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“Fijn dat het zondag over Job 38 gaat,” schreef Nelly Clement me in een mail. “Het is zo apart dat 
God vragen stelt aan Job en helemaal niet ingaat op zijn ziekte en narigheid.” 
We hebben het samen vaker over Job gehad. En dan juist over dit gedeelte: over Gods antwoord aan 
Job. Kent iedereen het verhaal van Job? Hij was een welvarende man, gezegend met een vrouw en 
kinderen. Maar door allerlei rampspoed eindigt hij berooid en eenzaam in de goot. Job is verbitterd. 
Wat heb ik ooit fout gedaan? Niets, concludeert hij. Ik heb altijd God en mijn naaste liefgehad. 
Waaraan heb ik dit dan verdiend?! 
Ja… het kan gebeuren dat je je dat afvraagt. Je hebt een fijne familie, lieve vrienden, bent blij met je 
werk of je studie, blij met je kleinkinderen; je doet je best om goed te leven. En dan slaat het noodlot 
toe. Je leven staat ineens stil. Je zit in het donker op de scherven en je weet niet hoe het ooit weer 
licht kan worden. En je begrijpt niet waarom dit jou overkomt. Waarom doet God mij dit aan…  
 
Dan hoort Job Gods antwoord vanuit een storm. God spreekt over zijn onmetelijke grootheid. Job, 
wie heeft de aarde gemaakt? Wie heeft de zeeën geschapen? Wie scheidt het licht van het donker? 
Geef antwoord, Job, jij weet het toch zo goed! Laat zien wat je weet, Job! 
Het klinkt haast spottend. 
Als je goed luistert, hoor je de spot ook in het evangelie van Marcus. Als Jezus de wind en het water 
heeft toegesproken, zegt hij: “Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds 
niet?” 
 
En wij – wij blijven verbijsterd achter. Met een gevoel van kleinheid tegenover een God die groter is 
dan wij kunnen denken. Een God die onbegrijpelijk groot is. Een God waar wij niet bij kunnen. 
En zonder antwoord op onze vragen. 
 
Zonder antwoord? 
Ja, er komt wel een antwoord. Geen direct antwoord en niet het antwoord dat Job wil horen. Maar 
er is een antwoord. 
Job heeft, in zijn ellende, om complete duisternis geroepen: “verduister de morgensterren zodat ze 
geen licht meer geven!” God antwoordt: toen de eerste steen van de aarde werd gelegd, “juichten 
de sterren van vreugde.” 
Job heeft geroepen: “was ik maar nooit geboren!” En nu hij eenmaal geboren is, wil hij het liefst zo 
snel mogelijk de poorten van de dood of de onderwereld zien. God antwoordt: “weet jij waar de 
poort is naar het land van de dood?” 
Job wil dat de hele kosmos met hem meelijdt. Hem, een mens, de kroon op de schepping, wordt 
onrecht aangedaan. Het liefst zou hij nu zien dat alles te gronde gaat. 
God zegt: wat jij als onrecht ziet, is mijn kosmische orde. Daarin horen dood en leven bij elkaar. 
Daarin is dood noodzakelijk, om nieuw leven mogelijk te maken. Jij, Job, bent niet het centrum van 
de wereld. De wereld is een evenwicht, de wereld heeft een eigen ritme. Jij bent daar slechts een 
klein onderdeel van. 
 
Het is misschien wel de enige plaats in de bijbel waar dit gebeurt:  waar de mens niet boven de 
natuur wordt gesteld. Waar de mens niet de kroon van de schepping wordt genoemd. En waar de 
wereld en het evenwicht van de natuur in zichzelf van waarde zijn. 
Leven en dood vormen een dagelijks ritme, zegt God. Of je dat nu fijn vindt of niet. Dat ritme, daar 
heb jij geen invloed op, Job. Je mag denken dat het onrechtvaardig is wat jou overkomt. Maar met 
jouw normen van recht en onrecht heeft dit niets te maken. Er is een balans in de schepping. En die 
ziet er niet uit zoals jij die ideaal zou vinden. Jij en je vrienden, jullie denken dat jullie door goed te 
leven recht hebben op voorspoed. En dat narigheid de straf is voor een slecht leven. Maar dat is een 
oorzakelijk verband dat niet bestaat. Dat hebben jullie zelf bedacht. Maar zoveel macht hebben jullie 



helemaal niet. Zoveel invloed hebben jullie niet. Jullie kunnen je normen van goed en kwaad niet 
opleggen aan de orde van de schepping. Jullie denken dat jullie God zijn! Maar dat zijn jullie niet. 
 
Onze vraag naar het ‘waarom’… die komt nu in een ander licht te staan. 
In het licht van een God die voor ons onvoorstelbaar is. 
Dat kan akelig aanvoelen. Wij hebben zo onze gedachten over wat rechtvaardig is en wat niet. Over 
wat goed is en wat niet. En kwaad dat goede mensen treft – dat vinden we niet goed. Daar verzetten 
we ons tegen. Zo zou het niet moeten zijn! En wat is dat voor een God, die dat toelaat?! 
Wat wij dan doen, dat is onze eigen categorieën van goed en kwaad aan God opdringen. Wij weten 
wat goed is. Wij weten wat kwaad is. En we beoordelen God op basis van onze categorieën. God 
moet zich in overeenstemming met onze normen en onze opvattingen gedragen… 
Maar het antwoord van God in het boek Job zet ons op onze plek. Ik ben veel groter en 
ontzagwekkender dan jij je kunt voorstellen, zegt God. Ik pas niet binnen de kaders van wat jullie 
ideaal vinden. Je kunt mij niet in een hokje stoppen. Ik pas niet binnen jullie programma’s. 
 
Paulus gaat precies hierop in in zijn brief aan de christenen in Korinthe. Hij beseft dit. En hij wil afzien 
van ons menselijke oordelen. Hij wil onze menselijke maatstaven loslaten. “Daarom beoordelen we 
vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld,” schrijft hij. “Daarom ook is iemand 
die één met Christus is, een nieuwe schepping.” Een nieuwe schepping, waarin niet meer míjn 
normen bepalend zijn, maar ik mij overgeef aan God. Een één worden met Christus, waardoor niet 
meer mijn ‘ik’ de programma’s schrijft voor mijn leven, maar Christus mij leidt. 
 
Dat is zo makkelijk gezegd... 
Maar hoe doen we dit? 
Mijn oordelen loslaten… dat alleen al valt niet mee. Dat betekent dat ik me oefen te kijken met Gods 
milde ogen en niet meer met mijn eigen oordelende blik. Want wat ik van een ander denk, telt niet 
meer. Die ‘arme zondaar’, waar het koor straks tijdens de collecte van zal zingen, is een menselijk 
beeld. Misschien kijkt God wel helemaal niet zo naar mij, of naar jou. 
Tegelijk kan dit loslaten van het oordelen bevrijdend zijn: ik hoef niet meer van alles en iedereen iets 
van te vinden! Wat ik vind, is onbelangrijk. 
Er is nog iets wat niet meevalt: het beeld loslaten van mijn ideale ‘ik’. Ook dat beeld heeft alles met 
oordelen te maken. Niet meer mijn best doen voor mezelf en anderen een imago op te houden waar 
ik tevreden over kan zijn. Die tevredenheid over mezelf loslaten. Want daar gaat het helemaal niet 
om. De vraag die ik mezelf beter kan stellen, is: waar is God blij mee? 
Het betekent ook dat ik het beeld van de ideale kerk los moet laten. De tevredenheid over onze 
oecumene, als Paulusgemeenschap en Eshofgemeente. De trots op het diaconale jongerenproject. Al 
die dingen waar je mee voor de dag kunt komen, waarmee je goede sier kunt maken. Want daar gaat 
het niet om. Het gaat, telkens weer, om dat deel zijn van een nieuwe schepping. Dat wil zeggen, om 
de vraag: welke weg wijst God? Hoe leef ik zó dat ik niet leef voor mijzelf, maar voor Christus? 
 
Het is een diepe en troostrijke gedachte, die Paulus ons hierbij aanreikt. “Het is God die door Christus 
de wereld met zich heeft verzoend,” schrijft hij: “hij heeft de wereld haar overtredingen niet 
aangerekend.” Ik hoor daarin dat hij zegt: je mag het steeds weer opnieuw proberen. Al valt het niet 
mee het oordelen los te laten, al begrijp je niets van God en blijf je je leven lang bezig om een glimp 
van hem op te vangen, het is goed zo. Je krijgt ruimte, je krijgt tijd. Of, om het te zeggen met het 
‘scheepken onder Jezus’ hoede’, één van die oude hits uit protestantenland: “Al slaat de zee ook hol 
en hoog en zweept de storm ons voort, wij hebben ’s Vaders zoon aan boord en ’t veilig strand voor 
oog.” 
 
 
 
 


