
zondag 17 juni 2018 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Job 10 
	
 
lied Liedboek 941, 1.2.3.   Waarom moest ik uw stem... 
 
 
lezing nieuwe testament (lector) Marcus 4, 26-34 
 
 
lied  Liedboek 923   Wil je wel geloven... 
 
 
uitleg en verkondiging 
 
 
Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 
 

---vragen en antwoorden--- 
 
Het is de tijd van de eindexamens.  
 
Overal zie je vlaggen hangen,  
dan weet je: daar is iemand geslaagd.  
 
Wanneer ben je dan geslaagd? 
 
Als je de vragen goed beantwoordt.  
 
Want zo is dat met examens:  
een groot deel van een examen  
bestaat uit vragen waar je een goed  
- of hét goede - antwoord op moet geven.  
 
Wie de vragen goed beantwoordt is geslaagd voor het examen. 
 
Boven grote delen uit het boek Job  
zou je het tegenovergestelde  
als opschrift kunnen zetten:  
wie de vragen NIET beantwoordt is geslaagd voor het examen. 
 
Niet altijd is het goed 
op een vraag een antwoord te geven. 



 
Een van dat soort vragen ligt er  
als je het lot van Job tot je door laat dringen.  
 
In de klacht van Job zit ook een "waarom?":  
waarom hebt u mij ter wereld laten komen?  
Waarom ben ik niet gestikt  
vóór iemand mij had gezien?  
 
"Waarom?".  
 
Waarom laat God het toe dat een mens als Job  
zo zwaar ziek wordt en onverdraaglijk moet lijden?  
 
Veel mensen hebben van die waarom-vragen.  
 
Waarom?  
Waarom zit alles tegen?  
Waarom treft mij een ongeneeslijke ziekte?  
 
Waarom sterft een lief mens veel te vroeg?  
 
Waarom is mijn leven niet zo als dat van de andere mensen?  
 
 
Die waarom-vragen zijn lastig.  
 
Eigenlijk is degene die "waarom" vraagt bezig  
om de ander in een val te laten lopen.  
Dat is niet wat de vragende wil,  
maar die wanhopige signalen  
die in "waarom?" zitten,  
kunnen gemakkelijk een val worden  
voor wie de vraag horen.  
 
Want als je een vraag hoort die met “waarom” begint, 
dan probeer je antwoord te geven. 
Zo zijn we dat gewend. 
 
Waarom? vraagt Job,  
door alles wat hem overkomen is  
en ook door het een paar keer  
uitdrukkelijk te vragen,  
en de vrienden die naar hem luisteren doen  
wat voor de hand ligt,  
en wat waarschijnlijk iedereen van ons zou doen:  
ze proberen antwoorden te vinden. 



 
Proberen dingen te zeggen  
die het onverklaarbare verklaarbaar maken  
en het onaanvaardbare een beetje aanvaardbaar.  
 
Of iets dat in ieder geval het overwegen waard is in deze situatie.  
Of een aspect wat je nog niet hebt gezien misschien. 
 
 
 

---vrienden antwoorden--- 
 
We zijn een aantal hst verder dan vorige week. 
 
Toen hoorden we dat de vrienden van Job  
zeven dagen gingen zitten zwijgen bij hem.  
 
Daarna is Job met zijn klacht begonnen.  
En vrienden hebben gereageerd.  
Het zwijgen is moeilijk vol te houden... 
 
 
Als God je op de huid zit, en zo voelt Job dat,  
dan probeer je een reden te vinden  
waarom dat zo zou kunnen zijn.  
 
Want ieder hoort het grote "Waarom?".  
 
Religie is opium voor het volk, zei Karl Marx.  
Maar hier dus niet.  
 
Het geloof van Job helpt niet  
om de pijn te verzachten,  
of om niet in opstand te komen, 
maar maakt het nog moeilijker.  
 
Want God is tegen hem, zo voelt hij dat.  
 
Waarom? 
 
Alsof God hem straft voor een fout of misdraging.  
 
We hoorden hoe Job God ter verantwoording roept.  
 
Job richt zich tot God maar inhoudelijk reageert hij  
op wat zijn vriend Bildad in hst 8 heeft gezegd.  
 



Bildad heeft op het grote Waarom dit antwoord gevonden:  
 
God zal heus niet onrechtvaardig zijn.  
Als je dit overkomt, Job, dan zal je wel schuldig zijn  
aan iets dat wij niet weten.  
Dat je misschien zelf niet goed weet, misschien moet je nadenken... 
 
 
De vrienden van Job hebben het Waarom gehoord 
en ze hebben God verdedigd  
- en daardoor oordelend over Job gesproken.  
 
Zij willen het lijden van Job theologisch duiden  
en er een zin in ontdekken.  
Ze rationaliseren het lijden van Job.  
Maar rationaliseren en verklaren is geen bieden van troost.  
 
 
God is een vijand geworden in de beleving van Job.  
En zijn vrienden verklaren het gedrag van God.  
 
Zo staan ze aan de kant van God.  
Aan de kant van de vijand,  
in de beleving van Job. 
 
Indien zij proberen te verklaren verliezen ze hun vriend.  
 
Door te verklaren nemen zij Job telkens weer de maat.  
 
Ze proberen te verklaren hoe het komt,  
en alles wat ze zeggen  
houdt een impliciet oordeel in over Job. 
 
 
"Om te groeten en te troosten" waren zij gekomen.  
Maar troosten kunnen ze niet.  
 
Wie verklaart waarom de gebeurtenissen zo gaan  
kan niet ook degene troosten  
die door de gebeurtenissen getroffen is.  
 
 
Dat is de val van het "waarom?".  
Een fuik.  
Die vraag daagt je uit om antwoorden te zoeken.  
Maar meestal zijn het juist de vrome antwoorden  
die zoveel kwaad veroorzaken.  



 
De vrienden van Job proberen te verklaren  
waarom hem dit getroffen zou kunnen hebben. 
 
En daardoor verliezen ze hun vriend Job.  
Met zulke vrienden  
heb je geen vijanden meer nodig... 
 
 
 

---Job klaagt/bidt--- 
 
Wat moet je dan doen?  
 
Als een mens, een vriend, iemand die je waardeert of bemint,  
vraagt:  
waarom treft mij dit nou?  
 
Wat moet je dan doen, als je niet wil vluchten in verklaringen  
waardoor je deze mens verliest?  
Moet je dan gewoon maar zwijgen? 
 
Ja, dat zou beter zijn.  
Hadden de vrienden maar langer gezwegen.  
 
Maar dat voelt ook niet goed.  
 
Ook dat voelt alsof je de getroffene in de steek laat.  
Als je niets te zeggen weet.  
 
Er zijn theologen die dan zeggen:  
zulke vragen mag je niet stellen.  
Of die zeggen: Job, je mag God niet aanklagen.  
Je bent maar een mens.  
Maar ook dan raak je de vriend kwijt die zwaar getroffen is.  
 
 
Job heeft geen enkele behoefte  
aan theologische discussies en verklaringen.  
Hij klaagt God aan.  
 
Vraagt de schepper waarom hij hem  
geboren heeft laten worden.  
Waarom?  
 
Hij vraagt wel waarom, maar wil hij wel een antwoord?  
Hij wil gewoon dat het anders is. 



 
Ik denk dat dat ook bij onze waarom-vragen zo is.  
We vragen waarom.  
Maar we willen niet verklaard hebben waarom.  
 
We vinden het onrechtvaardig,  
niet eerlijk, en we willen dat dat gehoord wordt.  
En dat het anders wordt.  
Dat is wat we willen. 
 
Job klaagt God aan.  
Dat God hem bestrijdt.  
Dat hij naar Jobs fouten speurt.  
Dat hij Job bespiedt om hem te kunnen betrappen  
op onvolkomenheden.  
 
En wat de vrienden zeggen, dat ervaart hij  
als onderdeel van Gods woede tegen hem.  
Zij zijn handlangers van God  
die tegen hem is.  
 
Ga weg, God, zegt hij.  
Dan heb ik misschien nog een beetje plezier.  
 
U hebt mij gevormd, God,  
maar was ik maar nooit geboren!  
 
Was ik maar uit de moederschoot  
direct naar het graf gebracht,  
dan had ik deze ellende niet hoeven verduren.  
 
 
Tegen de achtergrond van onze tegenwoordige discussie  
over voltooid leven zou je 
naar Job kunnen kijken  
met de vraag of hij een mens is  
die fysiek en psychisch ondragelijk lijdt.  
 
Zijn leven heeft alle zin verloren,  
hij wil er niet meer zijn.  
 
Hij wil er zelfs niet geweest zijn.  
 
Maar hij is nog "te goed" voor euthanasie,  
zoals dat bij ons dan heet. 
  
Hij zegt het wel. 



Maar eigenlijk verlangt Job niet naar de dood.  
Dat is donkerheid en duisternis.  
 
Hij verlangt om vóór zijn dood nog eens  
vrij te zijn van de oordelende ogen van God.  
 
Niet in de schijnwerpers te staan,  
niet gekeurd worden.  
Geen vriend van God, waar die over gaat opscheppen.  
 
"Waarom overkomt mij al deze ellende?"  
vroeg een vrouw aan haar dominee.  
 
En die kon ook de verleiding tot verklaring  
niet weerstaan en sprak:  
 
“de HEER straft wie hij liefheeft,  
zoals een vader die houdt van zijn zoon, 
zo staat het in Spreuken 3 vers 12. 
"Dus u bent door God bijzonder geliefd".  
 
Waarop de vrouw zei:  
"dan weet u vast wel iets voor mij om te doen  
dat God mij niet meer zo lief vindt, toch?" 
 
 
 
 
Er is één groot verschil.  
Tussen de vrienden van Job en Job zelf.  
 
De vrienden spreken over God.  
Job spreekt tot God.  
 
Hij reageert inhoudelijk op een van zijn vrienden  
maar hij klaagt God aan.  
 
Job weet wel dat God hem  
geen verantwoording schuldig is,  
maar dat is geen reden om niet te klagen. 
 Hij moet zijn klacht kwijt en hij wil die kwijt bij God.  
 
 
Zo ziet gebed in moeilijke tijden er misschien uit.  
 
Marc Chagall maakte een schilderij:  
"de biddende Job" heet het. 



 
Donker is het om Job heen, alleen maar zwart.  
Bovenin een figuur, een engel:  
Niet alles is donker.  
Een klein spoor van licht, hoe klein ook.  
 
Niet Iets maar Iemand om zich op te richten.  
 
Om te kunnen bidden helpen geen verklaringen.  
Daarvoor moet er een relatie zijn.  
Hoe moeilijk die relatie ook is... 
 
 

---samen--- 
 

Wat moet je dan doen,  
als verklaren verkeerd uitpakt  
en zwijgen niet goed voelt?  
 
Wat zou het mooi zijn, als Job met zijn klacht  
niet alleen zou zijn.  
 
Wat zou het mooi zijn als er vrienden bij hem waren  
die geen verklaringen proberen te vinden,  
maar die tegen hem iets konden zeggen  
in de zin van:  
 
"Ik heb geen antwoord.  
Voor mij is God net zo raadselachtig als voor jou,  
nu ik bij je ben. Een advies 
heb ik ook niet.  
Maar ik zou iets met je willen doen:  
met jou woorden proberen te vinden  
om je klacht bij God te brengen.  
 
En ik zou met jou willen wachten en zien  
of er een stuk verborgenheid van God  
gaat wegvallen misschien.  
 
Samen doen, en dus niet het advies aan Job:  
"probeer het eens met bidden".  
 
Maar: doen, samen.  
Uithouden wat niet begrijpelijk is.  
Wachten of het misschien opklaart.  
 



En zwijgen zolang er niets te zeggen valt.  
Wachten op licht. 
 
Het is dus anders dan bij de examens.  
Want wie de vragen niet beantwoordt,  
die is geslaagd... 
 
En klagen toch maar bij God. 
 
Zoals ooit mijn leermeester Gerard Rothuizen zei:  
Gods jasje mag aan flarden,  
zijn scheenbenen bont en blauw,  
wij hebben tenminste een adres. 
 
Amen. 

© Jan-Hendrik Kip	
 
 
stilte 
 
lied Liedboek 807, 1.2.3.4.   Een mens te zijn op aarde... 
 
 
	


