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Meditatief 
 
Bedanken voor boosheid 
 

Op die dag zul je zeggen: 
‘Ik zal u loven, HEER. 

U bent woedend op mij geweest, 
maar uw toorn is geweken, u troost mij. 

Jesaja 12:1 
 
Hoe kun je nu iemand bedanken dat hij boos op je is geweest!? Dan moet het op zijn minst 
terecht zijn. Dat iemand niet zomaar boos was. Hij of zij heeft je duidelijk gemaakt dat dit écht 
niet kon. En dat je te ver bent gegaan. 
 
Iemand kan ook boos zijn uit liefde. Woedend omdat hij zoveel om je geeft. En hij je niet over 
wil laten aan je misstap. Als hij niet boos zou zijn, zou hij je aan je lot overlaten. En zich 
helemaal niet in je interesseren. Er bestaat inderdaad zoiets als terechte boosheid, heilige 
boosheid! 
 
Ik loof U omdat U toornig bent geweest!? Ah, nu begint er iets te dagen. God is nooit zomaar 
boos. Hij is altijd terecht boos. Hij is heilig verontwaardigd. Hij vindt het beneden onze stand 
als wij onszelf verlagen. Wij kunnen onszelf naar beneden halen door iets te denken of te doen 
wat niet goed voor ons is. Hij vindt het mensonwaardig als wij van Hem afwijken. Hij is boos 
als wij ons leven verknoeien of verknallen, onze gaven verprutsen of vergooien. 
 
God blijft niet boos. Niet voor eeuwig zal Hij toornen. Waarom niet? Omdat Hij stopt in zijn 
boosheid? Omdat Hij op een gegeven moment door de vingers ziet? Aan alles komt een end? 
Het gaat niet zozeer om beëindigen van boosheid. Hij heeft die boosheid afgewend. In het licht 
van de toekomst weten we dat Jesaja, zonder dat hij zich dat bewust is, doelt op Gods Zoon (1 
Petr. 1:10v). Zo hebben de profeten gesproken. Gods boosheid is maar niet afgewend, die is op 
iemand anders afgewenteld. Gods enige Zoon heeft het allemaal op Zich genomen. Hij heeft 
alle terechte boosheid en heilige verontwaardiging gedragen. 
 
En U troost mij. Troosten is daadwerkelijk helpen, eruit halen. Uw stok en uw staf troosten 
mij, zij geven mij moed. Niet alleen bescherming tegen kwade machten die op je afkomen en 
je willen breken: de stok waarmee Hij de roofdieren op afstand houdt. Maar ook de staf 
waarmee Hij corrigeert en een tik uitdeelt: hier jij, terug, deze kant op. 
 
Vader, het is goed zo. Op U kan ik aan. U doet nooit iets zomaar. U laat mij niet aan mezelf 
over, U sluit mij aan uw hart. Hij is een Vader die eerst terecht boos is, maar het beste met me 
voorheeft. Hij moet eerst weghalen wat er tussen ons in is komen staan. Pas dan kan Hij mij in 
zijn armen nemen, nadat het goed is gemaakt. Hij verlangt ernaar genadig te zijn. 
 
Maakt voor een korte tijd zijn toorn u bang, zijn liefde duurt uw leven lang. 


