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Preek van 18 augustus 2019 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

DE MENS OP ZIJN PLAATS GEZET 

Kun jij de Plejaden aan banden leggen 

of de ketenen van Orion losmaken? (Job 38,31) 

Wie het breed heeft… 

Iemand vroeg eens aan Arnold van Ruler (een groot theoloog uit de vorige 

eeuw): ‘Als God het om de aarde te doen is, waarom is er zo’n duizelingwekkend 

groot heelal nodig, met al die miljarden sterrenstelsels?’ Hij kreeg als antwoord: 

‘Och, wie het breed heeft, laat het ook breed hangen.’ Een prachtig antwoord. 

Het is humoristisch, eenvoudig, maar getuigt ook van diep ontzag voor de 

grootheid van schepping en Schepper.  

Hoe breed de Schepper het heeft, kunnen wij als moderne mensen het beste 

weten. Wie op het meest gunstige punt op aarde staat, kan zo’n vijfduizend 

sterren zien. Nu konden ze dat vroeger ook. Maar dankzij onze telescopen, 

weten we dat die vijfduizend sterren maar een fractie  vormen van de miljarden 

sterren in onze Melkweg. En die Melkweg is een sterrenstelsel waarvan er in het 

heelal ook weer miljarden zijn! Uitgestrooid in een leegte die wij alleen nog 

kunnen uitdrukken met de meetlat van een lichtjaar: de afstand die het licht (dat 

een snelheid heeft van 300.000 km/sec.!) één jaar lang aflegt. Vaak gaat het dan 

om miljoenen lichtjaren. Onvoorstelbaar! 

Lichtjaren 

In die onmetelijke ruimte hangen ook de Plejaden – een hoopje sterren die onze 

buren zijn. Je kunt ze in de winter met het blote oog zien. En wat we dan zien is 

het licht dat zo’n 440 jaar geleden werd uitgezonden en dat ons nu bereikt.  

En Orion is een sterrenstelsel waarvan de dichtstbijzijnde ster 643 lichtjaar van 

ons afstaat. Wat wij daarvan nu zien, is dus het licht dat in het jaar 1376 werd 

uitgezonden en dat al die tijd onderweg is geweest om nu in ons oog te vallen. 

Het was al jaren onderweg tijdens de 80-jarige oorlog. Onderweg tijdens de 

oorlogen van Napoleon. Onderweg tijdens de 19de eeuw. Onderweg toen de 

eerste auto over de weg reed. Onderweg tijdens de Koude Oorlog. Onderweg 
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tijdens de jaren van ons leven, om ons tenslotte nu te bereiken. Wie nu omhoog 

kijkt, kijkt dus in het verleden van het heelal. Duizelingwekkend! Waarom is het 

er? ‘Ach, wie het breed heeft, laat het breed hangen.’ 

Bubbel 

Ik zei net: ‘Hoe breed de Schepper het heeft, kunnen wij als moderne mensen 

het beste weten.’ Maar weten wij het nog wel? Kijken we nog weleens naar 

omhoog? Of zijn we inmiddels zo opgesloten geraakt in onze eigen bubbel dat 

we er blind voor geworden zijn? 

Job zat ook in een bubbel. De bubbel van verdriet. Rampen hadden hem 

overspoeld. Niets had hij meer over. Hij had niet alleen verdriet, het verdriet had 

hem. En verdriet maakt onvermijdelijk egocentrisch. Dat klinkt hard, en het ís 

ook hard. Maar let wel, ik zei niet ‘egoïstisch’. Egoïstisch is een gekozen houding. 

Het egocentrisme van diep verdriet is dat niet. Een mens heeft dan de handen 

vol aan zichzelf. Je moet je hoofd boven water zien te houden. Je kunt eenvoudig 

niet met anderen meeleven. Je bent in beslag genomen. 

Oorlog met God 

Job was volledig in beslag genomen door de rampen die over hem 

heengetrokken waren. En door de vragen die hem bestormden. Waarom? Waar 

was dit goed voor? Waar was God nog goed voor? En hij smeet de vragen die 

hem toeschreeuwden terug in het aangezicht van God.  

Voor de duidelijkheid: het boek Job gaat over het goed recht van die vragen. Het 

boek zal duidelijk maken dat de Eeuwige liever heeft dat je eerlijk bent, dat je 

zegt wat je denkt – hoe bijtend ook. Liever dan dat je antwoorden oplepelt die 

je denkt te moeten geven om bij God in een goed blaadje te komen. Het boek 

Job gaat over het goed recht van een mogelijke fase op de weg van het geloof: 

die van oorlog met God. Daarom zal de Eeuwige Job aan het eind prijzen om zijn 

oprechtheid, maar zijn vrome vriendjes van Job zal Hij afvallen. Maar vóór die 

tijd heeft God ook nog wel wat vragen aan Job. Want wie kaatst, moet de bal 

verwachten. En dan kan het hard toegaan tussen God en zijn geliefden. 
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Vragen van God aan Job 

Job wilde duidelijkheid. Hoe zat het met God en de wereld?  Waarom liepen de 

dingen zoals ze liepen? Hij wilde een kijkje op de tekentafel van de Eeuwige. God 

kunnen narekenen. En dan had Job ook nog wel wat suggesties ter verbetering. 

Job kreeg tenslotte antwoord. Niet direct. God spreekt nooit direct. Hij spreekt 

door zijn schepping. En daaruit heeft Job een stem vernomen. Het moet in een 

fase zijn geweest dat zijn vragen zich uitgeput gingen neerleggen. Zijn 

verdediging zakte. Daardoor ontstond ook ruimte voor openheid. En wat Job 

vernam, was dat een mens te klein is om God na te kunnen rekenen. En vooral: 

dat de wereld niet alleen om de mens draait. In het centrum staat de Eeuwige. 

En de Eeuwige heeft een geheim met veel meer schepselen dan de mens alleen. 

God nam Job in gedachten mee door de hoogte, breedte en diepte van de 

duizelingwekkende schepping. De dieren, de landschappen en oceanen, de 

sterrenstelsel. Heb jij het gemaakt? Weet jij waarom het er is? Ben jij er geweest? 

Job moest het antwoord schuldig blijven. Hij moest zich overgeven aan het 

inzicht dat de mens niet het enige ijzer is dat God in het vuur heeft. 

Niet-weten 

Dat inzicht bracht hem naar een nieuwe fase van zijn geloof. De fase van niet-

weten en toch vertrouwen. Een deemoedig het hoofd buigen voor een mysterie 

dat niet is na te rekenen. Een overgave dat weet dat jij niet het centrum bent, 

maar dat er een geheim huist in heel de werkelijkheid. Een geheim dat jij niet 

omvat, maar dat jou en de rest van de schepping omvat. 

‘Kun jij de Plejaden aan banden leggen of de ketenen van de Orion losmaken?’ 

Wie op een nacht omhoog kijkt, kan diezelfde vragen nog steeds horen oprijzen 

uit de duizelingwekkende schepping. Want met al onze macht zullen wij het 

nooit kunnen: de Plejaden aan banden leggen. We kunnen er – letterlijk en 

figuurlijk - niet bij. De mens is een verdwijnend stipje in een onmetelijk heelal. 

‘Een kruimel op de rok van het universum’ (Lucebert).  

Bubbel van techniek 

En toch lijken mensen van vandaag de vragen die oprijzen uit de schepping niet 

meer te horen. We zitten in onze eigen bubbel. Ook wij hebben onszelf in het 

middelpunt geplaatst. Niet uit de onmacht van verdriet, zoals Job. Maar met de 
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macht van onze techniek. We willen God niet meer narekenen. Het hoeft ook 

niet meer: we kunnen zelf voor God spelen. De tekentafel hebben we in eigen 

beheer. In onze bubbel van techniek hebben we God niet meer nodig. We spelen 

zelf scheppertje. 

Kerk en christendom hebben daaraan gek genoeg meegewerkt. We waren – 

uitzonderingen daargelaten - mensgericht. Natuurlijk, in de Bijbel gáát het ook 

voornamelijk om God en de mens. Maar dat is omdat er zoveel mis gaat met de 

mens. Het vraagt veel van God om de mens in het spoor te houden of te krijgen. 

Daardoor lijkt het alsof alleen de mens er in Gods ogen toe doet! Maar de 

Eeuwige heeft meer kostbare ijzers in het vuur! Daarvan getuigen veel andere 

Bijbelgedeelten die weinig aandacht kregen. Zoals de vragen van God aan Job.  

De aarde slaat terug 

De theologie had er ook weinig aandacht voor. Zo heeft het christendom er 

ongewild aan meegewerkt dat de mens in het centrum kwam te staan. En nu 

God buiten onze bubbel wordt gehouden, speelt de mens zelf heer en meester. 

Met desastreuse gevolgen.  

Ik hoef het allemaal niet op een rijtje te zetten. Het inzicht breek steeds breder 

door. De onrust wordt steeds sterker. De rampen komen steeds dichterbij 

komen. De mens dacht de schepping uitsluitend te kunnen gebruiken als 

wingebied. Maar de aangetaste schepping gaat terugslaan. Natuurrampen zagen 

wij eerst als calamiteiten van een noodlot. We spraken er God zelfs op aan (‘waar 

ben je, God?’). Maar die rampen komen steeds meer op ons conto. Zouden wij 

daar dan geen vraag van God aan ons in mogen zien? ‘Mens, waar ben jij?’ God 

spreekt nooit direct, maar alleen door zijn schepping.  

Omkeren 

Er is een nieuwe fase in de geschiedenis van de mensheid nodig. We zullen ons 

moeten omkeren, willen we niet verloren gaan. Dat vraagt óók om een omslag 

in het geloof. Het vraagt om een geloof met oog voor het geheim dat huist in alle 

dingen. Een geloof dat weet dat wie dat geheim niet respecteert, het kapot 

maakt. En wie het kapot maakt, maakt op den duur zichzelf kapot. Want we zijn 

geplaatst in een wonderwereld waarmee we onverbrekelijk verbonden zijn. Met 

dieren en planten en dingen, onmetelijk groot of onmetelijk klein. 
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Laat daarom ons oog gericht zijn en blijven op Hem die alles boven gaat. De 

grootheid van zijn mysterie spreekt tot ons in sterrenstelsels, maar ook in een 

bermbloem. Want je hoeft niet alleen naar boven te kijken. ‘Kijk naar de 

bloemen in het veld,’ zei Jezus. Ze preken zoals geen dominee of rabbijn ooit zal 

kunnen. Het geloof ligt in de schepping voor het oprapen. Wie God daar niet 

tegenkomt, zal Hem ook niet tegenkomen in kerk of moskee. Die kunnen de 

breedheid van zijn mysterie namelijk niet bevatten. Daar heeft Hij een hele 

schepping voor nodig.  


