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ONVOORZIENIGHEID 

...en gooiden hem in de put. (Genesis 37,12) 

Veilig? 

Toon Hermans schreef eens een versje met de titel ‘God’: 

 

mijn leven is veilig in de handen van God 

wat is dat een prachtige zin 

ik heb vaak gedacht, ja, dat zal wel zo zijn 

maar die handen, hoe kom ik er in. 

 

Het gedichtje laat zien dat het leven vaak helemaal niet zo veilig is. En: dat je het 

gevoel kunt hebben dat God in geen velden of wegen te bekennen is. Er gaapt 

een duizelingwekkende afgrond onder je. Je staat stijf van de angst om wat 

dreigt. Je voelt je alleen. Handen van God? Ja, het zal wel zo zijn, maar jij merkt 

er niets van. 

Hooligans 

Dat moet ook de ervaring van Jozef zijn geweest. Het was een beetje wufte 

jongen. Kijk hem daar met een trotse tred aan komen lopen in z’n mantel met 

uitbundige kleuren. De haren van zijn broers waren meteen recht overeind gaan 

staan. Wat hadden ze de pest aan hem. Verwend kereltje dat hij was. 

En ja, dat was hij ook. Het was het lievelingetje van zijn vader. In alles werd hij 

voorgetrokken. In niets tegengesproken. Niet zo slim van vader Jacob. Maar dat 

vergoelijkt natuurlijk niet wat zijn broers vervolgens hadden gedaan. Eerst waren 

ze nog van plan geweest hem een kopje kleiner te maken. Maar broer Ruben had 

dat ternauwernood weten te voorkomen. In plaats daarvan hadden ze hem die 

praalmantel van zijn lijf gerukt en hem in een lege waterput geflikkerd. Excusez 

le mot, maar zo hardhandig ging het. Het waren een soort hooligans, die broers. 
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God? 

En daar zat hij nu, fluwelen Jozef. ‘Mijn leven is veilig in de handen van God’ – ja, 

dat zal wel zo zijn, maar nu even niet. Verwond en vuil en met doodsangst 

luisterde hij naar de geluiden boven zijn hoofd van buiten de put. Wat waren ze 

met hem van plan? 

Van God wordt in dit verhaal met geen woord gerept. En toch staat het in een 

groot verhaal over hoe Gods invloed werkt in de geschiedenis van mensen. 

Vroeger werd die invloed ‘de voorzienigheid van God’ genoemd. Een verkeerd 

woord wat mij betreft. Want het lijkt alsof het wil zeggen: God voorziet alles. Hij 

weet wat er zal gebeuren. Dan is het nog maar een klein stapje of je denkt: God 

heeft het alles zo bepaald. Hij heeft er de hand in. Je moet de gelovigen niet de 

kost geven die dat nog steeds denken.  

Uit de koker van mensen 

Maar deze verhalen willen iets anders laten zien. Was de daad van de broers bij 

Dotan Gods wil? Welnee, natuurlijk niet. Laat ik u even meenemen naar het eind 

van het verhaal, jaren verder. Uiteindelijk zal deze geschiedenis een 

wonderbaarlijke ontknoping kennen. Jozef zal terecht komen in Egypte en daar 

via veel ellende een hoge positie krijgen. Dat zal dan uiteindelijk de redding van 

zijn broers en de rest van de familie worden. En Jozef zal op dat moment zeggen: 

‘Wat jullie deden was slecht, maar God heeft uit dat kwade iets goeds gemaakt.’ 

Daar heb je het. Wat er bij Dotan gebeurde kwam niet uit Gods koker, maar uit 

de koker van mensen. Van het vrije spel der krachten dat de wereld is. Want de 

wereld is het speeltoneel van toeval, grilligheid, eigenmachtigheid. In één woord 

van onvoorzienigheid. Een onvoorzienigheid waarin God afwezig lijkt. Alsof God 

zelf buitenspel is gezet.  

Stikalleen 

Het leven zomaar ineens een put worden waaruit geen ontsnappen mogelijk 

lijkt. Het is donker. En er gloort misschien ergens boven je wel licht, maar je kunt 

er niet bij. En het licht kan jou ook niet echt bereiken, want beneden blijft het 

donker. Boven je gaat het leven gewoon door. Maar jij bent er van afgesneden. 

Je bent stikalleen. Huiveringwekkend. Kom je er ooit weer uit? Dan kan iemand 
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wel zeggen: ‘Je leven is veilig in de handen van God.’ Maar daar heb je even geen 

boodschap aan.  

En toch is het verhaal van vanmorgen een schakel in een keten van verhalen die 

samen laten zien dat in de kluwen van onvoorzienigheid, in de smeltkroes van 

het leven met al zijn toeval en grillige krachten, ook Gods invloed aanwezig is. 

Waar en hoe precies? Dat is niet exact aan te wijzen. Het is als met het verhaal 

van de Chinese boer. 

‘Hoe weet u dat zo zeker?’ 

Er was eens een Chinese boer die één paard had – een rijkdom in die dagen. 

Maar op een dag brak het paard uit de omheining en verdween. Wat een verlies! 

Meteen kwamen de buren van de boer hem betreuren om dit verlies. Maar de 

boer zei: ‘Hoe weet u zo zeker dat dit slecht is?’ En warempel, de volgende dag 

kwam het paard terug, gevolgd door vier wilde paarden. De boer was ineens rijk!  

Opnieuw kwamen de buren. Dit keer om hem te feliciteren. Maar de boer zei dit 

keer: ‘Hoe weet u zo zeker dat dit goed is?’ En verdraaid, toen zijn zoon de 

volgende dag een van de wilde paarden wilde mennen, viel hij van het paard en 

brak zijn been. Een kleine ramp, want de zoon was hard nodig om het bedrijf 

overeind te houden. Meteen de buren weer op bezoek: ach en wee. Maar 

opnieuw zei de boer: ‘Hoe weet u zo zeker dat dit slecht is?’ En opnieuw kreeg 

hij gelijk: de volgende dag brak er in China een oorlog uit, maar omdat die zoon 

zijn been gebroken had, hoefde hij niet naar het front. 

In de gang der gebeurtenissen 

Het eenvoudige verhaaltje laat zien: alleen in de grote lijn kun je zien welke 

betekenis afzonderlijke momenten hadden. Zoiets is er ook aan de hand in de 

verhalen over Jozef. Nergens kun je precies aanwijzen: daar en daar greep God 

in. God gaat schuil in de onvoorzienigheid van het leven, ja, Hij neemt de 

gedaante van het onvoorzienige aan, en van binnenuit, in de gang der 

gebeurtenissen wordt er iets zichtbaar van zijn invloed. Maar je ziet het pas 

achteraf. 

De verhalen van Jozef gelden als een voor-beeld (letterlijk: voor-afbeelding) voor 

de verhalen van Jezus. Christus nam dit onvoorzienige leven op zich en ging er in 

onder. Ook hij werd van de wereld gestoten. Was dat Gods wil? Als je bedoelt 
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dat God het van te voren zo bepaald had – ik geloof het niet. Wilde God werkelijk 

dat de mensen zouden roepen: ‘Kruisig Hem’? Natuurlijk niet, ik althans weiger 

dat te geloven. En ik geloof ook niet dat de Bijbelverhalen dat bedoelen. 

Bijbelverhalen leren ons spreken met twee woorden: 

Er is veel dat Gods Naam weerspreekt, maar zijn Naam ‘Ik zal er zijn’ doet als een 

mysterieuze invloed van zich spreken. 

Niet alles komt uit Gods hand, maar dat wil niet zeggen dat het Hem uit de hand 

loopt. 

Niet alles verloopt volgens Gods plan van liefde, maar niets zal zijn liefde 

tegenhouden. 

Er is veel onvoorzien, maar in de gang der gebeurtenissen zal God er in voorzien. 

Het kruis en onderhouding 

In de Jozefverhalen heet het dat God het kwade tenslotte om kan buigen tot het 

goede. Waar en hoe precies? Dat weet alleen de hemel, mensen zien het niet. 

Maar het kruis is het ultieme teken van die kracht. De man die eraan hing was 

Gods evenbeeld. Hij ging ten onder in de onvoorzienigheid van het leven. Maar 

hij werd opgediept uit de dood en nieuw aan het licht gebracht als teken dat er 

een hand is die stuit wat valt.  

Het kruis, dat verschrikkelijke teken van haat en kwaad, wordt uiteindelijk een 

teken van liefde en verzoening. Het teken van het ultieme kwaad wordt teken 

van het ultieme goed. ‘Voorzienigheid’ is een verkeerd word voor de kracht die 

dat bewerkstelligt. ‘Onderhouding’ is een beter woord. Er is iets dat zijn of haar 

hand houdt onder wat valt.  


