Job 42:3
…ik verkondigde, zonder inzicht,
dingen, mij te wonderbaar en die ik niet begreep.
Om te weten wat Job in reactie op zijn onmetelijke lijden verkondigde aan inzichten is een zorgvuldig doorlezen
en overdenken van het boek Job wel nodig. Wie met dit boek vertrouwd is, zal zich dan misschien verwonderen
om deze in het tekstvers van deze week geuite reactie van hem richting God. Want laten we eerlijk zijn, er zijn
geuite inzichten van Job te noemen die toch wis en waarachtig getuigen van een oprechte en diepe wandel met en
een onvoorwaardelijk vertrouwen in God. Ga je te ver door te stellen, dat voor Job gold dat hij God - in
volstrekte eerbied - als Vader (er)kende?
Neem alleen al zijn allereerste reactie toen de ene na de andere ramp hem had getroffen en hij daarop
geconfronteerd werd met de dood van zijn kinderen: de Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des
Heren zij geloofd… Een inzicht dat je stil maakt! Nadrukkelijk volgt daarop de constatering van de schrijver van
het boek Job dat niets ongerijmds uit zijn mond kwam. Wat vervolgens te denken van geuite inzichten als: Maar
ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden (Job 19:25) en: Wil Hij mij doden, ik blijf op
Hem hopen… Hij toch zal mij tot heil zijn (Job 13:15,16). En dan te bedenken hoe hij eraan toe was, omringd
door wat voor soort vrienden?
Er zou nog veel meer aan ‘inzichten’ aangehaald kunnen worden die naar ons idee in tegenspraak zijn met zijn
woorden in het gekozen tekstvers. Maar toch… het gaat hier om een geuite overtuiging van Job zelf, eentje die je
als kind van God tot nadenken stemt en dat zeker in deze geestelijk verwarrende tijd waar beleving, gevoel en
ervaring troef zijn!
Hoe dan dit vers te duiden en te interpreteren? Wat ondanks alle beleving, gevoel en ervaring weinigen hebben
meegemaakt, is, dat Job hier een directe confrontatie met God meemaakte, zodanig dat dit hem tot deze woorden
bracht. Leg dat eens naast alle ‘getuigenissen’ vandaag en zie het verschil! Hij roemde niet in en verheerlijkte
niet de eigen beleving, het eigen gevoel en de eigen ervaring zoals velen vandaag, maar kwam tot een eerbiedig
buigen voor Gods altijd groter zijn! Over Godsbeleving en Godservaring gesproken! Voor Hem kun je enkel stil
zijn en worden en erkennen wat Jesaja namens God zegt: Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw
wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Dat woord tekent in dit vers Job, en onderstreept als
zodanig de echtheid van Jobs Godsbesef!
Wat worden er, zeker in onze tijd, veel inzichten als heilig en waar verkondigd en gekoesterd waarbij de houding
van Job een terechte zou zijn! Toetsen we hier onszelf.
Gebed

Als iets vanuit de woorden van Job duidelijk wordt dan is het wel zijn besef van wat U ook ons bedoelt te zeggen
via de profeet Jesaja. Onze gedachten en uw gedachten, onze wegen en Uw wegen verschillen te allen tijde. Wij
zijn zondaar en leven in een gebroken wereld, U bent Heilig en Volmaakt en bewoont een ontoegankelijk Licht,
U bent enkel licht. Al ons denken, beleven, voelen en ervaren verdient het om onder de gehoorzaamheid aan Uw
Woord gebracht te worden. Leer ons dat beseffen. Dat vragen wij uit genade en in Jezus naam. Amen.

