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 Job 42: 1-6
Inleiding
Soms heb je geen grip op wat er in je leven gebeurt. Er zijn moeilijke dingen die gebeuren. Onbegrijpelijke dingen.
Waarom? Hoe moet je verder? Iemand die ook vol vragen zat naar God toe, was Job. Er was zoveel gebeurd in zijn
leven wat hij niet begreep. Waarom gebeurde dat allemaal? Wat was de zin er van? En dan aan het slot van het boek
Job gaat God Job antwoord geven. Daar ontmoet God Job en het verandert zijn leven compleet: vers 5!
Wat is het verhaal van Job? Job was iemand die leefde met God. Rechtvaardig, eerlijk, trouw. Maar dan treft satan
Job met het kwaad. Het ene na het andere kwaad treft hem. Zijn bezit raakt hij kwijt. Maar ook zijn kinderen. En dan
raakt hij ook zijn gezondheid kwijt.
Zijn vrienden zeggen: je zal wel iets fout hebben gedaan. En wat doet Job? Hij wil uitleg, maar ook eerherstel. Want:
ik ben onschuldig, ik ben een goed mens. En ik begrijp het niet: ik hoor maar niets van God.
En dan antwoordt God in een storm. Die ontmoeting verandert Job compleet …
1. Gods almacht
Als God Job gaat antwoorden, krijgt hij eigenlijk geen antwoord. Maar het helpt hem toch zoveel, dat Jobs leven er
totaal door verandert. We lezen nergens dat God de moeite neemt Job nu eens nauwkeurig uit te leggen waarom al
die verschrikkelijke dingen in zijn leven gebeurd zijn. Misschien zijn we daar zelfs een beetje over teleurgesteld.
Want als Job antwoorden had gekregen, hadden we er zelf misschien ook wat aan gehad.
Wij zijn geneigd om God ter verantwoording te roepen. Maar wat weten wij er eigenlijk van? Job zegt: wie bent u?
Maar God zegt: wie ben jij? Waar was jij bij de schepping? Toen het licht gemaakt werd. Toen de oceanen geschapen
werden. Toen de fundamenten van deze wereld werden gelegd. Regelde jij dat, Job?
Het is net zoals wanneer een zevenjarige jongen in de vliegtuigfabriek van Airbus komt en zegt: Ik moet nog zien dat
dit vliegtuig de lucht ingaat.
Maar nu ziet Job het in: hij stamelt: ik doe mijn mond dicht. Ik heb niets te zeggen. Wij kunnen nog zoveel vragen
hebben. Maar wat weten we er van? Wat weten wij van Gods werk af? Als je dat niet ziet, dan is jouw God te klein!
Waar was jij toen Hij alles maakte? Wat weet je van alles af: 38: 3-5?
Als je weet dat Hij God is, dan geeft dat rust. Hij zal het weten. Vertrouw op Hem! Net zoals die jongen in de
Airbusfabriek de ingenieurs moet geloven. Hij kan het niet begrijpen, maar zij weten hoe het zit. God is zo groot.
Vertrouw Hem!
2. Gods beleid
Als God Job ontmoet, geeft hij Job helemaal geen uitleg. De kwestie van Jobs lijden wordt zelfs helemaal niet
aangeroerd. Negen van de tien mensen denken dat dit het centrale thema van het boek Job is. Maar Job gaat niet
allereerst over het lijden. Waarover dan wel?
De schrijver van het boek gebruikt aspecten van het lijden om het centrale thema voor het voetlicht te brengen: zal
een mens blijven geloven als hij er zelf helemaal niet beter van wordt? En als het kwaad hem in volle hevigheid treft?
Satan suggereert tegenover God dat Job God alleen maar dient omdat hij daarvan beter wordt. Als het slecht gaat
met Job, zal hij God wel laten vallen. Dat is ook een vraag aan ons. Geloof je in God om er beter van te worden?

Dan is dat toch geen echte liefde? Net zoals een vrouw van 25 trouwt met een rijke man van 75. Dan krijg je toch het
bruine vermoeden dat ze op zijn geld uit is. Is dat wel liefde?
Maar van dat gesprek tussen God en satan weet Job niets. God geeft Job geen uitleg, geen reden van wat hem
overkomt. Zo kan duidelijk worden wat er in zijn hart leeft.
Wat is de reden dat je God wilt dienen in je leven? Houd je van God om wat je van hem krijgt? Dat hij voor je zorgt
en je een goed leven geeft? Hoe zouden wij het vinden als mensen van je houden om je geld. Je wilt toch dat ze van
je houden om wie je bent? De grote vraag van het boek Job is: wat is God jou waard?
Misschien kom je tot een antwoord als je kijkt naar Jezus: Hij vroeg niet: ik houd alleen maar van je als … Maar Hij gaf
zijn leven voor jou toen er nog niets veranderd was. Hij houdt van je zoals je bent. De vraag is: houd je werkelijk van
God?
3. Gods genade
Als God antwoordt, antwoordt Hij in de storm: 38:1. Er is niets verwoestender dan een storm. We maken dat in
Nederland vaak genoeg mee. Er zit een enorme kracht in. Zo komt God naar Job toe. Indrukwekkend. Krachtig. Als de
God van hemel en aarde.
En tegelijk heel dichtbij. Dit is de eerste keer in het boek Job waar God aangeduid wordt met zijn naam: Jahweh (‘Ik
ben er’). Hoewel God de Machtige is, wil Hij toch naar ons toekomen en er voor ons zijn.
Dan valt er nog iets op. Als God spreekt tot satan wordt er in het Hebreeuws een werkwoord gebruikt dat gebruikt
wordt voor het spreken van een meerdere met een ondergeschikte. Satan heeft niets in te brengen. Maar voor het
spreken van God met Job wordt in het Hebreeuws een werkwoord gebruikt dat gebruikt wordt voor het spreken
tussen vrienden.
God komt in een storm. Hij is de Almachtige. Heb respect voor Hem! Maar tegelijk is Hij dichtbij. Is het alsof je
spreekt met een vriend. Hoe bijzonder is het dat God Job hoorde. Hij geeft om één enkele mens. Dat is voor hem
reden om te komen en te luisteren. Hij trekt zich ons lot aan.
Het is ongelooflijk om te zien hoe God voor Job zorgt. Wat een vragen had Job aan God. Dat ging wel heel ver. Later
moet Job de hand op zijn mond leggen: wat heb ik gezegd tegen God! Wie ben ik dat ik God kan aanklagen?
God zegt in 40: 3 (8): Moet ik schuldig verklaard worden, zodat jij vrijuit kan gaan? Dat is een retorische vraag. Nee,
natuurlijk kan dit niet. Wij staan schuldig, niet Hij! Het antwoord is dus: nee!
Tegelijkertijd is het antwoord: ja. God heeft zich schuldig laten verklaren. Jezus nam onze schuld op zich. Zodat wij
vrijuit konden gaan. Wat een God hebben we in Hem! Wat is Gods genade groot!
Je zult enorme schulden hebben. Maar dan komt er een vriend langs die zegt: ik betaal jouw schulden. Dat moet
iemand zijn die ontzettend veel van je houdt. Zo werd Jezus veroordeeld in jouw plaats. Zodat jij vrijuit kon gaan.
Misschien heb je allerlei ideeën over God, maar heb je dit al ontdekt van Hem? Misschien zeg je nu net als Job: nu zie
ik wie God werkelijk is!
Slot
Dietrich Bonhoeffer (een Duitse dominee die in het concentratiekamp om het leven kwam) zei: voor mij is het idee
dat God zelf lijdend is, altijd één van de meest overtuigende leerstellingen van het christendom geweest. Het gaf
hem de moed God te dienen. Tot in het concentratiekamp toe. God laat je niet alleen. Hij zond Zijn Zoon! Wat geeft
Hij veel om ons. En de vraag is: geef je ook om Hem?
Bijbelleestips en vragen voor de komende week:
 In het boek Daniel komt een vergelijkbare situatie voor als in het boek Job als de vrienden van Daniel voor de
keuze staan wie ze moeten dienen in hun leven. Zie: Daniel 3: 13-18. Mediteer voor je zelf eens over dit
gedeelte uit de bijbel. Hoe kun je je relatie met God verdiepen?
 Hoe ga je om met de moeiten in je leven? Lang niet altijd vinden we een antwoord. We mogen wel alles bij
God brengen(Filippenzen 4: 6). Hij wil ons zijn vrede geven en ook zijn heilige Geest. Ook kan je geloof
versterkt worden (Jakobus 1: 3). Ook kun je kracht putten uit de belofte dat God een heerlijke toekomst
voorbereidt (Romeinen 8: 18 en Openbaring 21: 1-5). Hoe ga jij om met de moeiten in je eigen leven?

