
zondag 24 juni 2018 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Job 38, 1-38 
 
1  En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. Hij zei:  
 
2  ‘Wie is het die mijn besluit bedekt  
onder woorden vol onverstand?  
 
3  Sta op, Job, wapen je;  
ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet.  
 
4  Waar was jij toen ik de aarde grondvestte?  
Vertel het me, als je zoveel weet.  
 
5  Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch?  
Wie strekte het meetlint over haar uit?  
 
6  Waar zijn haar sokkels verankerd,  
wie heeft haar hoeksteen gelegd,  
 
7  terwijl de morgensterren samen jubelden  
en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde?  
 
8  En wie sloot de zee af met een deur,  
toen ze uit de schoot van de aarde brak?  
 
9  Ik hulde haar in een gewaad van wolken  
en omwond haar met donkere nevels.  
 
10  Ik legde haar mijn grenzen op  
en sloot haar af met deur en grendelbalk,  
 
11  en zei: “Tot hiertoe en niet verder,  
dit is de grens die ik je trotse golven stel.”  
 
12  Heb jij ooit de morgen ontboden,  
de dageraad zijn plaats gewezen,  
 
13  om de uiteinden van de aarde te pakken  
en de goddelozen van haar af te schudden?  
 
14  Als klei waarin een zegel wordt gedrukt, zo krijgt de aarde vorm,  
haar oppervlak wordt gedrapeerd als een kleed.  
 
15  Alleen de goddelozen blijven verstoken van het licht,  



hun opgeheven arm wordt gebroken.  
 
16  Betrad jij ooit de plaats waar de zee opwelt,  
heb jij over haar diepste bodem gewandeld?  
 
17  Zijn de poorten van de dood aan jou getoond,  
de deuren van het diepste donker-heb je die gezien?  
 
18  Kun jij de aarde in haar volle uitgestrektheid bevatten?  
Vertel het, als je het allemaal weet!  
 
19  Waar is de weg naar de oorsprong van het licht,  
en de plaats van het donker-is die jou bekend,  
 
20  zodat je het naar zijn gebied kunt voeren  
en het pad naar zijn huis kunt vinden?  
 
21  Jij weet dat vast, want jij werd toen geboren,  
zoveel jaren liggen achter je!  
 
22  Ken je de voorraadkamers van de sneeuw,  
heb je de voorraadkamers van de hagel gezien,  
 
23  die ik heb aangelegd voor tijden van nood,  
voor dagen van oorlog en strijd?  
 
24  Hoe kom je op de plaats van waar het licht verspreid wordt,  
van waar de oostenwind over de aarde uitwaait?  
 
25  Wie heeft de geulen gekliefd voor de stromen,  
de weg voor donder en bliksem gebaand,  
 
26  zodat de regen neervalt op de onbewoonde aarde,  
op de woestijn waar geen mensen leven,  
 
27  en wildernis en woestenij doordrenkt raken  
en er overal jong gras opschiet?  
 
28  Heeft de regen een vader?  
Wie brengt de dauwdruppels voort?  
 
29  Uit welke schoot wordt het ijs geboren,  
wie baart de rijp van de hemel,  
 
30  wanneer de wateren stollen, hard als steen,  
wanneer het oppervlak van de zee bevroren raakt?  
 
31  Kun jij de Plejaden aan banden leggen  
of de ketenen van Orion losmaken?  
 
32  Kun jij de dierenriem op tijd laten schijnen  
en de Grote Beer met haar jongen de weg wijzen?  



 
33  Ken jij de wetten van de hemel,  
kun jij jouw orde aan de aarde opleggen?  
 
34  Kan jouw stem de wolken bevelen  
om je met hun regenvloed te bedekken?  
 
35  Kun jij de bliksems uitsturen,  
zullen ze jou zeggen: “Wij staan klaar”?  
 
36  Wie heeft de ibis zijn wijsheid gegeven,  
van wie heeft de haan zijn inzicht gekregen?  
 
37  Wie is in staat om de wolken te schikken,  
en de kruiken van de hemel-wie kan ze kantelen,  
 
38  zodat het stof op aarde stolt  
en in kluiten samenklontert?  

 
 
lied Liedboek 943, 1.2.3.4.5.   God gaat zijn ongekende gang... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Marcus 4, 35-41 
 
35  Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer 
oversteken.’ 
36  Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen 
met de andere boten het meer op. 
37  Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te 
staan. 
38  Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: 
‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ 
39  Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! 
Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. 
40  Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ 
41  Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind 
en het meer hem gehoorzamen?’ 

 
lied  Liedboek 935   Je hoeft niet bang te zijn... 
 
 
 
uitleg en verkondiging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---examens--- 

 

Alle examens van een school in Maastricht zijn ongeldig.  

Dat is voor de 354 betrokkenen moeilijk te verteren.  

 



Het is niet de schuld van de leerlingen,  

maar die zitten wel met de gevolgen.  

 

"Als het nou op alle scholen in NL was",  

zo zei een van de leerlingen  

"dan kon je dat nog verdragen.  

Maar het is alléén hier, alléén bij ons".  

 

En in dit geval kun je nog schuldigen aanwijzen,  

maar dat is nog geen verklaring voor de vraag:  

waarom overkomt mij dit, en een ander niet? 

 

Waarom overkomt mij dit, en anderen niet?  

 

Het is de vraag die door het boek Job speelt.  

 

En dan gaat het niet om  

een jaar tevergeefs studeren,  

maar om de vernietiging van al wat je had, 

je bezit, je kinderen, je eigen gezondheid. 

 

Wij zijn in Job aangekomen bij hoofdstuk 38.  

 

 

---nu dan--- 

 

"Gods antwoord aan Job"  

staat er in veel bijbeluitgaven boven dit gedeelte,  

ook in de NBV.  

 

Nu lopen wij in vijf zondagen door het boek Job heen,  

zeg maar met zevenmijlslaarzen,  

maar als u het boek tot hier gelezen hebt,  

al de hoofdstukken vóór 38,  

dan zou je denken:  

nou, dat werd ook tijd dat er een antwoord komt!  

 

En als God antwoord geeft,  

dan kom ik te weten hoe het zit... 

 

Behoefte aan een antwoord uit de hemel,  

want er waren nogal wat vriendenwoorden.  

Drie vrienden van Job hebben in  

drie rondes hun zegje gedaan  

en Job is telkens met een reactie gekomen.  

Daarbij laat hij merken dat hij niet veel heeft  

aan de wijze woorden van zijn vrienden. 



 

"Waar lijden is daar is straf, en waar straf is daar is schuld" -  

dat is het denkpatroon van zijn vrienden.  

En daartegen komt Job in opstand.  

 

"Als jullie zo goed weten dat het straf is, zeg me dan  

wat ik verkeerd heb gedaan?".  

Soms reageert hij met ironie (Ja, vrienden, met jullie  

zal de wijsheid sterven...)  

en hij lijkt God in bescherming te nemen  

tegen de gedachten van zijn vrienden.  

 

"Denk niet dat jullie God in de hand hebben" zegt hij,  

en "in zijn macht is de ziel van al wat leeft,  

de adem van het mensengeslacht".  

 

Zijn vrienden hebben veel woorden, maar ze hebben  

geen bevredigend antwoord op de ellende  

die Job getroffen heeft. 

 

Dan is er nog een vierde vriend opgedoken die  

niet genoemd was in het begin.  

Elihu, een jongeman.  

Hij heeft ook nog wat te zeggen,  

en zijn preek is zes hoofdstukken lang.  

 

Zijn preek is wel indrukwekkend,  

maar niet doeltreffend.  

 

Bij Elihu merk je dat hij geërgerd is,  

en dat hij wil overtuigen.  

Wat pedanterig.  

 

 

 

---dus--- 

 

En nu, met hst 38, verschuift de toon.  

Nu is God aan het woord, en die  

hoeft helemaal niet te overtuigen.  

 

Bijna ontspannend is de toon waarin hij zich  

in herinnering brengt als de schepper van alle dingen.  

 

God is de architect van alles en de sterren zingen hem toe  

- en wat stelt een klein en nietig mens dan voor? 

 



Vanaf nu is God dus vier hst lang aan het woord.  

Of, om het goed te zeggen:  

het is hem in de mond gelegd  

door de schrijver.  

"Waar was jij toen ik de aarde schiep, en de hemel...?"  

 

En, u hebt dat net gehoord, het is een serie van vragen  

die gaan over de oorsprong en het doel  

van de verschijnselen in de natuur,  

de vele voorstellingen uit de natuur  

lijken bijna rechtstreeks uit psalm 104  

vandaan te komen, de scheppingspsalm,  

alleen dan zonder de lofzang die er daar op volgt,  

en natuurlijk is het achterliggende beeld  

de voorstelling van toen:  

de aarde is plat, en gegrondvest op pilaren  

in het grote water,  

en het is een mooi poëtisch stuk met vele mooie beelden.  

 

Maar... 

 

...het is geen antwoord.  

 

Niet wat wij vandaag een antwoord zouden noemen.  

Job krijgt geen antwoord op de vraag  

waarom hem dat onheil treft.  

 

Het is hooguit een inleiding tot een wisseling van perspectief.  

Misschien geschikt hooguit om het  

klagen van Job wat te relativeren.   

 

Het is geen antwoord en het is ook geen antwoord aan allen.  

"De Eeuwige antwoordde Job vanuit een storm".  

De vrienden van Job horen niets, alleen Job.  

De vrienden worden dus ook niet  

op hun nummer gezet.  

Niet gecorrigeerd.  

Ze krijgen, zeg maar, niet te horen  

dat de Eeuwige Job gelijk geeft  

en de vrienden niet.  

 

En dat hadden wij na zoveel misplaatste theologie  

en zoveel misplaatste adviezen  

en zoveel hypocriete opmerkingen  

toch eigenlijk wel willen horen, of niet? 

 

 



 

---teleurstelling--- 

 

De Eeuwige presenteert zichzelf als de schepper,  

de architect van al wat is.  

Terwijl Job maar een klein mens is.  

 

Ik weet niet met wat voor gevoelens u geluisterd hebt  

toen Helmi het voorlas,  

maar je kunt dit horen als een terechtwijzing.  

 

"Ik heb de hele wereld gemaakt.  

Ik ben God en jij bent mens.  

Houd jij je mond maar." 

 

En dat is dan niet zo'n troostend antwoord voor Job, lijkt me.  

Ook uiterst mager, als dat het enige is  

dat God je te zeggen heeft.  

 

 

Het is ook helemaal geen verklaring.  

 

Wie een antwoord had verwacht,  

die moet eigenlijk teleurgesteld zijn.  

 

Maar misschien moet je het niet lezen als een terechtwijzing aan Job.  

Het is een verwijzing naar de grootheid van God,  

de schepping.  

Meer een plaatsbepaling.  

 

Er is geen antwoord op de vraag waarom het onheil jou treft  

en een ander niet.  

Waarom de school in Maastricht en verder nergens.  

Waarom Job, een perfect mens zoals er  

maar weinigen zijn.  

Het had evengoed ieder ander kunnen treffen.  

 

De wereld is groot, alleen God kan die meten.  

Licht en donker,  

zon en regen,  

wie heeft die gemaakt? 

 

Waarom, Job, denk jij nu  

dat jij er zo heel speciaal toe doet?  

 

Waarom zou jij er recht op hebben  

dat jouw geen ongeluk overkomt? 



 

En Job, dat is literatuur, zoals u weet.  

 

Dus de vraag is aan de lezer, aan ons:  

waarom denk je er recht op te hebben  

dat jou geen ongeluk overkomt?  

 

Als de ellende een man als Job kan treffen,  

dan, beste lezer, zou dat ook jou kunnen treffen. 

 

Er is geen enkele garantie dat je leven altijd gelukkig zal zijn.  

 

Er is geen enkele reden  

waarom je lang en gezond zou mogen leven.  

 

Het is een vorm van vermetelheid  

om altijd en overal het individuele geluk te willen hebben.  

 

Het zou een mens bescheiden kunnen maken  

in de eisen aan het leven en  

tevredener met al die dingen  

die je wel zijn gegund.  

 

De schepping is groot.  

Niet alles draait om de mens.  

 

Door alles verklaarbaar en evenredig te willen hebben  

vervreemden we ook van het geheim van het leven.  

 

 

---kom bidden--- 

 

Was dit het dan?  

 

Krijgt de mens zijn plaats aangewezen en  

daar moet je het mee doen?  

 

Er is één ding dat opvalt in de gesprekken hiervoor.  

 

Job reageert op de verklaringen van zijn vrienden  

en moet daar niets van hebben.  

 

Maar terwijl hij spreekt richt hij zich  

gaandeweg minder tot de vrienden  

en meer tot God.  

Zijn verdediging wordt gaandeweg tot een gebed.  

 



Job spreekt weinig óver God, en vooral mét God.  

 

Job zoekt niet naar verklaringen maar spreekt God aan.  

Angstig, hulpeloos, maar ook krachtig.  

 

Hij blijft geloven dat God hem goedgezind is,  

ook in de duisternis...  

 

Het is bijna alsof de Eeuwige uitnodigt om  

tegen hem te blijven klagen.  

"kom bidden" lees je bijna... 

 

Zo is het boek Job niet het boek dat het lijden verklaart,  

maar wel het boek dat vraagt  

of een mens in alles wat hij/zij meemaakt  

de verhouding met God kan bewaren.  

 

Kunnen we met onze pijn en onze wanhoop  

ook naar hem toe?  

 

Hij staat aan de kant van degenen  

die te lijden hebben,  

en hij trekt zijn liefde niet terug. 

 

Ook en zeker niet 

als zijn mensen hard getroffen zijn. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
stilte 
 
lied Liedboek 848   Al wat een mens... 
 


