
Fonteinkerk, 10 juni 2018 

Lezingen: Job 2:1 – 3:4 en Marcus 2:23 – 3:6 

 

Als kind had ik een ontzettende hekel aan het boek Job. Ik vond het weerzinwekkend en 

ongeloofwaardig dat God zich verlaagt tot een ordinaire weddenschap, een weddenschap waar 

de onschuldige Job het slachtoffer van wordt. Job is de hoofdpersoon van het boek; hij is een 

steenrijke en vrome man. God is erg tevreden over deze Job, omdat hij zo eerlijk, rechtvaardig 

en gelovig is. Dan is er ook nog de satan, die in dit boek nog een soort hulpje, een dienaar van 

God is. Deze satan zegt tegen God: “Vindt U het gek, dat deze Job zo gelovig en eerlijk is? 
Als je zó rijk en welvarend bent, dan is het toch een koud kunstje om vroom te zijn? U moet 

hem maar eens al zijn bezit afnemen; dan zullen we zien wat er van zijn vroomheid over-

blijft!” God gaat erop in, en de satan krijgt toestemming om Job al zijn bezittingen en geluk af 
te nemen. Eerst verliest Job zijn schapen, runderen en kamelen, daarna zijn zeven zonen en 

drie dochters, en tenslotte (dat lazen we in H. 2) ook nog zijn gezondheid. En dan is het de 

vraag: hoe reageert een mens op de totale mislukking van zijn bestaan, op het verlies van alles 

wat het leven mooi maakt? 

 

“God dobbelt niet!” heeft Albert Einstein eens gezegd. Ik zou daaraan willen toevoegen: 

“God sluit geen rare weddenschappen af waarbij het geloof en geluk van mensen op het spel 
worden gezet.” Natuurlijk niet; daarvoor is het leven van een mens in Gods ogen veel te kost-
baar. We horen het Jezus vandaag duidelijk zeggen: “De sabbat is er voor de mens, en niet de 
mens voor de sabbat.” Zelfs de Tien Geboden, zelfs de heilige Wet is niet belangrijker dan het 
welzijn van een mens. Het is God altijd en eeuwig om mensen te doen. 

 

Het boek Job biedt ons géén inkijkje in de hemel, en het is geen geschiedenisboek. Het is een 

boek over het menselijke leven. Het is een boek over welvaart en rijkdom, over ontluistering 

en ellende, en over hoe de mensen daarop reageren. Er worden in dit boek zulke fundamentele 

vraagstukken aangesneden, dat het over de hele wereld bekend is geworden, en zelfs tot de 

wereldliteratuur is gaan behoren. Het gaat over theologische vragen: wat is de betekenis van 

het kwaad en het lijden in deze wereld, en wat voor een rol speelt God erin? Het gaat ook over 

psychologische vragen: hoe reageren mensen op het kwaad in hun leven, en: wat blijft er van 

een mens over als het lijden hem of haar getroffen heeft? Als het gaat om dat reageren, zien 

we een scherpe tegenstelling tussen Job en zijn vrouw. Deze vrouw reageert op alle ellende 

door het allemaal op te geven. “Ga je nou nog stééds door met dat vrome gedoe?” zegt ze 
tegen Job, “geloof jij nu nòg in de goedheid van God? Vervloek God en sterf! Het hele 
bestaan is toch volstrekt zinloos geworden!” Dat is een heel menselijke, heel begrijpelijke 

reactie. Als je op een dag ontdekt dat je dromen nachtmerries zijn geworden, en dat er van je 

verwachtingen weinig of niets terecht is gekomen, dan raak je als mens al snel teleurgesteld 

en verbitterd. Als het leven tegenzit, verliezen heel veel mensen de moed. Ze krijgen een 

hekel aan het bestaan, en kunnen geen “ja” tegen het leven meer zeggen. Het is een reactie 
waar niets of niemand beter van wordt, maar we herkennen en begrijpen deze reactie. 

 

Job zelf reageert heel anders dan zijn vrouw. Hij zegt: “Zouden wij het goede van God aan-

vaarden, en het kwade niet?” Dat zijn wel héél erg vrome woorden, zo op het eerste gezicht. 
Welk mens krijgt dat uit zijn mond, als hij diep in de ellende zit? Bovendien gaat er een 

aanvechtbaar godsbeeld achter deze woorden schuil. Wie gelooft dat in deze tijd nog, dat al 

het kwaad van God afkomstig is? Talloos veel christenen zien het allang niet meer zo. En er is 

nòg een reden om de vrome woorden van Job met een korreltje zout te nemen. Want na deze 

warme uiting van geloof en vertrouwen begint H. 3, waar we te horen krijgen: “Daarna 
opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag.” Dat is niet niks. Je geboortedag ver-



vloeken: dat doe je als je je bestaan verwerpt, als je er geen gat meer in ziet, als je jezelf dood 

wenst. De gedachtegang van zijn vrouw zat dus ook in Job zelf! Gelukkig maar, want zo heb-

ben zij zich misschien toch in elkaar herkend. Het kan een bron van onbegrip en verwijdering 

zijn, als mensen hun verdriet op een andere manier beleven, en er heel anders mee omgaan. 

Hopelijk hebben Job en zijn vrouw toch nog iets gemeenschappelijks in elkaar ontdekt, en 

hebben ze elkaar vast kunnen houden. 

 

Toch zit er in dat vervloeken van zijn geboortedag misschien wel méér dan een nihilistische 

afwijzing van het bestaan. Zit er wellicht een enorme woede achter deze woorden? Dát zou 

heel gezond zijn: oprechte, machteloze woede als reactie op de ongrijpbaarheid en onrecht-

vaardigheid van het bestaan. Een diep-menselijke reactie: “Wij nemen het niet!” Liet ook 
Jezus niet zijn woede zien, bij het graf van Lazarus? Het is onmenselijk om de klappen van 

het lot zomaar gelaten en berustend te ondergaan. En tegenover onze gestorvenen (voor Job 

waren dat zijn tien kinderen) zou het oneerbiedig, zelfs respectloos zijn als we hun dood 

“zomaar” zouden accepteren; zij zijn het waard dat wij overstuur raken, woedend protesteren. 
Ik hoop dat dát erachter zat bij die vervloeking van Jobs geboortedag: een woedend protest, 

de weigering om te berusten. 

 

Deze woede houdt Job ook overeind tegenover zijn vrienden. Eerst zitten zij zwijgend zeven 

dagen lang naast hem. Als beschermengelen zijn zij troostend en in stilte nabij. Maar daarna 

gaan ze met Job in debat: zijn ellende kan niet zomaar toevallig zijn, daar moet een reden 

voor zijn, hij zal wel zwaar gezondigd hebben. Job houdt dan boos maar zelfbewust vol dat 

hij onschuldig is: hij heeft dit lijden niet verdiend. In zijn terechte woede gaat Job zelfs zover 

dat hij God aanklaagt tegenover God (H. 16:19-21)! 

 

Ik denk dat die beide uitspraken van Job elkaar in evenwicht moeten houden: die woedende 

vervloeking en de berusting: “Zouden wij het goede van God aanvaarden, en het kwade niet?” 
In de wisselwerking van die beide stemmingen omarmt Job het leven; hij aanvaardt dat het 

menselijke lot altijd twee gezichten heeft. Leven is nooit alleen maar rozengeur en mane-

schijn, en ook niet enkel bittere ellende. Wie dat voor ogen houdt, zal altijd wel ergens een 

geopende deur vinden; die houdt zelf de deur naar het leven toe open. De woede houdt mij 

overeind, protesteert tegen het redeloze lot, erkent het ingrijpende karakter van wat mij over-

komen is. De aanvaarding helpt mij om niet te verdrinken in mijn woede of verdriet, helpt mij 

om onder ogen te zien wat er gebeurd is en dat ik dáármee verder moet, geeft het leven weer 

een nieuwe kans.  Want het leven is te kostbaar om zomaar op te geven.  

 

Ook in de woorden van Stef Bos blijft Job, ondanks alles, het leven omarmen: 

Nu ik zie hoe op het nulpunt ik door de leegte word gered 

En verbaasd ben hoeveel liefde zich altijd weer naar buiten vecht 

Ik sta hier in de open vlakte, weet niet wat nog te geloven 

En ik heb niets meer te verliezen, dus ik geef me beter over 

 

LINK naar het Nulpunt (Lied van Job) door Stef Bos, via YouTube 

 

Ondanks zijn enorme verdriet blijft Job toch “ja” zeggen tegen het leven.  Hij geeft het niet 

op, want hij geeft zich over. Het is onderdeel van de menselijke tragiek en de menselijke 

grootheid, dat hij of zij altijd kiezen kan. De zin van het leven blijven zien dóór alle tegenslag 

en ellende heen, je tegenslagen zien als kansen waar je wellicht iets van kunt leren, blijven 

geloven in de goedheid van God, ook als die een tijdlang nergens te bekennen is, - jawel, je 

kunt daarvoor kiezen. Soms kan ook tegenspoed jou verder helpen. Als je een moeilijke 

https://youtu.be/cnu62M1eAnU


periode hebt doorstaan, dan maak je je niet meer zo druk om onbelangrijke zaken. Je gaat ook 

ontdekken dat de kleine dingen van het leven meestal mooier en belangrijker zijn dan de 

grote. Ga dus de donkere dingen niet uit de weg, omdat je juist in de narigheid ontdekt wie of 

wat je echt de moeite waard vindt, en wat je zelf voor iemand bent. Balancerend tussen 

opstandige boosheid en wijze berusting zullen we na verloop van tijd weer toekomst zien. 

 

Daarbij helpt het, als we weet hebben van een God voor wie mensen waardevol zijn. De Wet, 

de regels, de gewoontes, - alles gaat bij Jezus opzij voor de mens die hulp nodig heeft. Hij ziet 

ons als kwetsbare, kostbare mensen. Dat helpt om “ja” te blijven zeggen tegen het leven. 


