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‘/V\ijn Verlosser Ieeft’
Weiliig memen hesefren dar deze
.\‘U";lit‘I')Lit‘ gel0ot§heh_jdenis weggerukr
is uir de 1';1u\ve klachten en bitrere

verxvijren v;m de lijdende Job. Her
Zijn kreren die hruraal in her gezicht
van jobs berwererige vrienden
Worden ge§lingerd._|0b zou verbijsrerd
zijn L118 hij de roonzerring zou horen
w;\;1rin zijn prorestsong regenwoordig
in onze diensren klinkt. Lijdend onder
pijn_ verdrier en her geinzirrel van de
vrome redevoering van zijn vrienden.
uir hi_j deze krachrige woorden. En

ondanks her feit dar ikzelfienrhousinsr
met bmengenoemde liederen
meezing. wil ik jobs xvoorden even
rerugzetren in hllfl verband.

job is ;1;n1 her woordi Hij slant terug
naar zijn raaclgevers. En rereehr!
De ;1rgun1e11r;1rie van de vrienden
\v;1s" hoe Linger hoe harder en Feller
gewordcn.N;1tuurli_jk bedoelden ze
her goed. Her ging hun ook omjobs
hesr\vil_ m;\;1r toch is her even slikken
31$ je de wourden hoorr die deze drie
vrienden regen job zeggen. Allenmal
willen ze job overruigen.
_]ob,_je bent eige11wi_js.\X/atje zegt is
ahnuriliazll. Denkje her zelfi herer re
weren dun G0d?_]0b.je moer roch we]
serieus blind zijn om je eigen grenzen
niet re erkennen.Vind je her nier
onrzettend arrogant om her ZOIIILIIIX‘
in je eenrje op re nemen tegen ons
theologisch-pasrorale sysreem van
ziekte en pijn? _]ob_ hoe durr-je! Je zulr
her roch e1-gens nan re danken moeren
hebben! Luister nu t0ch,_]0b. de

"“

\ /:1 ver/osser leefi ’,

we zinger: her

regelmatig in onze gemeenren.

De ene groep zingr her lqflied

luid vanuit ‘Opweleleing 554’

en voor anderen is her een

1/an de praclzrrlqste smle/een nit

I-Icindels ‘1\/Iessialz’, maar hoe

goed kemzen we de gesc/ziedenis

van deze woorden? In dir arrileel

zullen we er leorr bij stilsraarz.

mnmien met herjuiste inzichr sraan
voorje! God is recl1r\';1ardig, dus kan
jouw lijden niet o1n'ec}1r\'n;1rdig zijn.
Buigje V001‘ God. belijdje zondenl
Terechr vvordr een mom voor zijn
zonde gesti'afr en zondigen is nier her
ergste: erger is her nog 0m_je Fnuren
nier re willen zien en erkennen!
Dir en nog veel meer wordr
uitgegoren over een_|0b die vergaar
in zeeen van pijn en verdrinkt in zijn
verdrier — en ik weer niet ofwe her
herer zouden doen. Misschien zouden
sommigen er helemaal nier op
uirgaan om job re spreken. Ofzouden
anderen hem voorzichrig de rip geven
om eem re bellen met iemund van
de EO-nnzorg. Misschien zouden
we hem een boek geven over her
Jubslijden, or een jaarahonneinem op
de BODE dar rocvalhg als_ia;1rrl1e111a
‘de \\'il van God" heefr.

Dzuir sraje dun n;1;1st]0b_ nls vriend
en raadgever. en darn zegt hij her voor
her eersr:"ik weer”. Provocereildl
Er heersre een doodse stilre...'\X/at
weer deze mens cliep in zijn ellende?
W;1t weer hij_ dar wij niet weren?
‘Maar ik weer: mijn Losser leerr en
ten laarsre zal Hij op her stoftreden‘
(]bl9:25).\X/at een e1'ed0!]0h is zijn
weten nog nier kwijt. Hi_j noemr
God niet zijn Rechrer. die hem .<l;1;\r_
maar zijn Losser (Hehr. ‘Q0 '61. NBV:
‘redder'), die hem ve1'l0sr!_]0b hjkt
her re Weten._]t‘ kunr mm de grand
zitten_ zonder lzmd en eigendum.1na;1r
je bent nooir reddeloos verloren als
er een losser voorjou is! Hij knn je
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/usiiiakeii uirje vnsrgelopeii sirnarie.
Hi_j kan je ve1'/0s.<er zijni _Iub beroept
zieh d;1;n"0m op een (ind die Zich
\'e1";mrwoordelijk vour hem weer.
Een Losser die ondubhelzinnig parrij
z;il kiezen. God is zijn Lnssefl (lud is
geen dude .1b<rr;1erie. leetri

En dmi \'0lgr_]0b< 001']0gs\'e1'l-<|;n'ing
;i.in de vmine P1‘.l[L‘li\‘ (|hl‘):Z‘)).
'Vree§ dun zelri her zwrmrd. \\'.'mr
jullie wuede is een \\';md;1;1d die her
z\\=.1;1rd \'e1'dienri\X/eer dar er reehr
ge>p1'0ken wo1*dr.“_]0h hesehuldigr
zi_in beselnlldigers. \\';l;lI"SCi1L1\\'I Zijn
\\q1;i1'se|m\\‘e1"s en preekr regen zijn

}3I‘Cdii\'Cl‘S._|L‘ houdr het nier V001‘
inogelijk d.1r de gelovige_Iuh de7e
wnorden uirspreekr. Hehben we nier
\';1;ik gelioord d.1r gelovige memen
Zieh klein moeren mnken? Dar (Jud
\11ke1" door .inderen tor om spreekr
dun dnt Hij Zelfdireer rot om
spreekr? Hoe \'.uk denken \\'e nier:
‘lk znl wel four Zijn regeliovei" God.
Wie hen ik nu om her 20 up de
spits re drijven?‘ i\/l;1;11'_]0h\‘ rt.A.lL_tiL‘
is \'ei'r;1s.<eiid rinders.iIegen0\‘ei' Zijn
vrienden. regenover God. Her i\
een indruk\\'ekl-rend pleiduui \'m)|'
ziehzelf‘._];\Zeker! Op her eersre
geziehr Iijkr her nnhegi'i_|peiijk.
\X/;1.1ru1n deze kmsse Felheid regen
ziin vrienden? Ze hedoelden her roeh
gm-d. nl Z;1[C‘l1 ze in hun eenzijdige
visies up her leven ge\';1ngen._|e zier
ze d;i;n' zirren: de oudere lnurele
Eliriiz_ s"y|np;1rhiek. mild en \\'i_j<; de
filosorisehe Bildnd, reehrzinnig en
reelirlijnig: en de I]Ol'll];liiS[i\L'i1r.' Zofiir.
:1-1 en direct. Ze kijken elk.mr ill een
beerje \'e1"d\\';1;1.\‘d en hoofdsehuddend
;1;m.Hieris niers inee re heginnen.
Zullen we inaar ;1l upsruppen or
wzlchren we nog even?

En roch heerr job gelijk. Zijn Losser
leerr. Uiteindelijk krijgr hi_j her
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anrwoord van God Zelf. Niet God
de grore abstractie geefr antwoord,
maar de levende God. Her is zi_jn
zielzorgerlijk anrwoord op jobs
reacrie. Hij roonr _]ob daarbij zijn
intense zorg voor de schepping.
Daarbij wil Hij de lijdende ]ob niet
in de eersre plaars overdonderen
met bijvoorbeeld een vlijmscherpe
berisping:‘Mannerje met je grore
mond! Kom eens hier, dan zal Ik
jou we] eens even opje plaats zerren!’
God wil erkend Worden door zijn
schepping en daarom vraagt Hij job:
‘job, hebjij dar ooir zo gezien? Heb
jij ooir zo in mijn hart gekeken?'

‘Als iemand sleehr leefr zal God
hem srreng srraffen. Als iemand
goed leefr zal her goed met hem
gaan.’ Deze visie is in her algemeen
volkomen_juisr,n1aa1' her probleem
is dat ook de omgekeerde conclusie
vaak wordt gerrokken:'G;1ar her
iemand slechr dan komr dat omdar
hi_j zwaar gezondigd heeFr.’Vanuir
de rorale informarie die wij in Gods
\X/oord vinden, kunnen we zeggen
dar deze omgekeerde conclusie
soms klopr_ niaar niet alrijd. In her
denken van jobs vrienden wordt
deze omgekeerde conclusie wel voor
honclercl procenr volledig roegepasr.
De drie vrienden gaven op zichzelf
juisre en orrhodoxe zmrwoorden.
maar her probleem was dat deze
inhoudelijk _juiste antwoorden
onbedachr werden roegepasr op
de situatie van _]ob. Her leven met
God werd gereduceerd ror een
paar rheologische rheorieén die op
zichzelfjuist waren, maar niet alrijd
alles konden bevarten. Dar moer ons
op her gebied van de zielszorg en de
evangelisatie ervoor waarschuwen dat
we juisre bijbelse anrwoorden kunnen
geven die roch volledig misplaatsr zijn
We weren her soms zo erg goed

voor de a11der.We inrerprereren en
adviseren, maar luisreren, meelijden,
naasr iemand sraan en niet regenover
iemzmd zitren is war _]ob nodig heeft.
Misschien zeggen we (in navolging
van Elihu (]b32-37)): ‘]e zulr door
de hel moeten gaan om de hemel
terug re vinden."We zien alleen de
achrerkanr van her rapijr. Een grote
warboel van draden. God zier de
voorkanr en srraks wordt die naar
ons roe gekeerd. Dan zien we een
prachrig patroon waar een duidelijk
beeld in zir."]uisr via de weg van de
verbrijzeling kan God de ellendige
redden oride verdrukte her oor
0penen."Als God s1aat_ zou her wel
eens kunnen zi_jn dar Hij heel dichrbij
komr_ ;11sVriend en Leermeesrer.'
‘l-let leed kan Gods rherapie zijn. Her
lijden ztls goddelijke pedagogief
Maar hoe zit her dan met al die
onrelbaren die gerroffen werden en
niers van God ontdekren? Of die
mensen die zo roegerakeld werden
dat er geen sprake kon zijn van
geesrelijke verrijking of verdieping?
Ofdiegenen die door hun lijden
afsrompten, verbirrerd raakten
en in een bodemloze put vielen?
Moesr God dan de dood van jobs
kinderen gebruiken om zijn leven
re vernjeuwen? Hoe vaak werden
ouders bij de dood van hun kind
niet door de gemeenre gerroosr mer
herinneringen aan Fouren in hun
verleden. Hoe vaak klonken niet de
rroosrvolle woorden van de prediker
tijdens de begrafenis dar dit alles hen
wellichr dichrer bij God zou brengen?
Laten we maar voorzichrig zijn om re
snel een sysreem re maken over God
en her leed.

job anrwoordde de Heer:‘lk weer dar
niets buiren uw macht ligr en geen
enkel plan voor U onuirvoerbaar
is.Wie was ik dar ik, door mijn

onversrzmd, uw besluir Wilde
toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder
enig begrip, over wonderen, re groor
voor mij om re bevarren. Luister,
zei ik, dan zal ik spreken, ik zal U
ondervragen, zeg mij war U weer.
Eerder had ik slechts over U gehoord,
maar nu heb ik U met eigen ogen
aanschouwd. Daarom herroep ik mijn
woorden en buig ik n1i_j,zoals ik hier
zir in her srofen her vuil’ (]b42:l—6).
Her slot van jobs rede is een van de
hoogrepunren in her boek. Her zijn
woorden die klinken als een psalm.
job erkenr Gods verhevenheid en
nabijheid. Zijn bewogenheid niet
her lijden. God is zijn\/riend en een
vriend wordt verrrouwd ook als de
schijn regen is. Dar is geen rheorie
over ‘goed' en ‘kwaad’, maar een
levenshouding, een ‘_ja‘ regenover God
ondanks al her onbegrijpelijke en
onzuamvzmrdbare. Dar is geloofl

ls her lijden voor chrisrenen een
pijnlijker raadsel dan voor mensen
die een andere levensbeschouwing
hebben? Voor cen humanist, marxisr
otiboeddhist is her lijden even
pijnlijk, maar er is niet dar borende
vraagteken_ her kwellende raadsel:
‘w:iarom?', ‘waartoe?'. De meest
benauwende vraag van je besraan en
je vindr niet alrijd een anrwoord.
Er is geen godsdiensr in de wereld die
zoveel vragen over her lijden openlaat
als her christendom. Her lijden wordt
ook in her boek job niet verklaard.
God is her slot van her boek ]ob.We
onrvangen geen duidelijk anrwoord
op de vraag naar her ‘waarom’ van
her leed. Een lijdend mens wordt
opgeroepen in zi_jn lijden re blijven
verrrouwen en verwachren. Er wordt
verder geen diepere zin aan job
geven.Wel houden we een Naam"8

over:‘lk zal zijn’. I
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