af en sloegen Hem naakt aan een kruis.
Uiteindelijk schreeuwde Hij uit: ,,Mijn God, Mijn God, waarom heeft U mij verlaten?’’ (Mattheüs
27:46)

Maar midden in al deze dingen, verloor Hij nooit Zijn vertrouwen in de goedheid en trouw
van Zijn Vader. Met zijn laatste adem beveelde Hij Zijn Geest terug in handen van de Vader. 
Hoe reageren wij, als we het uitschreeuwen naar God en Hij lijkt geen antwoord te geven?
Blijven  we dan nog steeds vertrouwen op Zijn goedheid en trouw?
Onthoud, God is meer bezig met ons karakter dan met onze prestaties. Prestaties hebben
alleen maar betekenis voor deze aardse periode, maar karakter is eeuwig. Het bepaalt wat
we tot in eeuwigheid zullen zijn. 

God zal niet toestaan dat we verzocht worden boven wat we kunnen dragen. Hij zal van
ons niet verwachten wat Hij vroeg van Jezus - misschien zelfs niet eens wat hij vroeg van
Job. Elke toets of beproeving waar we doorheen gaan is ontworpen om ons karakter te
vormen, totdat we in Christus alles geworden zijn waarvoor God ons geschapen heeft. 

,,Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft door-
staan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem lief-
hebben.’’ (Jacobus 1:12)

Verbonden in Jezus Christus,

Derek en Ruth Prince

P.S. Terwijl ik aan deze brief werkte, voelde ik dat het belangrijk is nog uitgebreider
stil te staan bij hoe we moeten reageren op beproeving. Waarschijnlijk wordt dit
het thema van mijn volgende onderwijsbrief. 
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