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BEVRIJDENDE OOTMOED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

‘Ik heb nog wel een appeltje met hem te schillen.’ Dat werd een tijdje geleden 

door een Nederlandse conferencier gezegd. En hij bedoelde God. Hij had een 

appeltje te schillen met de Here God. Dat ziet er dus niet best uit voor de Here! 

Want, jongens en meisjes, weet je wat dat betekent? Als de meester een appeltje 

met te schillen heeft, dan is hij kwaad. Je hebt iets verkeerd gedaan. Hij zal je dat 

goed inpeperen. Die conferencier heeft dus kritiek op God. Hij roept Hem ter 

verantwoording en zal Hem wel eens de waarheid zeggen.  

Zouden jullie dat ook durven? Zou u dat ook durven, brs. en zrs? Misschien wel 

niet. Het klinkt zo brutaal. We durven het misschien niet te zeggen, maar hebben 

we nooit kritiek op God? Vraagt u nooit waarom? Zijn er geen dingen die je niet 

begrijpt? Zijn we het altijd eens met wat God laat gebeuren? Of hebben we toch 

allemaal zo onze eigen appeltjes om te schillen met God? 

 

Daar gaat de preek vanmorgen over. Daarin luisteren we naar Job. Wat had Job 

niet een vragen over God en over zijn beleid! De Here gaf hem ook antwoord. Nu 

luisteren naar de laatste reactie van Job. En dan hoor je ook gelijk al het verschil 

met die conferencier die brutaal de Here ter verantwoording roep. Job is nederig 

geworden onder het antwoord van God. En die nederigheid, die ootmoed is een 

bevrijdende ootmoed die hij van God heeft geleerd. Dat mag ik u vanmorgen 

laten zien. 

 

DE HERE GOD LEERT JOB BEVRIJDENDE OOTMOED. 

We zien deze bevrijding in 
1. Het berouw van Job. 
2. De rust van Job. 

3. De verwachting van Job. 
 
 
 

Liturgie: 
 
Votum&groet 
Zi: Ps. 139:1.2 
Lezing van Gods wet 
Zi: Ps. 130:2.3 
Gebed 
Schriftlezing: Job 38 
Zi: Ps. 73:5.8 
Preek: Job 42:1-6 
Zi: Ps. 131:1.2.3 
Gebed 
Kollekte 
Zi: Ld 293:1.2 (LB) 
Zegen 
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1.  HET BEROUW VAN JOB 

Hebt u het berouw van Job gezien? Hebben jullie dat gezien, jongelui: Job doet 

boete voor God in stof en as. Zo diep is zijn berouw. Hij maakt zich klein voor 

God. Job verootmoedigt zich. En deze nederige houding lucht hem op. Hij heeft 

zoveel vragen gesteld aan God. Maar nu komen er geen vragen meer. Sterker 

nog: hij herroept alles wat hij heeft gezegd. Hij trekt zijn vragen in. Hij schaamt 

zich zelfs voor zijn klachten en heeft berouw van alles wat hij heeft gezegd. Job 

is van zijn gevraag bevrijd! 

Daar zou je toch jaloers op worden! Zou u dat ook niet willen? En jullie, jongelui? 

Je worstelt met het verdriet om je man. Je begrijpt niet waarom je kind moest 

sterven. Waarom verongelukte die vriend? Je ziet hoe kinderen in deze wereld 

moeten lijden. Waarom worden zij als soldaten misbruikt en krijgen ze geen fijne 

jeugd? Wat voor zin hebben die rampen met zoveel honderden doden? Die 

aanslagen in het Midden-Oosten? En al die ellende in Irak, begrijpt u het? 

Waarom snijden Gods geboden zo vaak de uitweg af die wij uit onze moeiten 

zien? Op catechisatie komt elk jaar wel een keer die vraag: waarom liet God de 

zonde toe? Waarom heeft de duivel zoveel macht? Here, waarom? Is er wel 

iemand hier die dat nooit vraagt? Soms sta je er mee op en je gaat er mee naar 

bed. Of je zet het wel eens van je af. Maar dan is het er zo maar weer. Die 

vragen kunnen ons gevangen houden. Je zou het geloof er bij verliezen. Dat 

gebeurt ook. ‘Ik heb een appeltje te schillen met God,’ daarin hoor je de spot van 

het ongeloof. 

 

Als er iemand bij de Here kon klagen, dan was het Job. In één klap werden zijn 

tien kinderen weggevaagd. Hij verloor al zijn bezit. Zijn vrouw viel hem af. Zijn 

vrienden vielen hem aan. Zij begrepen hem niet. Wat heeft die man moeten 

doormaken! Had hij niet veel meer reden nog dan wij om te roepen: ‘Here, 

waarom?’ Hij hééft dat ook gevraagd. Maar nu schaamt hij zich daar voor! Want 

Hij heeft God gezien! Dat heeft hem bevrijd.  

Kende Job de Here dan niet? O, zeker wel. Hij diende God met heel zijn hart. Er 

was niemand zoals Job. Dat zei de Here zelf. Of Job God ook kende! Maar het is 

hem vergaan zoals de ouders van die jongen die thuis over zijn meisje vertelt. Zij 

hebben naar hem geluisterd en zo hebben ze zich een beeld van haar gevormd. 

Maar nu brengt hij haar mee. Ze zien haar met hun eigen ogen en ze praten zelf 

met haar. En ze ontdekken: ze is toch anders dan we hoorden. Ze is nog veel 

liever dan we dachten.  

Zo kende Job de Here van horen zeggen. Maar nu heeft hij Hem gezien. God 

kwam in een storm, met het geweld van de wind en de wolken en van heel de 
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natuur die in beroering kwam. Vanuit dat natuurgeweld gaf de Here hem 

antwoord. Zo heeft Job de Here leren kennen. En dat heeft hem klein gemaakt. 

Het verging Job net als Asaf.  Asaf zat ook met grote vragen die hij niet begreep. 

Dat hield hem maar bezig. Hij tobde zich moe. Maar toen kwam hij in het huis 

van God. Daar zag hij hoe de Here was. Toen schaamde hij zich voor zijn 

gevraagd. Hij zegt: ‘ik was net een redeloos dier. Ik praatte zonder verstand.’ Dat 

zegt Job nu ook: ‘Ik verkondigde zonder inzicht dingen die ik niet begreep.’ Hij 

schaamt zich voor zijn eigen woorden. Zo gaat het soms toch ook met ons? De 

vragen die je hebt kunnen je gevangen houden. Je blijft er steeds mee bezig. 

Later kijk je terug, en je zegt: toen begreep ik het niet. Nu zie ik hoe de Here mijn 

leven heeft geleid. Ik heb de Here beter leren kennen door de ervaring die ik heb 

opgedaan. Je kunt er zelfs dankbaar voor worden dat het anders is gegaan dan 

je destijds wilde. Misschien zegt u wel: het heeft me dichter bij de Here gebracht.  

 

Waar komt het dan op aan? Op deze vraag: kent U God? Kennen jullie Hem, 

jongelui? Jullie kunnen allerlei vragen hebben over God en kritische vragen, 

omdat je zoveel niet begrijpt.  God spreekt niet tot ons uit een storm. Maar wij zijn 

beter af dan Job. Wij kunnen het antwoord lezen dat de Here aan Job gegeven 

heeft. En bovendien: wij hebben God leren kennen doordat Hij Christus, zijn 

Zoon, gegeven heeft. Wij begrijpen God niet. Maar wij hebben wel zijn grote 

liefde gezien. Wees dan maar bescheiden in al je kritiek en met al je vragen. Leer 

de Here kennen. Zorg dat je steeds meer thuis raakt in zijn evangelie. Dan wordt 

je ootmoedig. En die ootmoed maakt ons vrij van onze moeiten en onze vragen. 

Dat zien we in het tweede deel van de preek. 

 

2. DE RUST VAN JOB. 

Job stelt geen vragen meer. Is hij van zijn vragen verlost omdat God ze 

beantwoord heeft? Heeft de Here tekst en uitleg gegeven? Zijn er daarom geen 

‘waaroms’ meer?  

Weet u wat zo wonderlijk is? De Here is eigenlijk helemaal niet op de vragen van 

Job ingegaan! Job is wat dat betreft nog net zo ver als in het begin. U weet wel 

met welke vraag Job het zo moeilijk had. ‘Waarom moet ik zo lijden, ik heb altijd 

de Here God gediend?’ Dat was het raadsel waar hij mee tobde. En dat ís ook 

een raadsel. De Here belooft dat Hij zijn kinderen zal zegenen. Maar moet je zien 

wat je soms doormaken moet! Asaf ,die ik al noemde, tobde daar ook over. Het 

ging de goddelozen voor de wind. Hij, als kind van God zat in de ellende. Begrijpt 

u dat? Snappen jullie dat, jongelui? Dat ís toch een onbegrijpelijk raadsel.  
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Maar dacht u dat de Here dat raadsel voor Job oploste? We hebben iets van zijn 

antwoord gelezen. Job, waar was jij toen Ik de wereld schiep? Heb jij het licht 

gemaakt? Heb jij het ooit morgen laten worden? Kun jij de sterren laten opgaan? 

Weet jij waar de regen vandaan komt en wat er in de diepte van de oceaan 

allemaal leeft en beweegt? En de Here vraagt maar door. Job 38, 39, 40 en 41. 

Vier hoofdstukken lang geeft Hij zijn kind als het ware een rondleiding door zijn 

schepping. Job, zie je wel wat Ik allemaal heb gedaan? Kun jij dat ook? Leest u 

dat deze week maar eens thuis aan tafel. Dan kom je er nog van onder de indruk. 

Net als Job. Bij al die vragen van de Here ging Job zich steeds kleiner voelen. 

Maar de Here gaat nergens in op zijn vraag. Is het geen vreemd antwoord? 

 

De Here doet het zoals een moeder dat kan doen. Ze heeft een dochter. Ik noem 

die maar Sanne. Sanne moppert op haar moeder. Ze is boos want ze krijgt te 

weinig zakgeld. Boos als ze is vindt ze haar moeder maar een slechte moeder. 

Wordt moeder nu kwaad? Nee. Gaat ze gelijk meer zakgeld geven? Nee. Ze gaat 

vertellen wat ze die dag voor haar dochter heeft gedaan. Ze heeft haar ’s 

morgens geroepen. Haar brood klaargemaakt. Weg geholpen naar school. Een 

broek voor haar genaaid. Voor het eten gezorgd. De vriendinnen kunnen altijd 

komen. En Sanne voelt zich steeds ongemakkelijker. Ze gaat steeds beter 

begrijpen: ik had geen gelijk. Mijn boosheid was niet terecht.  

Kijk, zo doet de Here het ook. Hij gaat niet in op de vraag van Job. Maar wat Hij 

zegt raakt Job wel heel diep. Dat ziet u in de tekst. Daar staan vragen tussen 

aanhalingstekens. ‘Wie is het toch die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand’ 

en in vs. 4 ‘hoor nu, en Ik zal spreken. Ik wil u ondervragen opdat gij mij 

onderricht’ Dat is niet iets wat Job zegt maar met die vragen begon het antwoord 

van de Here. Die twee vragen van de Here houden Job nu zo bezig, dat hij ze 

voor zichzelf herhaalt en ze door zijn eigen reactie heen vlecht. Hier is hij niet 

zomaar klaar mee. Hij was eerst zo vol van zijn ‘waaroms’ en van zijn 

verontwaardiging. Stond hij niet in zijn recht? Maar nu is hij vol van Gods 

antwoord: En hij erkent: ‘Here, ‘ik weet dat u alles kunt en dat geen van uw 

plannen wordt verijdeld. Ik heb over dingen gesproken die ik in de verste verte 

niet begrijp.’ Hij kan zich alleen maar schamen omdat hij als klein mannetje zulke 

grote woorden durfde te spreken tegen God. Job heeft geleerd wat ps. 131 zingt 

en wat wij straks ook zullen zingen: ‘Ik wandel niet in dingen die te groot voor mij 

zijn.’ En denk eens aan ps. 139. We zingen met die psalm over de Here: Hij is 

altijd en overal om ons heen; Hij heeft ons geschapen in de moederschoot. En 

dan zingen we over zijn majesteit: ‘mijn kennis is te klein bevonden. Ik kan dit 

alles niet doorgronden.’ Dat besef geeft Job rust. Sanne dacht: moeder zorgt niet 
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goed voor mij. Maar ze merkte: al heb ik niet veel zakgeld, ik heb een schat van 

een moeder. Ze zorgt veel beter voor me dan ik dacht. En Job, met al zijn 

‘waaroms’ kreeg geen antwoord. Maar hij zag God en besefte: met al mijn vragen 

ben ik opgenomen in het grootse, het wijze, het machtige werk van de almachtige 

God. Ik kan er niet bij. Hij is altijd wijzer dan ik begrijp. Hij kan altijd meer dan ik 

denk. Door het antwoord van God zijn alle appeltjes die Job wilde schillen, uit zijn 

handen gerold. Want Hij is bij God in goede handen.  

Kijk, gemeente, dat geeft rust. Niet omdat je vragen beantwoord zijn. Maar wel 

omdat je de Here hebt gezien. God, die in Christus onze Vader is. Hij doet in zijn 

almacht en zijn wijsheid zo oneindig veel meer en Hij kan zo veel meer dan wij 

beseffen. Als je Hem kent dan ben je veilig en geborgen.  

God is niet om te begrijpen. We mogen wel als kleine, nietige mensen op Hem 

vertrouwen.  

 

3. DE VERWACHTING VAN JOB. 

We zijn dus in goede handen. Kunnen we dan ook niet verder, gemeente? Nu 

komt het toch goed? Dat is ook de verwachting die Job heeft. En dat is een 

bevrijdende verwachting. Vraagt u zich nooit af of het wel goed komt? Hoe moet 

het verder? Als je gevangen bent in je zorgen, komt er nooit de twijfel aan God? 

Hebben jullie dat nooit, jongelui, bij alles wat er op je afkomt: hoe moet het 

verder? Red ik het wel? God dienen helpt dat wel? Wij weten vaak geen raad. 

We kunnen ook zo weinig. We jagen en we jachten. We zijn maar mensen en we 

werken ons zomaar over de kop. We houden krampachtig ons hoofd omhoog, 

maar eigenlijk staat het water tot aan onze lippen.  

 

Job gaf zich aan de Here over. En we weten wat er daarna kwam. Wat heeft de 

Here hem gezegend! Nog meer dan vroeger. Daar herinnert Jakobus ons aan: 

‘neem als voorbeeld de volharding van Job. Uit het einde dat de Here deed 

volgen hebt u gezien dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming.’ Job 

werd door Gods medelijden gezegend. De Here heeft zijn beloften vervuld. Ja, 

want dat heeft de Here toch beloofd? Dat blijft staan! Ook als wij de weg naar de 

vervulling van Gods beloften niet begrijpen. Gods weg loopt nooit dood. Job zei 

het al: ‘Ik weet dat geen van uw plannen mislukt.’ Ook het plan van de Here om 

zijn gemeente bijeen te brengen en zijn kinderen te zegenen mislukt niet. 

Vertrouw daar maar op, gemeente. Houdt u maar vast aan het evangelie van de 

Here Jezus. Want Hij heeft voor de beloften van God met zijn bloed betaald.  

We mogen grote verwachtingen van onze God hebben. Niet dat Hij zijn beloften 

altijd in dit leven vervult. Misschien moet u wel lang met moeiten en vragen leven. 
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Of zelfs levenslang. Toch mogen we grote verwachting hebben, omdat God zijn 

beloften altijd waarmaakt. Maar ook: grote bescheidenheid omdat wij aan zijn 

wijsheid niet kunnen tippen en zijn macht niet kunnen evenaren.  

En straks zullen we bij Hem zijn. Dan zien we terug op heel de weg die Hij met 

ons is gegaan. Ieder met z’n zorgen. Allen met onze vragen. Een weg waarop 

we, ik weet niet hoe vaak hebben gevraagd: ‘Here, waarom?’ Zouden we dan 

nog een appeltje willen schillen met God? Wel nee! We zullen Hem kennen als 

nooit te voren. We zullen Hem kennen van aangezicht tot aangezicht. We zullen 

vol zijn van Hem en Hem prijzen – om zijn macht, om zijn wijsheid, om zijn liefde 

in Christus. En al onze vragen zullen weggesmolten zijn als sneeuw voor de zon. 

Amen. 

 

  

 

 

 

 

 

 


