
zondag 10 juni 2018 in het Kruispunt 
	
	
 
lezing oude testament (lector) Job 2 
	
 
lied Liedboek 1, 1.2.   Gezegend hij die... 
 
 
 
lezing nieuwe testament (lector) Marcus 3, 20-35 
 
 
lied  Liedboek 722     Uw stem, Heer, hebben wij gehoord... 
 
 
uitleg en verkondiging 
 
Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 
 
 

---Job--- 
 
In de komende weken gaan wij lezen uit het boek Job.  
Over een man die alles kwijtraakt  
en de vraag welke rol God dan speelt,  
en je geloof, en andere mensen.  
 
Het boek Job begint met: "er was eens een man...".  
 
Dat is de manier waarop bij ons sprookjes beginnen.  
 
We moeten dus niet op zoek gaan naar waar en wanneer  
Job geleefd zou kunnen hebben.  
 
Het is een verhaal van en voor alle tijden en plaatsen.  
Job is uit het land van Uz.  
Dat is ver buiten de grenzen van Israel.  
Maar hij gelooft wel in de god van Israel.  
 
We horen ook niets over zijn afstamming.  
Hij is in dit verhaal zonder vader, zonder moeder.  
 
Dat is in de meeste bijbelse boeken anders:  
je afstamming tekent je.  
 
En anders ook dan in de meeste boeken in de bijbel  
hebben de namen in dit boek  



ook geen symbolische betekenis.  
 
Het boek start dus bewust onbepaald.  
 
Het gaat over Job maar het zou  
over iedereen kunnen gaan en op elke plek.  
 
Alsof de schrijver wil zeggen: wat hier gebeurt,  
beste lezer, zou ook bij jou kunnen gebeuren.  
 
Het verhaal noemt twee dingen die wél bijzonder zijn aan Job.  
 
Job is één van de hele groten.  
Hij is gigantisch rijk.  
Rijk en uit het Oosten - een soort sjeik.  
Een man die alles heeft en alles kan laten doen.  
Blij met zijn bestaan en met zijn tien kinderen.  
 
En hij is onberispelijk.  
Een mens die de bijbel een rechtvaardige noemt.  
Een voorbeeld-mens qua gedrag.  
Hij is gewoon een perfect mens.  
Te perfect om waar te zijn, zou je bijna zeggen.  
 
Maar ook deze twee bijzondere dingen  
zeggen de lezer eigenlijk hetzelfde  
als wat de algemene aanduidingen zeggen:  
 
als wat hier beschreven wordt, in dit boek,  
deze mateloze ellende,  
zelfs een groot en aangezien, onberispelijk mens als Job  
kan overkomen, dan kan dat, beste lezer,  
ook jou overkomen  
- of iemand die jij goed kent... 
 
Als de meest perfecte en meest gelovige mensen  
niet gevrijwaard zijn van zoveel ellende,  
dan ben jij, beste lezer van het boek,  
dat dus ook niet  
- dat is de lijn van het boek Job.  
 
Het kan je zomaar overkomen, en je kunt  
daar geen reden voor ontdekken.  
 
De schrijver van het boek legt de oorzaak  
voor het gebeuren in de hemel neer.  
 



Een soort vergadering in de hemel met Jhwh als voorzitter.  
De joodse traditie kent de voorstelling  
dat de engelen eens per jaar op  
Rosj Hashanah bij elkaar komen  
om te discussieren over de verdiensten  
en fouten van de mensen.  
 
Bij zo'n vergadering schept God op over zijn vriend Job.  
Hoe onberispelijk en rechtvaardig hij is.  
 
Dat had hij beter niet kunnen doen, zou je zeggen.  
Want dat maakt de Satan wakker,  
die daar ook is.  
En die ziet een weddenschap wel zitten.  
 
Satan is hier nog niet de grote tegenspeler van God,  
zoals in de tijd van Jezus en het Nieuwe Testament.  
Hij is hier de aanklager.  
 
En dus treft het Job.  
Eerst wordt hem alles weggenomen.  
Zijn welvaart, zijn vee, zijn kinderen allemaal.  
 
En nu, in tweede instantie, treft het hem zelf.  
Een nare ziekte zet alles op zijn kop.  
 
Onvoorstelbaar lijden.  
 
Zodat hij straks de dag van zijn geboorte gaat vervloeken.  
 
Was hij er maar nooit geweest,  
was hij maar nooit geboren.  
Dan ben je ver heen, als je zo denkt.  
 
 
Ja, zegt de aanklager,  
als alles je voor de wind gaat  
dan is geloven niet zo moeilijk.  
Als er geen problemen zijn is het een koud kunstje om te geloven.  
 
Maar als het je treft, als het kwaad goede mensen treft,  
niet alleen je spullen, maar je bestaan,  
als je je kinderen moet begraven,  
als je eigen leven op het spel staat 
 - ja dan is het de vraag of een rechtvaardig mens  
het geloof vasthoudt.  
 



Het is een wat vreemde voorstelling voor ons,  
die afspraken over aards leed in de hemel.  
God die zich door de aanklager laat overhalen  
tot een weddenschap.  
 
Maar het is wel een manier om te zeggen:  
het is niet de schuld van Job,  
dat hem dit treft.  
Het ligt echt niet aan hem.  
 
Maar daar denken de mensen die Job in het vervolg ontmoet  
grotendeels anders over.  
 
De focus van de verteller gaat naar zijn vrouw en zijn vrienden... 
 
 
 

---vrouw--- 
 
Het eerste probleem van Job is niet zijn God,  
maar zijn vrouw.  
Die denkt er anders over. 
 
Het geloof in God - en wat dat betekent in deze situatie -  
ze zitten niet op een lijn.  
 
Voor zijn vrouw is het geloof waardeloos  
en voor Job is het het enige houvast dat hij nog heeft.  
 
De kinderen zijn omgekomen.  
Zijn gezondheid is hem afgenomen,  
zijn leven staat op het spel.  
En nu lijkt zijn huwelijk ook op de klippen te lopen.  
 
Zijn vrouw wenst de ellende niet meer mee te maken. 
 
Zeg God vaarwel, zegt zij.  
 
Stop maar met geloven.  
 
Job blijft bij zijn eigen gevoel.  
Ondanks de vertwijfeling.  
Op de bodem van de ellende is nog steeds iets van God.  
 
Job wil God er achter blijven zien en wat zou het mooi zijn  
als hij daarvoor medestanders had  
en geen tegenstanders. 



 
Wanneer voelen wij dat?  
Dat we overwegen om te stoppen met geloven?  
 
Wat moet je meemaken zodat die gedachte in je opkomt?  
 
Hoe vaak moet je zeggen:  
hoe kan God dat toelaten?  
- totdat je consequenties trekt?  
 
Hebt u het wel eens gehad, dat u die stap wilde zetten?  
En wat was het? Wat was er in het geding?  
Geld? Geluk? Gezondheid?  
 
Zeg God vaarwel en sterf! zegt zijn vrouw.  
Wat is je leven nog waard?  
Ben je niet overbodig hier?  
Het is niet om aan te zien.  
 
- Ja, hem en haar zou lijden bespaard zijn gebleven  
als hij een weg zou hebben gevonden  
naar een snelle en doeltreffende vorm  
van euthanasie.  
 
Waarom zegt zij dat? Is dat om hem lijden te besparen?  
Of omdat zijzelf het niet meer aan wil zien,  
dus om zichzelf ongemak te besparen?  
Gesprekken over euthanasie zijn altijd moeilijk. 
 
Dat zijn vrouw boos is op God, dat is begrijpelijk.  
Haar onmacht en verdriet ook.  
 
Maar dat zij niet accepteert dat Job het anders wil zien  
en zijn houvast niet meer met haar kan delen,  
dat maakt het moeilijk.  
 
Job is alleen met zijn manier van geloven... 
 
 
 

---vrienden--- 
 
Behalve zijn vrouw zijn er nog zijn vrienden  
die reageren op wet hem getroffen heeft.  
 
Anders dan zijn vrouw die zich niet aan de ellende kan onttrekken  
zoeken zij de ellende van Job op.  



Dat hadden ze ook kunnen laten,  
maar ze bieden hun aanwezigheid aan.  
Zij "komen om te groeten en te troosten".  
 
Zij komen en gaan zitten en gaan zeven dagen zwijgen.  
Zo het verhaal.  
 
Zwijgen - dat is niet zwak en beschamend.  
Dat is sterk en een helpend ritueel.  
 
Zwijgen in een ontmoeting is niet gewoon maar niets-zeggen.  
 
Want de gedachten zijn er natuurlijk wel.  
En de gevoelens ook.  
Je gaat gedachten en gevoelens  
bij jezelf onderkennen en meer doe je niet.  
 
Want veel te snel zijn mensen met  
wat ze vinden dat er gedaan moet worden,  
gevoeld moet worden, beklaagd moet worden,  
gehoopt moet worden.  
 
Het oordeel over wat er zou moeten achterwege laten  
en alleen maar waarnemen  
wat er bij je gebeurt en  
wat je hebt met degene die je tegenover zit.  
Zo stel ik het me voor.  
 
Zwijgen is ook een vorm van het uiten van respect.  
Een joods spreekwoord zegt:  
je spreekt niet tegen een rouwende  
voordat die zelf iets heeft gezegd. 
 
Hoe doen wij dat?  
Als we komen bij mensen met diep verdriet?  
 
Woorden schieten tekort, zeggen mensen dan vaak.  
En vervolgens gebruiken ze veel woorden.  
 
We hebben slecht geleerd dat zwijgen soms veel meer zegt  
dan geformuleerde woorden.  
We zouden het moeten oefenen.  
In kloosters weten ze er meer van.  
Hoe goed het kan zijn om te zwijgen met elkaar.  
 
 
Zeven dagen zwijgen.  



 
Dat is vooral symbolisch bedoeld, het getal van de volheid.  
U moet dat ook niet als een recept meenemen,  
die zeven dagen.  
 
Laten we maar beginnen met zeven minuten,  
zou ik zeggen  
(de tijd van stilte in een Taizé-dienst).  
Stil zijn en wat er speelt tot je door laten dringen.  
 
Jezus zocht ook vaak de stilte op.  
Daar haalde hij denk ik de kracht vandaan,  
ook om lijden te verdragen... 
 
 
Ze blijven niet zwijgen, die vrienden.  
Ze zullen gaan spreken.  
 
"De manier waarop je spreekt is een echo  
van de manier waarop je zwijgt"  
lees ik in mijn dagboek  
langs de regel van Benedictus.  
 
Ze zullen spreken en we zullen er waarschijnlijk  
nog van opkijken wat ze zeggen  
in de komende weken.  
 
 
Job en zijn vrouw en zijn vrienden.  
 
Het moeilijke is dat vrouw en vrienden Job niet kunnen helpen.  
 
De opgave waarvoor ze staan is:  
het uithouden niet te kunnen helpen  
en toch nabij te willen zijn.  
 
Dat gaat ons allen moeilijk af.  
 
Wat zijn wij voor gesprekspartners of stiltepartners,  
als het kwaad goede mensen treft?  
 
Wij kunnen ook niets oplossen en niets verhelpen.  
 
Wij kunnen het lijden van een ander niet wegnemen 
en we kunnen het niet verklaren 
zonder onze naaste te verliezen.  
 



We kunnen hem of haar ook niet in de steek laten.  
Kunnen wij daar mee leven?  
 
Kunnen wij nabij zijn? In leegte en gemis...? 
 
 
Amen. 

© Jan-Hendrik Kip	
 
 
stilte 
 
 
lied Liedboek 942   Ik sta voor u in leegte en gemis... 
 
	
	


