Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht.
MAAR,…

MEDITATIE JdH-zangdienst 5 juli 2020
“Ruwe stormen mogen woeden”
…aan de hand van het verhaal over Job

God, mijn God, zal mij behoeden,
Hij houdt voor mijn heil de wacht!
Moet ik lang Zijn hulp verbeiden,
Zijne liefde blijft mij leiden,
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in ’t eeuwig licht.
Bij dit lied moest ik aan Job denken.
Het zou zijn geloofsbelijdenis kunnen zijn!
Job, die in het oude testament aan ons wordt voorgesteld, en die
zo’n 1700 jaar voor Christus leefde, ten tijde van de aartsvaders.
Job, de herdersvorst,..
Over Job wordt geschreven:
1. Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job.
En die man was vroom en oprecht; hij was godvrezend en keerde
zich af van het kwaad.
2. Er werden zeven zonen en drie dochters bij hem geboren.
3. Aan vee bezat hij zevenduizend schapen, drieduizend kamelen,
vijfhonderd span runderen en vijfhonderd ezelinnen. Verder had hij
een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was
dan alle mensen van het oosten. (Job 1 vers 1 t/m 3)
En dan krijgt Jobs zegenrijke leven plotseling een totaal andere
wending, want in vers 6 van het eerste hoofdstuk lezen we:
6. Het gebeurde op een dag, toen de zonen van God kwamen om
hun opwachting te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun
midden kwam.
7. Toen zei de HEERE tegen de satan: Waar komt u vandaan?
En de satan antwoordde de HEERE en zei: van het rondtrekken
over de aarde en van het rondwandelen erover.

8. De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn
dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom
en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad.
9. Toen antwoordde de satan de HEERE en zei:
Is het zonder reden dat Job God vreest?
10. Hebt U niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft,
een beschutting gemaakt?
Het werk van zijn handen hebt U gezegend en zijn vee breidt zich
steeds verder uit in het land.
11. Maar steek toch Uw hand uit en tref alles wat hij heeft.
Voorwaar, hij zal U in Uw aangezicht vaarwel zeggen.
12. De HEERE zei tegen de satan: Zie, alles wat hij heeft, is in uw
hand; alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken.
En de satan ging weg van het aangezicht van de HEERE.
Vervolgens beschrijft het Bijbelboek Job een zee van ellende die
Job en de zijnen overspoelt:
-eerst wordt er veel vee van Job weggeroofd, en knechten worden
gedood.
-een andere knecht, die ternauwernood ontkwam, komt melden dat
er vuur van God uit de hemel kwam (wellicht een flinke bliksem)
waardoor de schapen van Job, en de knechten die daarover
waakten, omkwamen.
-opnieuw komt er een knecht met ramp-nieuws: de Chaldeeën
pleegden een overval, zij namen de kamelen mee en sloegen Job’s
knechten dood.
-of dit alles nog niet genoeg was, komt er tot slot een boodschapper
melden dat een hevige stormwind alle vier de hoeken van het huis
trof, waarin Job’s kinderen samen maaltijd hielden.
Al Job’s kinderen stierven.
Vers 20 zegt ons:
20. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn
hoofd, viel op de aarde en boog zich neer.
21. En hij zei:

Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik
daarheen terugkeren.
De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen;
de Naam van de HEERE zij geloofd!
Wat opvallend is in dit gedeelte, zijn de woorden:
‘De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen…’
Job zegt hier, dat zowel alle eerdere zegeningen als ook zijn
huidige lijden van God komt.
Dat brengt ons op een veelgestelde vraag, ook in deze tijd:
‘Komt lijden van God?’
Vaak direct volgt daarop ons antwoord:
‘Nee, van God komt slechts het goede…’
Maar is dat eigenlijk wel theologisch / Bijbels correct?
Job zegt toch niet:
‘De HEERE heeft gegeven, de satan heeft genomen..’
Hij zegt: ‘De HEERE gaf, de HEERE nam,…’
Er zijn veel christenen die Job hierin niet volgen.
Zij beweren, dat we al het goede ontvangen uit de hand van God,
en al het kwade uit de hand van satan.
Deze gedachtengang wordt regelmatig verdedigt aan de hand van
Lukas 11 vers 10 tot 13 waar staat: ‘Bid, en u zal gegeven worden;
zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden…
(en verderop: ‘welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij om een
brood vraagt, een steen geven,….?)
De vraag is echter of daarmee deze tekst niet uit zijn verband wordt
gehaald en enkele regels niet slechts worden gebruikt om bepaalde
gedachtengangen / of eigen visies kracht bij te zetten….
Job zegt namelijk iets totaal anders:
Tegen zijn vrouw zegt hij immers (Hoofdstuk 2 vers 10)
Je spreekt zoals één van de dwaze vrouwen spreekt.
Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het

kwade niet ontvangen?
In de NBG 1951 staat het naar mijn mening haast nog mooier
verwoord, namelijk:
‘Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet?’
We vinden in de Bijbel trouwens meer teksten van dezelfde
strekking, ik noem enkele voorbeelden:
Amos 3:6
“Komt er kwaad in de stad voor, zonder dat de HEERE dat doet?”
Klaagliederen 3:38
“Komt niet uit de mond van de Allerhoogste voort het kwade en het
goede?”
Jesaja 45:6-7
Ik ben de HEERE, en niemand anders.
Ik formeer het licht en schep de duisternis,
Ik maak de vrede en schep het onheil;
Ik, de HEERE, doe al deze dingen.
Exodus 4:11
“Maar de HEERE zei tegen hem: Wie heeft de mens een mond
gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind?
Ben Ik het niet, de HEERE?”
Deze teksten mogen ons denk ik tot nadenken zetten.
Ikzelf ben, door de voorbereiding van deze mediatie, in ieder geval
opnieuw geconfronteerd met de vraag: ‘…wat komt van God:
slechts het goede, of ook het kwade?’… Zijn wegen zijn
ondoorgrondelijk en voor ons menselijk verstand soms te
wonderlijk, te onpeilbaar, te hoog gegrepen.
Laten we er daarom voor waken om ‘zomaar van alles te roepen en
te beweren’,…. ofwel: ‘net te doen of we God in alles begrijpen’.
Laten we liever stilstaan bij de betekenis van Zijn Naam, van de
belofte die daarin schuilt: ‘Ik ben Die Ik ben’ (en) ‘Ik zal er zijn!’

Is dat niet genoeg?
Sluit dat niet exact aan bij ons thema-lied van vandaag:
“God mijn God zal mij behoeden,
Hij houdt voor mijn heil de wacht!”
Jakobus schrijft in Jakobus 5 vers 11:
Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de
volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de HEERE gezien,
dat de HEERE vol ontferming is en barmhartig.
De satan bestreed Job met het verlies van zijn gezondheid, zijn
kinderen en zijn bezit.
Zijn vrienden maakten het Job in hun gesprekken moeilijk.
Aanvechting van twee kanten.
Toch heeft Job in de worsteling van het geloof volhard.
Jakobus legt er aan het einde van het Nieuwe Testament, in zijn
brief, de vinger bij. Hij roept de vervolgde christenen van zijn tijd op
zich te oefenen in geduld. Geef het niet op!
“Nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht!”
Weet u wat zo mooi is van het feit dat Jakobus naar Job (uit het
Oude Testament) verwijst?
Als Job, in zijn tijd, de kracht kreeg vol te houden, zij het langs
ravijnen van moedeloosheid heen,… zullen zij, die weten van
Christus’ volbrachte werk, niet nog veel meer in stormen en
gevaren overeind blijven?
Daar ginds wenkt immers het vuurtorenlicht van Christus’
wederkomst,…
Laten wij, eeuwen later, ons oefenen in hetzelfde geduld en in
dezelfde volharding.
Wie er biddend mee bezig is ervaart, dat de HEERE door Zijn
Geest de kracht geeft. Het is alles genade.

Ik sluit af met een toepasselijk gedicht:
En tóch geloof ik rotsvast in Uw leiding,
(al zie ik het ‘waarom’ der dingen niet)
bij elk ontmoeten en bij elke scheiding,
bij elke vreugde en bij elk verdriet.
En ik geloof onwrikbaar in Uw liefde
die altijd als het zonlicht om mij stond;
ook dan, wanneer ik was als een gekliefde,
een trotse boom, ontworteld op de grond.
En ik geloof, da hoe ik ook mocht falen,
(al dacht ik zelf, dat ik het goede deed)
dat Gij mijn schuld, hoe groot ook, wilt betalen
met ’t lijden dat Gij eens op aarde leed.
Ja, ik geloof dat Gij Uw licht laat schijnen,
dat Gij na droefheid, vreugde hebt bereid
voor groten in ’t geloof èn voor de kleinen…
Heer, help mij in mijn ongelovigheid!
AMEN

door: Arend W. van Hal
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