
Fonteinkerk, 26 december 2021 

Lezing: Job 1:6-22 

 

In mijn eerste gemeente leende ik het boek “De laatste der rechtvaardigen” eens uit aan een 

ouderling. Al na een paar dagen kwam zij het weer terugbrengen. “Het is een prachtig boek,” 

zei ze, “maar ik kan het niet lezen. Ik word er zo verdrietig en ongelukkig van, en ik ga er 

wakker van liggen…” 

 

“De laatste der rechtvaardigen” werd geschreven door de Fransman André Schwarz-Bart. Het 

boek verscheen in 1959 en werd in datzelfde jaar nog bekroond met de Prix Goncourt. Het 

beschrijft de geschiedenis van een Joodse familie, de familie Levy, vanaf het twaalfde-eeuwse 

Engeland tot aan het Duitsland van de Tweede Wereldoorlog. Het is ‘n verhaal van pogroms, 

vervolgingen en onderdrukking. Deze lijdensgeschiedenis wordt gekoppeld aan de legende 

van de “Lamed-Waf”, de 36 rechtvaardigen. Volgens deze oude Joodse legende rust de 

wereld op 36 rechtvaardigen, die het lijden van de wereld in zich opnemen, om zo de ellende 

van de mensen binnen de perken te houden. Zij onderscheiden zich in niets van gewone 

stervelingen, en weten vaak zèlf niet eens dat zij een rechtvaardige zijn. Maar als er ook maar 

één van deze Lamed-Waf zou ontbreken, dan “…zou het leed zelfs het hart van de kleinste 

kinderen vergiftigen, en zou de mensheid met een schreeuw uitdoven.” Het lot van de 36 

rechtvaardigen is dus: plaatsvervangend voor de mensen te lijden. Een Chassidisch verhaal 

zegt: “Als een onbekende Rechtvaardige ten hemel vaart, is hij zó ijzig koud geworden, dat 

God hem duizend jaar moet warmen tussen zijn handen, voordat zijn ziel zich kan openstellen 

voor het Paradijs…”  

 

De hoofdpersoon van het boek, de laatste nakomeling van de familie Levy, vindt zijn einde in 

de gaskamers van Auschwitz. Alleen al dàt onderdeel van het verhaal zou een reden kunnen 

zijn om God vloekend vaarwel te zeggen. Als we de lezing van het boek Job hadden voort-

gezet met hoofdstuk 2, hadden we Jobs vrouw horen zeggen: “Waarom blijf je zo onberispe-

lijk? Vervloek God toch, en sterf!” Maar het boek over de 36 rechtvaardigen eindigt met… 

een lofzang. Hoewel: een lofzang?? “En geloofd. Auschwitz. Zij. Maïdanek. De Eeuwige. 

Treblinka. En geloofd. Buchenwald, Zij. Mauthausen. De Eeuwige. Belzec. En geloofd…”  

En zo gaat het nog een hele tijd dóór. Ja, het is een lofzang. Maar dan wel een lofzang uit de 

afgrond, een lofzang vanuit het duister van de vernietiging. Misschien moet je zeggen: een 

lofzang die het vertikt om zich door dood en vernietiging de mond te laten snoeren… 

 

In het lijdensverhaal volgens Mattheüs en Marcus zit Jezus met zijn leerlingen aan tafel. Ze 

eten samen de Sedermaaltijd, op de eerste dag van het Pascha. Jezus spreekt over een verrader 

in hun midden, en Hij kondigt voor de laatste keer zijn lijdensweg aan. Deze maaltijd, die wij 

het “Laatste Avondmaal” zijn gaan noemen, werd dus bepaald door verdriet, verraad, angst, 

lijden en dood. Maar opeens lezen we: “Nadat zij de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze 

naar de Olijfberg.” De lofzang: dat was een vast onderdeel van de Sedermaaltijd. Men zong 

de Psalmen 113 t/m 118, psalmen die gaan over de trouw van God aan onderdrukte mensen, 

feestelijke bevrijdingsliederen die stuk voor stuk eindigen met: “Hallelujah, looft de Heer!”  

 

Het was heel toepasselijk om deze lofliederen te zingen bij de herdenking van de uittocht, de 

bevrijding uit de slavernij. Ook Jezus en zijn leerlingen hebben op dit Paschafeest, ondanks de 

bedrukte stemming van het moment, tegen alle verdriet en duistere dreiging in deze liederen 

gezongen. Ze hebben gezongen over God die de mensen nooit in de steek laat, de God die redt 

en bevrijdt. Een lofzang, als het ware tegen de klippen op. Zó krijgt ook Job, als hij alles wat 

hem dierbaar en kostbaar is verloren heeft, tot ieders verbazing woorden van lofprijzing uit 



zijn mond: “De naam van de Heer zij geprezen.” Jawel, kort daarna vervloekt hij de dag van 

zijn geboorte, en begint hij God bittere en boze vragen te stellen, maar dat haalt zijn lofzang 

niet onderuit. Wat bezielt hem? Vroomheid met oogkleppen op? Overlevingsinstinct? Of een 

diepgeworteld vertrouwen in God dat alle schokken en tegenslagen doorstaat? 

 

Ook het Onze Vader sluit af met woorden van lof, de zogenaamde doxologie: “Want van U is 

het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, amen.” Waarschijnlijk zijn 

dit niet de oorspronkelijke woorden waarmee Jezus zijn gebed besloot. In het evangelie van 

Lucas ontbreken deze slotwoorden, en in het evangelie volgens Mattheüs staan ze tussen 

haken, wat wil zeggen dat de meest betrouwbare handschriften deze woorden niet kennen. Het 

zijn woorden die later aan het evangelieverhaal zijn toegevoegd, vermoedelijk vanuit de litur-

gische praktijk van de vroege kerk. In de oude kerk waren vele Joodse gebruiken overge-

nomen, en het was een goede Joodse gewoonte om èlk gebed met een lofzegging af te sluiten. 

Denk even aan de Psalmen (Psalm 22!), waarin zelfs de meest klaaglijke, wanhopige gebeden 

nog met een lofzang worden beëindigd. Daar zit iets van overgave, van loslaten in: we hebben 

nu onze vragen, onze klachten of onze dank aan God voorgelegd, en nu laten we het los in het 

vertrouwen dat er iets goeds mee gaat gebeuren. We hebben de zes beden van het Onze Vader 

uitgesproken, en nu geven we het uit handen, nu geven we het over in de handen van God die, 

volgens de verhalen èn de ervaringen, de vrijheid en het geluk van de mens op het oog heeft. 

Het spirituele en psychologische effect hiervan is, dat we ons aan het einde van het gebed 

weer richten naar, weer openstellen voor het leven. Zelfs al zou ons eigenlijke gebed alleen 

maar boze vragen en bittere klachten bevatten, - met de lofprijzing aan het eind geven we te 

kennen dat er ook nog dingen zijn om voor te danken, mensen om blij mee te zijn, een God 

die het vereren waard is. Daarmee worden we naar het leven toegetrokken, zelfs als dat leven 

ons in alle opzichten tegenstaat. Wellicht is dat de diepste bedoeling van de lofprijzing: niet 

om God meer of minder uitbundig de hemel in te prijzen (want: zou Hij dat nodig hebben?), 

maar om ons mensen opnieuw te bepalen bij de hoopvolle dingen van het bestaan, bij de 

toekomst die opengaat. 

 

Daarnaast zit er in die slotwoorden van het Onze Vader een kern van verzet. Door zó nadruk-

kelijk “ja” te zeggen tegen het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid van God, zeggen we 

óók “nee” tegen alles wat daarmee in tegenspraak is. Als het Koninkrijk principieel en uit-

eindelijk van God is, dan geven we dus niet langer het laatste woord aan de machten en 

machthebbers van deze wereld, niet aan de keizer en niet aan het virus, niet aan het noodlot en 

niet aan de dood. Als de kracht van God is, dan nemen we afstand van alle gewelddadigheid 

en krachtpatserij, van de harde handen en de vuisten op tafel, omdat we geloven in de ver-

nieuwende, bevrijdende, genezende krachten die uit zijn op onze heelwording. Als de heer-

lijkheid van God is, dan laten we ons niet meer betoveren door de mensen en de dingen die in 

onze samenleving vereerd en aanbeden worden, maar dan wachten we op de wereld van God;  

we leggen ons niet neer bij de wereld zoals die er nu uitziet, omdat we geloven dat de toe-

komst aan een àndere wereld is. 

 

Als we nu deze gedachten toepassen op het verhaal van Job, werpt dat een ander licht op zijn 

lofprijzing. “De naam van de Heer zij geprezen,”  - dat is geen uiting van berusting, geen aan-

vaarding van het wrede lot, geen getuigenis van een ongeschokt vertrouwen. Het is een toe-

wending naar het leven, een open blijven staan voor de toekomst, een weigering om te buigen 

voor de wereld van vandaag. Job heeft de hoop nog niet opgegeven. 

 

Gisteren lazen we uit het Lucasevangelie over de lofzang van de engelen. Dat was geen lof-

zang uit de diepte, maar een feestlied bij de geboorte van het Kind. En toch ook hier: een toe-



wending naar het leven, een open blijven staan voor de toekomst, een weigering om te buigen 

voor de wereld van vandaag. God maakt een nieuw begin, er gaat een nieuwe toekomst open. 

Natuurlijk maakt een feestelijke gebeurtenis het vanzelfsprekender en gemakkelijker om een 

loflied aan te heffen. Een lofprijzing vanuit de diepte is altijd moeilijker, ingewikkelder, veel 

minder voor de hand liggend. Maar in principe is er geen verschil. In alle gevallen richt de 

lofprijzing onze gedachten naar het leven, opent zij onze geest voor het leven dat verdergaat 

en voor de God die ons tijdens dat leven nabij wil zijn. De lofprijzing roept ons op om niet te 

berusten in lot of noodlot; er komt een andere tijd, dus blijf je openstellen voor de toekomst! 

 

Nog één gedachte tot besluit. In Psalm 22 vinden we een scherpe overgang tussen de klaag-

verzen en het loflied. Opeens staat er, ergens in het midden: “U geeft mij antwoord!” Het 

contact met God wordt hersteld. En dan zegt de dichter: “Ik zal uw Naam bekend maken, U 

loven in de kring van mijn volk.” Hij gaat weer staan in de kring van zijn geloofsgenoten, hij 

neemt zijn plaats in de traditie weer in. In mijn eerste preek over het Onze Vader heb ik de 

troost daarvan benoemd: “Al eeuwen vóór jou hebben mensen de Naam van God aangeroepen 

en geprezen, hebben gelovigen de komst van het Koninkrijk verwacht, hebben mensen in hun 

wanhoop gesmeekt om vrede uit de hemel. Jij bent niet alleen, want je staat in een lange 

traditie. Misschien is de eigenlijke troost hierbij wel: de traditie gaat altijd door, en daarmee 

gaat ook het leven door. Neem je plaats in de traditie weer in, en neem ook je plek in het leven 

in. Want het leven gaat verder, of je nu blij dan wel verdrietig bent. Probeer de troost daar-

van te ervaren!” 

 

Misschien was ook dat wel de kracht van Job: hij bleef in de traditie staan. Zijn vrouw stapte 

eruit: “Vervloek God toch; zeg God vaarwel!” Maar Job bleef de woorden zeggen die hem 

met de geloofstraditie verbonden hielden, ook al kon hij ze misschien niet eens van harte 

zeggen: “De Naam van de Heer zij geprezen!”  

 

Dan zou het slot van het Onze Vader ook een uitnodiging kunnen zijn, om die oude woorden 

te blijven uitspreken en de kracht ervan te blijven ervaren: “Want van U is het Koninkrijk, en 

de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen!” Zelfs op momenten dat we deze woorden 

ongeloofwaardig vinden, zelfs als we er een afkeer van hebben, kunnen we ze toch blijven 

zeggen of zingen. Natuurlijk is het mooi en belangrijk als we deze tekst met volle overtuiging 

uit kunnen spreken, van harte gemeend, met hart en ziel. Maar is het niet minstens zo mooi en 

belangrijk als deze woorden ons aangereikt worden, als een boodschap van geloof, als anker 

vanuit de traditie?  Neem je plaats in de traditie weer in, en neem ook je plek in het leven in. 

Want het leven gaat verder, of je nu blij dan wel verdrietig bent. Probeer de troost daarvan te 

ervaren!” 

 


