25 oktober 2020 - livestreamdienst
Deel 4 in vierdelige serie ‘Ongelofelijk!
Vandaag geloof verantwoorden’
* Robert Doornenbal *

Thema: Job 38-41 en het coronavirus

Ad dia 1
In deze laatste preek van de serie Vandaag geloof verantwoorden luisteren we eerst
naar Piet, een jongeman van 25. Piet is niet gelovig opgevoed; bij het woord ‘kerk’
denkt hij aan middeleeuwse kathedralen van zijn vakanties in Frankrijk en Italië.
Toch meent Piet dat er wel meer is tussen hemel en aarde. Sterker nog, de laatste tijd
is hij actief op zoek naar dit ‘méér’. Hierbij wil Piet wil ook het christelijk geloof onderzoeken en een eerlijke kans geven. Daarbij loopt hij wel tegen dingen aan.
Ad dia 2
“Robert, ik heb allerlei vragen. En ik neem geen genoegen met gemakkelijke antwoorden, ik zeg het maar vast. Kijk, mijn eerste vraag ligt voor de hand. Zoals ze
in Engeland zeggen, het is de elephant in the room, de olifant in de kamer;
de vraag die iedereen bezighoudt maar die weinig mensen hardop uitspreken:
Waar is God in de coronacrisis? Waarom laat Hij het coronavirus de vrije hand?
En andere epidemieën en natuurrampen?”
Ad dia 3
“Mijn tweede vraag gaat over hoe je de Bijbel moet lezen, en dan specifiek het
boek Job. Ik had wel eens gehoord dat dit Bijbelboek gaat over kwaad en lijden.
Dus ik dacht: laat ik dat boek ‘ns gaan lezen dan. Het viel me gelijk op dat natuurrampen een grote rol spelen. Duizenden schapen en geiten en hun herders (vgl.
1:3) worden neergebliksemd (1:16). Een hevige stormwind doet het huis instorten
waarin Jobs tien kinderen zich bevinden (1:19). En Job zelf krijgt een vreselijke
ziekte (2:7). Dit soort ellende overkomt mensen nog steeds. Ik vind dat moeilijk
te rijmen met een God die liefde is. En in het boek Job komt God niet echt sympathiek over. No offense Robert, maar geloof jij in een God die een ‘weddenschap’ aangaat met Satan?”
Ad dia 4
“En dan nog iets. In de hoofdstukken 38 tot en met 41 zegt God ein-de-lijk iets terug
tegen Job. Vele hoofdstukken was Job dan al aan het klagen en vragen (vgl. 13:3;
23:3-5; 31:35). Wat ik me trouwens heel goed kan voorstellen, want hij had het ontzettend moeilijk. En hij hoorde niks terug, behalve de al te simpele redeneringen
van zijn vrienden. Maar goed, na lang wachten krijgt Job antwoord. Maar wat een
vreemd antwoord! Was dit jou ook opgevallen? Het lijkt wel een college in geologie,
kosmologie, natuurkunde, meteorologie, en biologie! Vooral over dieren heeft God
van alles te vertellen.

Ad dia 5
In hoofdstuk 38 spreekt Hij over de ibis, de leeuw en de raaf. Daarna gaat het verder
over de berggeit, de wilde ezel, de wilde stier, het struisvogelvrouwtje – humoristisch
stukje trouwens; het paard als een machtig strijdros, fraai getypeerd! En tot slot de
valk en de gier.
Ad dia 6
En dan volgt hoofdstuk 40:15 waarin God tegen Job zegt: Zie het nijlpaard dat Ik heb
geschapen, net als jou. Zeg nou zelf, is dat wat je zegt tegen iemand die diep in de
ellende zit: ‘Kijk naar het nijlpaard?’ Nou, ik heb nog veel meer vragen, eerst dit maar even.”
Ad dia 7
Dit zijn relevante vragen Piet, dank je wel! Laat ik beginnen met iets te zeggen over wat Job voor een
geschrift is. Ik heb hier de Complete Jewish Bible van David Stern, een Messiasbelijdende
Jood. In deze uitgave is het boek Job opgenomen na het Bijbelboek Spreuken. Dus niet
na Esther, zoals we gewend zijn. Waarom is dit belangrijk? Omdat het in Job niet gaat
om geschiedenis, al was Job waarschijnlijk wel een historisch figuur (vgl. Ezech. 14:14, 20).
In Job gaat het om wijsheid, net zoals in Spreuken. Je kunt zelfs zeggen dat Job een kritisch antwoord is op het boek Spreuken. Vandaar de plek van Job ná het boek Spreuken
in de Joodse Bijbel.
Ad dia 8
Neem Spreuken 12:21: Zondaars treft ellende, rechtvaardigen wacht een beloning. Als je deze uitspraak opvat als een soort natuurwet, zo van: ‘dit geldt altijd’, dan loop je vast. De schrijver van het
boek Job had dit scherp in de gaten. Hij wist dat ‘rechtvaardigen’ – mensen die God en hun medemens
liefhebben – soms juist hard getroffen worden door ellende. En dat luilekkerland bevolkt is met ‘zondaars’. Denk in onze tijd bijvoorbeeld aan drugsbaronnen met hun riante villa’s en luxe zeiljachten.
Ad dia 9
Laat ik nog een voorbeeld noemen van hoe het boek Job een kritisch antwoord vormt op het boek
Spreuken. Spreuken 14:11: Het huis van de goddelozen wordt verwoest, voorspoed is er voor de woning van oprechten. De vrienden van Job dachten heel strak en consequent langs deze lijn. ‘Job, geef
het maar toe: je hebt gezondigd, kijk maar naar de puinhopen in je leven.’ Maar Job stelt daartegenover:
‘Mijn huis is inderdaad verwoest, letterlijk en figuurlijk. Toch ben ik géén goddeloze, ik ben een oprecht
mens! Laat nu de Ontzagwekkende antwoord geven (31:35) – want dít is onrechtvaardig!’
Het Bijbelboek Job is ‘protest-wijsheid’. De anonieme schrijver van dit drama doorbreekt onze simplistische menselijke denkschema’s. Het is domweg niet waar dat wie God dient, dus geen rampen overkomt.
Het is niet waar dat het coronavirus voorbijgaat aan christenen, als ze maar gehoorzaam blijven zingen
en vurig genoeg geloven. En het is ook niet waar dat wie chronisch ziek is, dit ‘dus’ aan zichzelf te wijten
zal hebben. Zo simpel ligt het niet. Het leven is complex en vaak onbegrijpelijk. De schrijver van het boek
Job wil recht doen aan deze realiteit. Vandaar de hemelse ‘weddenschap’ in hoofdstuk 2. Die roept veel
vraagtekens op – en dat is precies de bedoeling. Dit is een literaire vondst zoals je die vaak tegenkomt in
wijsheidsliteratuur. Het boek Job is een heel ander soort geschrift, een ander genre dan de evangeliën,
waar Harmen vorige week over sprak. Dus in antwoord op je vraag: nee, ik geloof niet in een God die Job
in de ellende stort omdat Satan Hem daartoe aanzet (vgl. 2:3). Ik zie die weddenschap als een beeldspraak, als een verhaalvorm. De kern van het betoog van de schrijver van het boek Job komt naar voren
in het antwoord van God aan Job.
Ad dia 10
In hoofdstuk 38 vers 4 vraagt God aan Job: Waar was jij toen Ik de aarde grondvestte?

Daarna volgen nog veel meer vragen. 5. Wie stelde haar grenzen vast? 6. Waar zijn haar sokkels verankerd, wie heeft haar hoeksteen gelegd, [7] terwijl de morgensterren samen jubelden, en Gods zonen
het uitschreeuwden van vreugde? 8. En wie sloot de zee af met een deur, toen ze uit de schoot van de
aarde brak? – Je merkt, Job 38 is mooi geschreven, fraaie scheppingspoëzie! Na maar liefst veertig retorische vragen in hoofdstuk 38 volgt een al even dichterlijke beschrijving van tien wilde dieren (38:39 t/m
39:30). Jij noemde ze al.
Ad dia 11
En de hoofdstukken 40 en 41 zijn gewijd aan de Behomoth en de Leviathan (HSV). Deze wonderlijke,
bepaald niet ongevaarlijke schepselen lijken nog het meest op een nijlpaard en een krokodil. Hoezo is
deze uitgesponnen ‘biologieles’ een antwoord op Jobs vragen? Dit is niet wat je zou verwachten als antwoord op Jobs klaagzangen, dat ben ik met je eens Piet. Maar er is een reden waarom God Zichzelf associeert met de wilde natuur.
Ad dia 12
Hoofdstuk 38 vers 1: En de HEER antwoordde Job vanuit een storm [Eng.: out of
the whirlwind]. Een storm is een indrukwekkend natuurverschijnsel dat wij mensen niet in onze macht hebben. Deze opening zet de toon (vgl. 40:6). In Job 38 tot
en met 41 gaat het niet over de mens, maar over de vrije, ongetemde natuur,
waarin Job wordt rondgeleid.
Ad dia 13
God laat zien dat Hij de koers heeft bepaald van de ‘Grote Beer en haar jongen’ en van
de andere sterren (vgl. 38:7; 31-32). In Gods handen is de zee als een bewegelijke baby,
die Hij insnoert met ‘kleding’ van wolken en nevels (38:8-11; contrapunt van Job 3:10-12).
God heeft de niet al te snuggere struisvogel gemaakt (39:17), maar ook de gier wiens
jongen mensenbloed slurpen (39:30). God geeft regen op plekken ‘waar geen mensen
leven’, Hij is betrokken op de wildernis, op de onbewoonde woestenij (38:26-27). En Hij
heeft oog voor de zeemonsters die Hij zelf heeft geschapen (40:15-41:26).

Ad dia 14
En uit alles blijkt dat God plezier beleeft aan wat Hij heeft gemaakt. Op zo’n manier heeft gemaakt, let
wel, dat het leven zichzelf in stand kan houden (vgl. 38:39-39:1-4; 39:30). Met alle ruige kanten van dien,
en risico’s voor mens en dier. In deze vier hoofdstukken wordt de geordende wereld waarin Job zich
vroeger als een ‘koning’ bewoog (29:25), open gebroken. Job maakt kennis met plaatsen en schepselen
waar hij nooit eerder van had gehoord. In Job 38-41 gaat het niet om de mens. Het antropocentrisme
(‘de mens centraal’) in Jobs kijk op de wereld – en die van ons! – wordt doorbroken. De slotzin uit de
storm is dat Leviathan ‘de koning [is] van alle trotse dieren’ (41:26) – niet Job, of de mens in het algemeen. Job komt gaandeweg tot het besef dat God een ontzagwekkend mooie, complexe en dynamische
wereld schiep, waarin niet alles om de mens draait.
Ad dia 15
Wilde dieren hebben de vrijheid zichzelf te zijn. En binnen bepaalde grenzen (vgl.
38:5 en 8) hebben ook natuurprocessen een zekere autonomie. En dus zijn er altijd
gevaren en risico’s. In de wereld van Job en in die van ons vandaag is er dood en
dreiging van dood, dat is waar. Maar er is óók nieuw leven. Zelfs ijs en rijp worden
telkens opnieuw ‘geboren’ (38:29). Deze uitdrukking – uniek in de Bijbel en breder, in de wereldliteratuur – is een reactie op Jobs jammerklacht in hoofdstuk 3 waarin hij zijn geboortedag vervloekt (en het
steeds heeft over duisternis en dood in plaats van over leven en licht).

Ad dia 16
Ook al krijgt Job geen direct antwoord op zijn vragen, deze retorische rondgang door de vrije, wilde natuur helpt hem wel degelijk verder. ‘Nu heb ik U met eigen ogen aanschouwd’, zegt Job in hoofdstuk 42
vers 5. Het spreken van God vanuit de storm betekende voor Job een persoonlijke ontmoeting met
Hem. Het daaropvolgende vers kun je als volgt vertalen: ‘Daarom denk ik nu anders over stof en as.’
Het gaat hier om een beeldspraak. ‘Stof en as’ staat voor de mens. Job zegt hier: ‘Ik denk nu anders over
mijzelf, en over de mens in het algemeen. De wereld draait niet om mij. Het helpt me om dit grotere
plaatje te zien. Mijn kijk op het leven, op de wereld, en op God als Schepper is verbreed, mijn tunnelvisie
opengebroken.’
Ad dia 17
Tot slot, wat heeft Job 38-41 te maken met het coronavirus? Laat ik uitleggen
hoe ik hierover denk. De meeste virussen zijn niet schadelijk – integendeel, ze
zijn onmisbaar voor het leven. Maar sommige virussen bedreigen wél de gezondheid van dieren of mensen. Er kunnen epidemieën ontstaan, soms verergerd door menselijk toedoen. Maar als je het boek Job tot jezelf laat doordringen, laat je het wel uit je hoofd om te zeggen: de COVID-19 epidemie is een oordeel of straf van God. Ook andere natuurverschijnselen hebben een ‘dubbel’ karakter. Diep onder de zeebodem bewegen tektonische platen. Dit is van belang
voor een gezond ecosysteem. Als die platen tegen elkaar botsen, ontstaat er een
vloedgolf, zoals met Kerst 2004. Zo’n tsunami is een vreselijke natuurramp. Maar
het is geen straf of oordeel van God.
Ander voorbeeld: in ons lichaam zijn cellen voortdurend bezig zichzelf te delen. Dit moet gebeuren, anders zouden we niet lang leven. Maar soms houdt de celdeling niet meer op, dat noemen we kanker.
Dit is geen straf van God, het gebeurt at random. Kortom, God geeft de natuur een relatieve vrijheid om
zichzelf te zijn. Dat is de strekking van Job 38-41. Dit geldt voor virussen, voor tektonische platen, voor
celdeling en voor nog veel meer natuurverschijnselen. Zo heb ik iemand gekend die werd getroffen door
de bliksem en dat niet overleefde. We hebben niet de controle over ons leven en we kunnen niet alles
begrijpen. We zijn maar mensen, en God is God. Zoals Richard het twee weken geleden zei: God IS.
Dat is de les die Job leerde en aan ons doorgeeft. En deze les leerde hij niet in een comfortabele bureaustoel, maar zittend in een rolstoel.
Waar is God in de coronacrisis? Piet, wat ik meeneem uit het boek Job, is dat God groter is dan welke
crisis dan ook. God laat onbegrijpelijk veel lijden en kwaad toe, dat is waar. Maar intussen is Hij intiem
betrokken op Zijn schepping, van sterrenstelsels tot struisvogels. De God die de zee haar grenzen oplegt,
zal er ook voor zorgen dat het coronavirus wordt bedwongen. We mogen erop vertrouwen dat Hij het
beste met deze wereld en met ons, kwetsbare mensen voorheeft. Als jij je steentje bijdraagt om de
ellende die de coronacrisis met zich meebrengt, te verzachten, weet dan dat God jou daarin nabij is.
Als jij omziet naar je medemens in nood, dan handel je in de (G)geest van Jezus – zowel in de ‘geest’
met een kleine letter als in de Geest met een hoofdletter. Ik zou hierover graag een volgende keer met
je doorpraten. Over wie Jezus is, over zijn leven, zijn lijden en sterven, en zijn Opstanding uit de dood.
Over hoe Jezus vandaag bij ons is door de Heilige Geest. En over hoe Hij
kracht geeft ín onze zwakheid, in onze pijn en in ons gemis.
En weet je Piet, als volgeling van Jezus heb je altijd iets om naar uit te zien,
omdat er méér is dan dit leven. “Na sterven bij de Heer :-)” schreef Teun,
een gemeentelid op een briefje. Afgelopen week hebben we hem begraven,
met tranen, maar ook dankbaar en getroost. Want Teun wist, net als Job:
mijn Redder leeft! (19:25).
Amen

Voor muziekliefhebbers
Song of Job - Day of Eternity https://www.youtube.com/watch?v=vI3N1tMfXhs
Where Were You - with lyrics - Ghost Ship - Mars Hill Music
https://www.youtube.com/watch?v=DLf_Nlukra0
Where Were You? - Ghost Ship https://www.youtube.com/watch?v=YIS0av9fUUU
The Song of Job https://www.youtube.com/watch?v=UBJSdGSpMAM
Nicole C Mullen My Redeemer lives{Official Video} https://www.youtube.com/watch?v=6QvX4CwSmwY
[Chr. New Wave rock, Finland] kls - Job 38
https://www.youtube.com/watch?v=0taPzjLNRzg&list=RD0taPzjLNRzg&index=1
His Wisdom [rap] https://www.youtube.com/watch?v=Ev1GgLKG85c&list=OLAK5uy_ljDBJUgi27qCNTExzNk-piyhPwNyjfW5c&index=5

