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Preek van de week: zondag 20 mei 2018  

 

   

Predikant: Mevr. Toke Hoekstra – Boot 
 
De Vredehorst 

 

Lezing: Job 2  Marcus : 20 – 26 

 

Ooit werd een rabbijn de vraag voorgelegd: Hoe kunt u na Auschwitz nog in God 

geloven? Deze jood antwoordde slechts met een tegenvraag: Hoe kunt u na Auschwitz 

niet in God geloven? 

Het boek Job, dat o.a. ook over het kwaad in de wereld gaat,  is in de eerste plaats een 

verhaal, er wordt wel veel en uitgebreid gediscussieerd maar wie het boek leest als een 

theologische verhandeling om zo het definitieve antwoord te vinden op de vraag waarom 

God het lijden toestaat, komt bedrogen uit….de vragen en antwoorden zijn ingebed in 

een vertelling. De woorden en beelden maken ons tot kijker en luisteraar…je wordt het 

verhaal ingetrokken en als vanzelf kies je partij en voel je mededogen of ergernis. Het 

begin is als een sprookje…er was eens….het zou over 100 jaar geleden kunnen gaan of 

over gisteren…het land Uz, klonk voor de hoorders van toen als : het zou overal kunnen 

zijn. Een  man…..dat zou iedereen kunnen zijn. Sprookjes zijn echter meer dan bizarre 

verhaaltjes, ze vertellen ons iets over ons zijn, niet in de vorm van een historisch verslag 

of een betoog maar via verbeelding. 

Heeft lijden zin? Wat heb je aan vrienden? Welke rol speelt God? Welk antwoord biedt 

hij?, daar wil Job het over hebben. Gerechtvaardigde vragen. Vragen die mensen 

eeuwenlang aan god hebben gesteld over het lijden: waarom, waarom Ik? Waarom ik 

God? God waar ben je? 

Teveel drinken, teveel roken, te hard rijden….. eigen verantwoordelijkheid kan een rol 

spelen bij het leed dat je krijgt te verduren……. ..  maar ook dan………waarom krijg ik 

kanker en iemand die net zo veel rookt als ik niet? Waarom krijgt mijn sportieve partner 

een hartinfarct en iemand die ongezond leeft niet? 

Ook bij herleidbare aandoeningen is geen sprake van eerlijkheid. Laat staan in andere 

gevallen.  

We beginnen in de hemel;  van de  hemel gaan we naar de aarde. Dit keer geen 

engelenzang van boven, wel een klaagzang van beneden. Een verhaal over pijn en 

verlies, een verhaal over standvastigheid en beproeving. 

In het eerste gedeelte tm vs 8 zijn God, satan en Job de 3 hoofdpersonen. 

God:  

Vandaag een verhaal over een god zoals we die niet kennen, of misschien wel liever niet 

willen kennen. Een aanstootgevende god, een god die een deal sluit met satan is 

ergerniswekkend. Een god die NB satan toestemming geeft om de man die hem het 

meest aan het hart gaat, de meest trouwe volger te testen, zeg maar gerust te pesten, 

om te zien wat er zal gebeuren. Een god die een speelbal maakt van zijn lieveling. Hoe is 

dat te rijmen met die god die zich erbarmt over zijn mensen, zoals wij hem graag willen 

zien? 

Vaak prijzen we god voor al het goede dat hij maakt en geeft, zonder het over al het 

andere te hebben.. waarom noemen we niet de tse-tse vlieg, aardbevingen, 
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overstromingen, bloedzuigers…het pijnlijke, ergerniswekkende beschouwen we liever als 

pech of als zondig mensen werk… 

Multatuli vertelt ons over ons een vader die met zijn zoontje een ochtendwandeling 

maakt.. 

De vader, een natuurliefhebber, geniet intens van ’t gebeuren rondom hem.  

Hij vertelt het kind van de vreugde en de dank van de zingende leeuwerik die daar pas 

een wormpje heeft gevonden. 

Maar dan ineens, als de vader uitbundig de loftrompet steekt /op de vreugde en de 

dankbaarheid van de leeuwerik, die zijn ontbijt heeft gekregen,/ stelt het jongetje een 

vraag:/  

Vader zingt het wormpje nu ook?? 

Wij kunnen er niet omheen, de een zijn brood is de ander zijn dood. 

God, de Eeuwige, die ons wordt voorgehouden als de geheel andere, wordt in het boek 

Job niet in verheven termen beschreven. Een tevreden god, niet over het leed van Job, 

maar wel over zijn eigen gelijk….jobs leven is nog even onberispelijk, zegt hij tegen 

satan. God ontsnapt hier aan onze begrippen van goedheid, macht, eeuwigheid en 

rechtvaardigheid. Wij vinden het lastig wat god doet met Job, die overgeleverd wordt aan 

het kwaad. Zoals hij bij ieder van ons wel eens lijkt te doen. 

Satan, de tegenstander, de aanklager, de lasteraar zoals hij ook wel genoemd wordt, hij 

doet hier zijn naam wel eer aan. Satan kun je niks kwalijk nemen, van hem kun je op 

aan. Satan een cynicus, een intrigant met een feilloos gevoel waar hij het hardste raken 

kan. 

God lijkt wel een beetje te willen pochen met een man als Job, satan ziet meteen zijn 

kans: ja, geen wonder, als je de rijkste man van de wereld bent…zullen we eens kijken 

wat er gebeurt als er tegenslag komt? Hij krijgt de vrije hand. 

Satan stelt kritische vragen: vreest Job god soms belangeloos? U hebt hem toch zelf en 

zijn werk gezegend….satan brengt barstjes in de eenheid god/ Job. Satan brengt de 

twijfel binnen.. Hij werpt een ander licht op de eenheid God/ job waardoor hun 

verbondenheid er anders uit gaat zien. 

Na hoofdstuk 2 is satans rol uitgespeeld en horen we  verder niets meer over hem bij 

Job. 

Satan, soms zien we hem niet waar hij wel is, soms zien we hem waar hij niet is. 

Marcus vertelt ons ook over satan. Jezus’ familieleden zijn bang dat hij zijn verstand 

heeft verloren, net als de Schriftgeleerden denken ze dat hij bezeten is door satan. Dat, 

Jezus, omdat hij de koning van de duivels is, satan kan uitdrijven. Jezus antwoord is:  

een huishouden dat in zichzelf verdeeld is  kan geen standhouden. Maw als hij, Jezus al 

door de satan bezeten zou zijn, zou het gauw met hem gedaan zijn. Ook hier verwarring 

rondom het ervaren van Gods geest en satan. 

Job  

In de wereld van de Hebreeuwse bijbel horen voorspoed en vroomheid bij elkaar. In de 

vele boeken die aan job voorafgaan is keer op keer uitgelegd dat het je goed zal gaan als 

je god eerbiedigt en dat het je slecht zal vergaan als je tegen zijn wet ingaat. Er zal dan 

wel een logisch verband zijn tussen Jobs voorspoed en zijn onberispelijkheid. Job gaat er 

vanuit dat geloof en voorspoed met elkaar verbonden zijn, dat je geluk afhankelijk is van 

je gelovige gedrag. De vanzelfsprekendheid van deze opvatting gaat hier verloren. 

Job, de rijkste man van het midden oosten, zit op de puinhopen van zijn leven, zit 

letterlijk in de stront en  vergaat van de pijn.  Is iemand die alles verloren heeft, 

kinderen, bezit, gezondheid.  

Jobs vrouw, let wel, ook haar 10 kinderen zijn gestorven, ook haar huis en haard zijn 

verdwenen, zij kan zijn lijdzaamheid niet langer aanzien. Zij is net zo hard getroffen als 
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Job.  Zij is de eerste die hem bevraagt……Job reageert met een seksistische veeg uit de 

pan. En vervolgt, onwetend van het complot dat in de hemel is gesmeed: al het goede 

aanvaarden we van God, zouden we dan  het kwade niet aanvaarden?  Die opmerking 

van Job geeft ons te denken, wij mensen levend in een democratisch systeem, in een 

welvarend land zonder oorlog en epidemieën, zijn geneigd om geluk en voorspoed als de 

normale toestand te zien.  Hoe aanvaarden wij  ouderdomskwalen, tegenvallers, verlies? 

Ondanks alles blijven Jobs grondvesten  overeind staan… hij zegent de naam van god die 

luidt: ik zal er zijn…..god de aanwezige,  de tegenwoordige en de komende. In zijn naam 

klinkt de belofte van trouw door. Dat heeft hij tegen Mozes gezegd. Van spelletjes en 

wrede weddenschappen had job geen notie.  

Ook mensen kunnen er voor je zijn, in dit geval zijn dat jobs vrienden. Vriendschap kan 

belangrijk zijn, zeker in verdriet en pijn. Vrienden die belangeloos bij je willen zijn omdat 

ze je vrienden zijn. Vrienden, ze kunnen je kritisch bevragen, terecht wijzen, juist omdat 

ze vrienden zijn en ze het goede met je voor hebben. Vrienden, laten we ze in ere 

houden. Laten we de vriendschap onderhouden. 

 

De vrienden 

In Job 2, zijn de vrienden nog voorbeeld vrienden, vrienden die je iedereen zou 

toewensen. Ze laten hun vriend Job, die vroeger, rijk en machtig was, niet in de steek, 

hoewel ze geen voordeeltjes meer van hem hoeven te verwachten. Ze hebben er een 

lange reis voor over om met hem mee te leven en hem te troosten. Ze weten niet wat ze 

zien, wie ze zien, ze scheuren net als Job eerder deed, hun mantels kapot ten teken van 

rouw……en…..ze zwijgen……7 dagen lang…..en lijden zo met Job mee. Solidariteit ten top. 

Door aanwezig te zijn, door alleen maar te luisteren, kan iemand zich gehoord en gezien 

voelen, een eerste stap naar herstel na de breuk in het bestaan, dan ontstaat er ruimte 

voor een gesprek waarin beide partijen hun zegje kunnen doen.  

Door belangeloos bij iemand te zijn, naast iemand te staan, volg je het voorbeeld van 

degene die heeft gezegd : Ik ben. Ik ben bij je  

Terwijl ik werkte aan deze preek zag ik 2 mannen voorbij lopen, 2 broers, de een zit in 

een verzorgingshuis, de ander loopt elke dag een rondje met hem…zwijgend lopen ze 

samen…in deze 2 mannen zie ik iets terug van gods belofte: ik zal er zijn. Die belofte die 

mensen in praktijk kunnen brengen bij elkaar. Broers, mensen, die elkaar niet loslaten. 

Zou het kunnen zijn dat er een derde meeloopt met die broers, net als bij de 

Emmaüsgangers? 

God zegt: ik ben. Zou dat het antwoord van die rabijn uit Auschwitz kunnen zijn? Heeft 

hij daar in  het diepste donker zich vastgeklampt van zijn aanwezigheid? Klonken daar 

waar niemand je kan volgen de woorden: ik ben bij je, waar je ook bent. De rabbi kon 

verder na Auschwitz: in god geloven om niet overgeleverd te zijn aan de totale chaos. 

Chaos om je heen is alleen te verdragen als het geen chaos is in je hoofd. Net als Job 

van alles beroofd, zoekt hij het bij god, die hij ziet als enige mogelijkheid. 

 

ZIEKENBEZOEK 

Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen bij mijn bed. 

Toen hij zijn hoed had opgezet 

zei ik, nou, dit gesprek 

is makkelijk te resumeren. 

Nee, zei hij, nee toch niet, 

je moet het maar eens proberen.Judith Herzberg. 

 


