
zondag 1 juli 2018 in het Kruispunt 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Job 42 
 
 
luisteren naar Stef Bos: Nulpunt (het lied van Job) 
 
 

 
 
lezing nieuwe testament (lector) Marcus 5, 22-43 
 

 
lied  Liedboek 855   Hem even aan te mogen raken... 
 
 
uitleg en verkondiging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---sprookje--- 

 

Het boek Job is begonnen als een sprookje:  

"er was eens een man..."  

en nu lijkt het ook als een sprookje te eindigen.  

 

Alles komt goed.  

Job is het figuur dat alles kwijt is geraakt,  

maar op het eind krijgt hij van alles  

dubbel zoveel terug.  

Hij krijgt niet alleen zijn goederen en vee terug,  

ook opnieuw vrouw en kinderen.  

Alsof het verlies van eerdere kinderen door later  

geboren kinderen wordt weggenomen...  

 

En als het boek als een sprookje eindigt,  

en alles goed komt  

- haalt dat niet het verhaal weer onderuit?  

 

Is het dan niet wachten op de Satan die opnieuw verschijnt  

bij de hemelse raadsvergadering en zegt:  

ja, zolang je alles voor de wind gaat,  

is geloven makkelijk...  

En dan ben je terug bij het begin en zou zich alles kunnen herhalen.  

 



Dus de vraag die blijft liggen is eigenlijk:  

wat is er dan nu veranderd? 

 

---positie van God--- 

 

Ik láát die vraag nog even liggen,  

want vóórdat het boek als een sprookje eindigt,  

wordt ons eerst iets verteld over  

wat God er allemaal van vindt.  

 

Van de commentaren van de vrienden van Job.  

Job heeft wel gezegd dat hij niets kan 

met de mooie verklaringen van zijn vrienden,  

want die zitten allen op de lijn van:  

wie goed doet, goed ontmoet  

- dus als het beroerd met je is zal je wel wat op je kerfstok hebben.  

 

God vindt dat Job met recht en reden heeft geklaagd,  

geprotesteerd, en opstandig is geweest.  

 

En God bevestigt ook dat de woorden van de vrienden  

leugenachtig zijn geweest.  

 

De oproep tot berouw, de geslepen verklaringen,  

de stichtelijke vrome verdedigingen van de lotgevallen  

- het is volslagen terecht dat Job daar niets mee kan.  

 

Als je daar voor vandaag dus een les aan wil ontlenen  

dan lijkt dat te zijn dat je God niet hoeft te sparen.  

 

Je hoeft niet zachtzinnig met hem om te gaan.  

Je hoeft niet je eigen ellende en wanhoop in te slikken  

om het hem niet al te moeilijk te maken.  

 

Want de Eeuwige kiest voor de lijdende mens,  

ook als die opstandige woorden spreekt.  

 

En hij kiest niet voor degenen die zin en betekenis  

aan het lijden willen geven  

vanuit een comfortabele positie en daarbij  

oordelende woorden over andere mensen spreken.  

 

Ik denk dat het goed is om dat tot je door te laten dringen:  

God staat vaker aan de kant van degenen die hem aanvallen  

dan aan de kant van degenen die hem verdedigen.  

Atheïsten staan soms misschien wel dichter  

bij de waarheid dan christelijke apologeten.  



 

Je hoeft niet het handelen van God te verdedigen,  

je hoeft niet uit te leggen  

waarom het zo heeft moeten zijn  

als het gekomen is.  

 

Je hoeft zelf die moeite niet te doen,  

maar hij is daar ook niet mee geholpen.  

Eerlijk zijn is beter.  

Hij hoort liever jouw klacht dan jouw verdediging.  

 

Liever zeggen dat je het moeilijk hebt met God  

dan het zo willen draaien dat het "kloppend" is.  

 

Je kunt het ook anders zeggen: roepen tot God vanuit de nood  

is een krachtiger geloofsgetuigenis  

dan het verdedigen van de gebeurtenissen.  

 

Job krijgt dus, zeg maar, gelijk van God.  

Wat gaat hij daarmee doen?  

 

Gaat Job zich weldadig nestelen in zijn hemels gelijk?  

 

Nee, hij is wat de bijbel een rechtvaardige noemt,  

hij bidt voor zijn vrienden.  

 

Van hun commentaren moet hij niets hebben,  

maar hij bidt voor het behoud van zijn vrienden.  

Ze bedoelden het goed,  

maar ze wisten niet wat ze zeiden.  

 

Daar zit een behoorlijke ironie in: de vrienden die zich opwierpen  

als pleitbezorgers van God tegen Job,  

worden nu gered door het gebed van Job.  

Ze moeten worden gered door degene die ze  

dachten te moeten veroordelen.  

 

En ik denk dat het niet gek is als u bij deze woorden  

aan Jezus moet denken.  

 

De ene rechtvaardige, die het opneemt  

voor zijn vrienden en hen bewaart  

voor de gevolgen van hun dwaasheid... 

 

 

---wat is er dan veranderd met Job?--- 

 



Job heeft het over een verandering.  

 

Hij is nog steeds dezelfde, maar heeft het over een doorleefd weten.  

 

"Eerder had ik slechts over u gehoord,  

maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd".  

 

Hij is dus door al de ellende op de een of andere manier  

dichter bij God gekomen.  

 

Het is dus niet alleen maar een verandering van buiten,  

dat hij alles dubbel terug krijgt.  

Er is in hem iets veranderd.  

Misschien is het uiterlijke, dat sprookjesachtige,  

wel een beeld voor het innerlijke.  

 

Hij krijgt alles dubbel terug, dat kan ook betekenen  

dat hij dubbel dankbaar is voor wat hij heeft.  

 

Dat hij met twee keer zoveel aandacht kijkt  

naar wat hij heeft ontvangen voor zijn leven.  

 

De tekst vermeldt dat de dochters die hij nu krijgt  

qua rechtspositie aan zijn zonen zijn gelijkgesteld,  

de dochters zijn nu gelijkwaardig aan de zonen.  

 

Vreemd en helemaal niet gebruikelijk in die tijd is  

dat de namen van de dochters worden genoemd  

en die van de zonen niet.  

 

En ze hebben rare namen, de drie dochters van Job:  

tortelduif, kaneelbloesem, poederdoosje.  

 

Alsof daarmee gezegd is dat de vrouwelijke waarden  

nu meer in de aandacht zijn van Job.  

Is het iets waar hij eerder nooit op heeft gelet misschien?  

 

Blijkbaar is Job nu ook niet meer bezorgd om het gedrag van zijn kinderen.  

 

Heeft hij dat los kunnen laten,  

heeft hij meer vertrouwen gekregen  

in wat zijn kinderen doen?  

Aan het begin hoorden wij dat hij bezorgd was of zijn kinderen  

misschien ongepaste woorden  

tegen God gingen zeggen.  

 



Nu heeft hij zelf heel wat ongepaste woorden tegen God gezegd,  

en God blijkt aan zijn kant te staan!  

 

Wat een last kan er dan van je afvallen, als er niets meer is  

dat niet gezegd mag worden!  

 

Job heeft geleerd:  

Het is belangrijker je in alle dingen tot de Eeuwige  

te blijven richten dan  

beschaafd en vriendelijk voor hem te zijn.  

Kan hij dat nu ook voor zijn kinderen laten gelden?   

 

 

Job was, zo hoorden we aan het begin,  

een machtig en invloedrijk mens.  

 

Nu heeft hij gemerkt dat hij heel klein is,  

hij heeft zijn onmacht gezien.  

 

Job weet, zo lees ik het, alle dingen nu dubbel te waarderen.  

 

Niet alleen zijn bezit, maar ook  

zijn zonen en dochters,  

alle dingen van het leven:  

de blijdschap en ook het verdriet.  

Alles is twee keer zo belangrijk voor hem,  

alles weet hij dubbel te waarderen. 

 

 

---volhouden--- 

 

Zo langzamerhand sluiten we het boek Job af.  

 

Wie terugdenkt aan het begin,  

de hemelse raadsvergadering  

waar de Satan opduikt en  

een weddenschap met God aangaat,  

die zou nu eigenlijk verwachten dat er weer teruggekeken wordt.  

Dat er iets is van: "Zie je wel, Satan,...  

Job heeft vastgehouden aan zijn geloof."  

- Maar dat gebeurt niet.  

De satan duikt niet meer op in het boek.  

 

Dat is jammer, denk je dan.  

 

Dat is ook niet consequent, gezien de opbouw van het boek,  

zeggen sommigen.  



 

Dat zou kunnen, dat de schrijver niet strikt is geweest  

in zijn opzet van raamvertelling en dialogen.  

 

Maar ik zou me ook kunnen voorstellen  

dat de schrijver het met opzet weglaat.  

 

Want zodra we lezen met het idee: "zie je wel, Satan..."  

dan gaat het om een vorm van gelijk hebben.  

 

En als er één boodschap in het boek Job duidelijk is  

dan is het die, dat het gelijk willen hebben  

op moet houden en het  

roepen tot God moet worden volgehouden.  

 

 

Misschien is dat de reden dat de éne keer dat  

de naam Job in het Nieuwe Testament opduikt,  

in de brief van Jakobus is.  

 

Vanwege het nodige geduld en het volhouden van Job.  

 

Want dat was wat de gemeente toen nodig had  

toen zij zich moest verzoenen met het feit  

dat Jezus niet onmiddelijk terugkwam  

en het nog wel een tijd zou duren.  

 

Volhouden dat roepen tot God,  

ook als de omstandigheden een andere taal spreken.  

 

Ook als jezelf denkt dat God tegen je is, 

ook als anderen dat tegen je zeggen. 

 

Roepen tot God. In hoop en wanhoop.  

Net als Job dat heeft gedaan. 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
stilte 
 
 
muziek door gemeenteleden 
 Gerda Jansen speelt Bourée (Johann Seb. Bach) 
 
lied Liedboek 850   Geen taal bij machte... 



 


