Rijk als Job?

Agenda
• Inleiding, hoofdlijn van het boek
• Vragen in kleine groep
• Afsluiting

Achtergrond van het boek Job

Wat maakt het boek uniek?
• Langste passage in de Bijbel waarin God zelf
spreekt (Job 38-41)
• Langste passage in de Bijbel waarin satan spreekt
(Job 1-2)
• Meeste gebruik van unieke Hebreeuwse woorden
• Unieke structuur: proza en poëzie, monoloog en
dialoog

Achtergrond
Auteur: Onbekend.
Kandidaten:
–
–
–
–

Mozes (i.v.m. tijd van handeling)
Salomo (i.v.m. parallel met Prediker)
Job zelf (hij leefde nog 140 jaar)
Elihu?

Achtergrond
Tijd: Onbekend
Vermoedelijk de tijd van de aartsvaders:
–
–
–
–
–

Jobs leeftijd
Jobs priesterlijke rol in de familie (1:4)
Chaldeeën zijn nog nomaden (1:17)
geen vermelding van verbond of feiten over Israël
de naam van God: Shaddai, vooral gebruikt in Genesis
en Exodus.
– plaatsnamen vooral in Genesis en Exodus

Achtergrond
Plaats: Onbekend
– Vermoedelijk in de buurt van Petra (Edom) of Syrië:
vruchtbaar land, er was een stad (Job zat in de poort),
werd aangevallen door Chaldeeën

Elifaz, uit
Teman (Edom)

Achtergrond
Job heeft echt bestaan
– Ez.14:14: drie rechtvaardigen, Noach, Daniel en Job
– Jak. 5:10–11 volharding van Job

Het verhaal:
– Feit?
– Verzinsel?
• analogie in rampen, Hebreeuwse dichtvorm
– Verzinselfeit?
• vgl. toneelstuk van Shakespeare rond historisch feit

Overzicht van het boek: begin
Lezen 1:1–12, 1:19–22 en 2:7–13

• Hoe ziet God Job?
• Wat doet satan?
• Job verliest alles, ook gezondheid, maar niet zijn
vrouw (alhoewel … )

NBV Job 1:1–12 In het land Us woonde een man die Job
heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag
voor God en meed het kwaad. 2Job had zeven zonen en drie
dochters. 3Hij bezat zevenduizend schapen en geiten,
drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd
ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de
aanzienlijkste man van het Oosten. 4Zijn zonen hadden de
gewoonte om de beurt een feest te geven, ieder in zijn eigen
huis, en nodigden dan hun drie zusters uit om bij hen te komen
eten en drinken. 5Nadat elk van zijn zonen zo’n feest had
gegeven, liet Job hen bij zich komen voor een reinigingsritueel.
Hij stond dan ’s ochtends vroeg op om voor elk van hen een
offer te brengen, want hij dacht bij zichzelf: Misschien hebben
mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart vervloekt. Job
deed dit telkens weer.

6Op

een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting
maken bij de HEER, en ook Satan bevond zich onder hen. 7De
HEER vroeg aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Hij
antwoordde: ‘Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde.’
8De HEER vroeg aan Satan: ‘Heb je ook op mijn dienaar Job
gelet? Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en
onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad.’
9Satan antwoordde de HEER: ‘Zou Job werkelijk zonder reden
zoveel ontzag voor God hebben? 10U beschermt hem immers,
evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk
dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt.
11Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem
toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.’
12Toen zei de HEER tegen Satan: ‘Goed, met alles wat van hem
is mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan.’ Hierop
vertrok Satan.

1:19–22 Maar plotseling werd het huis getroffen door een hevige
storm uit de woestijn, zodat de vier muren instortten, en uw
kinderen onder het puin bedolven werden en de dood vonden. Ik
ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is.’
20Toen stond Job op, hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd
kaal en wierp zich neer in het stof. 21En hij zei: ‘Naakt ben ik uit
de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar
schoot terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft
genomen, de naam van de HEER zij geprezen.’ 22Ondanks alles
zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt.

2:7–13 Hierop vertrok Satan en overdekte Job van voetzool tot
kruin met kwaadaardige zweren. 8Job pakte een potscherf om
zich te krabben, terwijl hij in het stof en het vuil zat. 9Zijn vrouw
zei tegen hem: ‘Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God
toch en sterf.’ 10Maar Job zei tegen haar: ‘Je woorden zijn de
woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God,
zouden we dan het kwade niet aanvaarden?’ Ondanks alles
zondigde Job niet en sprak hij geen onvertogen woord.

11Drie

vrienden van Job, Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en
Sofar uit Naäma, hoorden van de rampspoed die hem had
getroffen, en ze besloten hem op te zoeken. Onderweg
ontmoetten ze elkaar, en samen gingen ze naar hem toe om hun
medeleven te tonen en hem te troosten. 12Toen ze Job vanuit de
verte zagen herkenden ze hem niet, en ze barstten uit in luid
geweeklaag, ze scheurden hun kleren en wierpen stof omhoog
over hun hoofd. 13Zeven dagen en zeven nachten bleven ze
naast hem op de grond zitten zonder iets tegen hem te zeggen,
want ze zagen hoe vreselijk hij leed.

Overzicht van het boek: de 3 vrienden
• Elifaz 4:5–6,17 naast 6:25
• Bildad 8:1–7 naast 10:1
• Sofar 11:1–5 naast 12:1,2
– Ontaardt in geruzie: Job 16:2 / 18:3 Bildad / 19:2 Job /
20:3 Sofar / 21:3 Job
– 23:1–4 Job wil antwoord van God; 27:2
– 32:1 ze stoppen

• Elihu komt, zegt zinnige dingen

Job 4:5–6 Elifaz
Maar nu word jij beproefd, en je verliest de moed, nu treft jou het
onheil, en je geeft het op. 6Vertrouw je niet op je ontzag voor
God, geeft je onbesproken levenswandel je geen hoop?
17 “Kan een mens zich gedragen zoals God het wil, kan iemand
zonder smet zijn voor zijn schepper?”
6:25 Job
Oprechte woorden sterken, maar jullie verwijten – wat tonen die
aan?

Job 8:1–7 Toen nam Bildad uit Suach het woord: 2‘Hoe lang blijf
je deze dingen nog verkondigen? Al die woorden van je – ze zijn
niets dan wind. 3Is God dan onrechtvaardig? Zou de
Ontzagwekkende het recht verdraaien? 4Als je kinderen tegen
hem gezondigd hebben, gingen zij te gronde aan wat zij zelf
misdeden. 5Als jij je zelf tot God zult wenden en de
Ontzagwekkende om genade smeekt, 6als je rein bent, en
rechtschapen – dan zal hij het voor je opnemen en zal de
gerechtigheid weer wonen in je huis. 7En al was je verleden
onbeduidend, je toekomst zal des te grootser zijn.
10:1 Job
Vervuld van afschuw voor het leven laat ik mijn klacht de vrije
loop en zal ik spreken uit het bitterst van mijn ziel.

Job 11:1–5 Toen nam Sofar uit Naäma het woord: 2‘Vraagt die
woordenstroom niet om een tegenstem? Zo’n zwetser krijgt toch
niet zomaar gelijk? 3Denk je dat jouw dwaasheid ons tot zwijgen
brengt? Dat je spot door niemand aan de kaak gesteld wordt?
4Je beweert: “Zuiver zijn mijn woorden en onschuldig ben ik in
uw ogen.” 5O, wilde God zelf toch eens spreken en zich tot jou
richten, ...
12:1,2 Hierop antwoordde Job: 2‘Ja, jullie zijn werkelijk
onovertroffen, met jullie zal de wijsheid sterven!

Overzicht van het boek: God spreekt
•
•
•
•

God spreekt 38:1–4 en 40:1–5
Job bind in 42:1–17
Moet offeren voor 3 vrienden, niet voor Elihu
Hij krijgt weer 7 zonen en 3 dochters
– van wie?
– waarom nadruk op de dochters?
– happy end? trauma?

Job 38:1–4 En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. Hij
zei: 2‘Wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol
onverstand? 3Sta op, Job, wapen je; ik zal je ondervragen, zeg
mij wat je weet. 4Waar was jij toen ik de aarde grondvestte?
Vertel het me, als je zoveel weet.
40:1–5 En de HEER vervolgde: 2‘Een mens die met de
Ontzagwekkende twist – kan hij hem iets leren? Laat hij die God
terechtwijst op dit alles antwoorden!’ 3En Job antwoordde de
HEER: 4‘Ik ben onaanzienlijk. Wat zal ik u antwoorden? Ik leg
mijn hand op mijn mond. 5Ik heb eenmaal gesproken en zeg
niets meer, tweemaal – en doe er het zwijgen toe.’

Job 42:1–17 Nu antwoordde Job de HEER: 2‘Ik weet dat niets
buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is.
3Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit wilde
toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over
wonderen, te groot voor mij om te bevatten. 4“Luister,” zei ik,
“dan zal ik spreken, ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet.”
5Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met
eigen ogen aanschouwd. 6Daarom herroep ik mijn woorden en
buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil.’

7Nadat

de HEER deze woorden tot Job had gesproken, richtte
hij zich tot Elifaz uit Teman: ‘Ik ben in woede ontstoken tegen jou
en je twee vrienden, omdat jullie niet juist over mij hebben
gesproken, zoals mijn dienaar Job. 8Welnu, neem elk zeven
jonge stieren en zeven rammen, ga daarmee naar mijn dienaar
Job, zodat jullie een offer kunnen brengen voor jezelf. Job, mijn
dienaar, zal voor jullie bidden, want ik ben alleen hem
goedgezind. Dan zal ik jullie niet blootstellen aan schande, ook
al hebben jullie niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar
Job.’ 9En Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma
deden zoals de HEER had gezegd en de HEER was Job
goedgezind. 10Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht
de HEER een keer in het lot van Job en hij gaf hem het dubbele
van wat hij eerder bezat.

11Al

zijn broers en al zijn zusters, en iedereen die hem van
vroeger kende, kwamen naar zijn huis om samen met hem te
eten; ze schudden hun hoofd en troostten hem, omdat de HEER
zoveel rampspoed over hem had uitgestort. En elk van hen gaf
hem een geldstuk en een gouden ring. 12De HEER zegende Job
in zijn latere leven nog meer dan in zijn vroegere, en zo kreeg
Job veertienduizend schapen en geiten, zesduizend kamelen,
duizend span runderen en duizend ezelinnen. 13Ook kreeg hij
zeven zonen en drie dochters. 14De eerste dochter noemde hij
Jemima, de tweede Kesia en de derde Keren-Happuch. 15In het
hele land waren geen mooiere vrouwen dan de dochters van
Job. En hun vader gaf aan hen een even groot erfdeel als aan
hun broers. 16Hierna leefde Job nog 140 jaar en hij zag zijn
kinderen en de kinderen van zijn kinderen opgroeien, tot in het
vierde geslacht. 17En toen stierf Job, oud en verzadigd van het
leven.

kleine groepen
3 tot 5 personen

Vraag 1
Waarom reageren Jobs en zijn vrouw verschillend?
– 1:21,22; 2:9,10
– 13:16, 16:19, 19:25, 29:4,5
– Pred.12:1

Vraag 2
De 3 vrienden: goed pastoraat?
–
–
–
–

Wat doen ze goed en wat niet? 2:13, 21:3
Hoe reageer je als de fiets van de buurman gestolen is?
Hoe ga je om met wie leed te dragen heeft?
Wat zijn goede en wat zijn verkeerde vragen?

Goede en verkeerde vragen
• Bij lijden horen primair vragen over gevoelens en
niet over geestelijke of rationele aspecten.
• 6 fases van rouw:
–
–
–
–
–
–

Paniek, geschokt, ongeloof
Ontkenning
Boosheid
Het gevecht aangaan (bijv. bij ziekte)
Depressie
Aanvaarding

Vraag 3
Lees Fil. 1:29
– Wat is die “genade” om te lijden?
– Wat zijn oorzaken van lijden?

Lijden
• Gods kinderen hebben met lijden te maken
–
–
–
–
–
–

Soms door zonde (Numeri 12:10: Mirjam melaats)
Soms tuchtiging/correctie (Hebreeën 12:5 v)
Soms als loutering (2 Kor 12:7v, 1 Pet 5:10)
Soms om aandacht te krijgen (Ps 119: 71, 74)
Soms om te leren troosten (2 Kor 1:4)
Soms om God te eren in geestelijke strijd: Job

• Lijden heeft dus niet per se te maken met zonde;
de rechtvaardigen lijden ook

Doel: geloofsopbouw
• God en Jezus beter leren kennen:
– Joh. 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de Zoon
heeft hem doen kennen.
– Joh. 17:3 Het eeuwige leven is God kennen en Jezus.

• Lijden past daarin:
– Hebr. 5:8 De Zoon heeft de gehoorzaamheid geleerd uit
hetgeen Hij heeft geleden.
– Fil. 1: 29 Aan u is de genade verleend, voor Christus,
niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te
lijden.
– Rom. 8:18 Lijden nu versus toekomstige heerlijkheid.

Vraag 4?
• Is God harteloos?

God
• Is God harteloos?
– Jacobus 5:11 “U hebt gehoord hoe standvastig Job
was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is
immers liefdevol en barmhartig.”

•
•
•
•

God is almachtig en alwetend en liefhebbend
God heeft een doel, ook al kennen we het niet
God heeft alles in de hand, ook al zien we het niet
Het past niet om God te oordelen, wel om verdriet
en klachten aan hem te uiten (zie ook Psalmen)
• God is niet op afstand van ons als wij lijden

Gods antwoord
•
•
•
•

Job vraagt 36 keer om God te mogen spreken
God toont Zich de Schepper
God toont schepselen (nijlpaard, krokodil?)
Job krijgt geen antwoord op zijn vragen

Lessen uit Job
• Er zijn geen eenvoudige antwoorden
• Een tragedie kan iemand wakker schudden
• God komt onze aanbidding toe, of we er iets voor
terugkrijgen of niet
– dienen we God voor wie Hij is of voor wat het ons
oplevert?

• Wij ervaren dezelfde dingen als Job:
– de onzichtbare wereld / satans aanvallen / dezelfde
God / onze vrienden kijken ook toe

Lessen uit Job
• Zij die God afwijzen en in zichzelf geloven zijn pas
echt arm
• Tijdelijke problemen mogen ons niet afleiden van
eeuwige waarden
• Materieel bezit en aardse verbanden blijven niet

Lessen op basis van Job
• Als God ons door beproevingen laat gaan, is hij
altijd bij ons (Jesaja 43:1,2. Daniel 3:1–6)
• Als we door beproevingen gaan, laat God het niet
te zwaar voor ons worden (1 Kor.10:13)
• God bouwt ons karakter en doorzettingsvermogen
(Jacobus 1:2–4, 1 Petrus 1:3-7)
– Job wist dat: in 23:10 zegt hij “als hij me toetste, zou ik
puur als goud zijn”,…

Persoonlijke vraag
Kun je en wil je lijden aanvaarden als iets
dat God wil gebruiken, voor jezelf, voor
anderen, voor Zijn eer?

