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Les 1 Het einde 
24-30 september 
 
Kernteksten: Job 42:10, 1 Korintiërs 4:5, Job 14:14 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Vergeldingstheologie is een val waar je zo gemakkelijk in loopt. Het gebeurt zo vaak dat we snel 
verband leggen tussen het lijden en de straf van God. Als leraren moeten we ervoor zorgen dat we 
ons op deze denkfout toeleggen. 
 
Stap 2─Toepassingsvragen en vragen om over na te denken 
 

1. Waarom is het zo verleidelijk om in het echte leven in vergeldingstheologie te geloven? 
2. Wat kunt u in uw kerk en gemeenschap doen om ware godsdienst van het hart te 

promoten? 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
Gods souvereiniteit heeft in de afsluitende hoofdstukken van het boek Job (Job 38-41) centraal 
gestaan, waarbij terug wordt gegrepen op beelden van de schepping en de natuur. Zonder 
antwoord te geven op Jobs vraag wat betreft het 'Waarom?' van zijn lijden, wordt God geschilderd 
als liefdevol en toch majestueus heersend over zijn schepping. Job moet dus God uiteindelijk als 
zijn Schepper erkennen. Deze erkenning brengt de grote verandering of vernieuwing op gang die in 
Jobs hart plaatsvindt. 
I. God kennen 
(Herhaal Job 42:2-6 met uw groep) 
 
In de beginverzen van dit slothoofdstuk (42:2, 3) verwijst Job vijf maal naar begrip, kennis en raad, 
wat aangeeft dat hij tot een dieper begrip is gekomen van wie God is en hoe hij zich tot zijn 
schepping verhoudt. Zelfs als we God ondervragen‒en God heeft nooit kritiek op Job, omdat hij dit 
doet‒moeten we uiteindelijk tot Jobs conclusie komen dat we over dingen spreken die we niet 
begrijpen (Job 42:3b, vergelijk met Spreuken 16:9). Jobs berouw in het volgende vers is noch een 
late bekentenis van zijn schuld noch een ondersteuning van de vergeldingstheologie van zijn 
vrienden, maar veeleer een herroeping van zijn eerdere wettige claim die hij tegen God had 
ingediend. Hij buigt als een eindig schepsel voor de oneindige wijsheid van Yahweh (vergelijk met 
Genesis 18:27). 
 
Denk over het volgende na: Als u uw leven overdenkt, wanneer waren dan de periodes dat u God 
het diepst heeft leren kennen? Waarom denkt u dat dit meestal tijden van lijden en verdriet zijn 
geweest? 
II. Vergeldingstheologie 
(Herhaal Job 42:7-10 met uw groep) 
 
Een oppervlakkige lezing van het laatste hoofdstuk van het boek Job zou tot het begrip kunnen 
leiden dat vergeldingstheologie het, precies aan het eind, heeft gewonnen: Job heeft nooit 
gezondigd, God erkent ten slotte dat feit en, als vergelding, herstelt hij Job in zijn vroegere 
voorspoed en meer, waarbij hij zijn bezittingen verdubbelt (Job 42:10). Per slot van rekening 
hadden Jobs vrienden gelijk gehad: De slechte mensen lijden vanwege hun zonde en de 
deugdzame mensen zegevieren in hun rechtvaardigheid, zelfs al duurt het soms wat langer voordat 



God er doorheen komt. Zaak gesloten. 
 Vergeldingstheologie is een gevaarlijke, maar altijd aanwezige denkrichting, vooral wanneer 
rampen toeslaan. Zij veronderstelt een directe relatie tussen iemands daden en die van God. Als 
we goed zijn, dan zullen er zegeningen komen; als we slecht zijn, zal hier straf van God op volgen. 
Dit is de theologie van Jobs vrienden Elifas, Bildad en Zofar, in het boek steeds door hen 
gepropageerd en door Job heftig bestreden. Wat we moeten beseffen is dat deze 
vergeldingstheologie van God een voorspelbare godheid maakt die door middel van vastgelegde 
formules werkt, waarbij zij aan zijn souvereiniteit voorbij gaat en hem vatbaar maakt voor 
menselijke manipulaties. We zouden zelfs gelijk kunnen hebben als we op deze manier dachten, als 
dit niet de onmiskenbare goddelijke verklaring aan het einde van het boek Job op het oog had, die 
een duidelijk waardeoordeel over dit type vertekende vergeldingstheologie vertoont: '… jullie niet 
juist over mij hebben gesproken, zoals mijn dienaar Job' (Job 42:8). 
 God wil er, in zijn wijsheid, voor zorgen dat er aan het einde van het boek geen sporen van dit 
verleidende theologische verzinsel achterblijven. Hij doet dit door Jobs vrienden rechtstreeks en 
nogal streng toe te spreken. Hij voorziet echter ook in herstel voor de zich vergissende vrienden. 
De rechtvaardige Job bemiddelt voor zijn misleide vrienden en Jobs herstel is daarom verbonden 
aan zijn tussenkomst (Job 42:9, 10). Zijn diepere vriendschap met en kennis van God vertaalt 
zichzelf in een zegen op zijn relaties met mensen. 
 
Denk over het volgende na: Hoe moeten Jobs vrienden zich aan het einde van het verhaal hebben 
gevoeld? Was God te streng in zijn oordeel over hun theologie? Waarom of waarom niet? 
 
III. De drie dochters van Job 
(Herhaal Job 42:13-15 met uw groep) 
 
De vermelding van Jobs drie dochters bij naam‒in tegenstelling tot de zeven zoons waarvan de 
naam niet wordt vermeld‒die Job aan het einde van het boek worden teruggegeven, heeft 
verklaarders door de eeuwen heen voor een raadsel gezet. Sommigen hebben de tien kinderen 
allegorisch met de tien geboden in verband gebracht (de eerste drie voorgesteld door de dochters, 
de andere zeven door de zonen); anderen hebben in de drie dochters een voorstelling van de Drie-
eenheid gezien. Er is in de namen van de drie meisjes een eschatologische betekenis gesuggereerd: 
Jemima betekent bijvoorbeeld 'dag tot dag' of 'duif' en wijst op de opstandingsdag of de heilige 
Geest; Kesia is de aromatische schors van de kassieboom, waarvan wordt verondersteld dat deze 
naar de 'Gezalfde', de Messias, verwijst; en Keren-Happuch betekent 'hoorn van antimoon', een 
gekleurd poeder dat als oog make-up werd gebruikt en gewoonlijk in een hoorn werd bewaard, 
wat in eschatologische zin op de schoonheid en overvloed van het eeuwige leven zou kunnen 
wijzen. 
 Hoewel alle Bijbelse namen een betekenis hebben, is het waarschijnlijk veiliger om je ver te 
houden van deze vergeestelijkende speculaties; de speciale vermelding van de namen van de 
dochters, hun buitengewone schoonheid en hun ongebruikelijke opname in de wet op het erfelijk 
bezit (vergelijk met Numeri 36) wijst echter op het feit dat het verhaal opnieuw onze 
verwachtingen en gewoonten omverwerpt. Net zoals Jobs vrienden God niet op de juiste manier 
begrepen, zijn het nu niet alleen maar de zonen, maar ook‒en nadrukkelijker‒Jobs dochters die 
Jobs erfenis voortzetten. Jobs erfgoed is dus universeel. Jobs drie prachtige dochters maken het 
verhaal groter tot voorbij datgene waar men gewoonlijk bij stilstaat, daar Gods antwoord verder 
gaat dan vergeldingstheologie. 
Denk over het volgende na: Wat zijn onze gevestigde ideeën over God en onze persoonlijke 
theologieën die tegen het licht gehouden en herzien moeten worden?  
  



Les 2 De grote strijd 
1-7 oktober 
 
Kernteksten: Job 1:1-12, Ezechiël 28:12-16, Openbaring 12:9 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Hoewel het belangrijk is de realiteit van Satan en de zonde in te zien, is het ook belangrijk niet 
meer dan noodzakelijk bij die realiteit stil te blijven staan. Voorop staat dat onze gedachten bij 
Christus onze Heiland moeten zijn. 
 
Stap 2─Toepassingsvragen en vragen om over na te denken 
 

1. Waarom is het gevaarlijk om te veel bij Satan en zijn activiteiten stil te blijven staan? 
2. Hoe kunt u voortdurend een beeld van Christus uw Heiland voor ogen houden? Wees 

praktisch in uw antwoord. 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
Het Hebreeuwse woord voor Satan (sātān) in het Oude Testament wordt vertaald met 
tegenstander (ook een menselijke tegenstander; bijvoorbeeld: 1 Koningen 11:14), aanklager 
(Psalmen 109:6) of als de eigennaam Satan (Zacharia 3:2). Vooral in het boek Job wordt het woord 
gebruikt om de tegenstander van God, de duivel te beschrijven (Job 1:7-9, 12; 2:1-4, 6, 7; vergelijk 
ook met 1 Kronieken 21:1). In al deze verzen verschijnt Satan altijd als een zeer echt persoon, wat 
op zijn actieve aandeel in de grote strijd wijst. 
 
I. De oorsprong van de zonde 
(Herhaal Ezechiël 28:12 met uw groep) 
 
De grote strijd heeft een begin en een einde. Het is geen eeuwige strijd. Ze begint in de hemel 
voordat de tijd op aarde begint, met een geschapen wezen dat ernaar streeft om als God te zijn, 
een cherub in wiens  hart zonde wordt geboren (Ezechiël 28:14, 15) en die ernaar streeft om als 
God te zijn (Jesaja 14:14). De oorsprong van de zonde in Satans hart is een moment van mysterie 
dat niet volledig verklaard kan worden. Hoogmoed, afgunst en eerzucht zijn er de oorzaak van dat 
Lucifer valt. 'De zonde is een indringer en er kan geen enkele reden voor haar bestaan worden 
gegeven. Het is een geheimenis en is als zodanig onverklaarbaar. Als wij de zonde goedpraten 
verdedigen wij haar.'‒Ellen G. White, De Grote Strijd, blz. 454. 
 
Denk over het volgende na: Wat voor dingen uw leven vindt u moeilijk uit te leggen? Hoe vaak 
hebben deze dingen met de realiteit van de zonde te maken? 
 
II. Het thema van de grote strijd 
(Herhaal Job 1:6-12 en Openbaring 12:4-9 met uw groep) 
 
Het boek Job kan alleen worden begrepen wanneer het vanuit het perspectief van de grote strijd 
wordt bekeken. Als zevendedags-adventistische christenen nemen we de voortdurende geestelijke 
strijd tussen goed en kwaad waar in deze wereld en in ons eigen leven. We hebben ook een begrip 
van de universele strijd die over deze planeet woedt. De grote strijd is met Satans rebellie in de 
hemelse hoven begonnen (Openbaring 12:7-9), die zich eerst heeft uitgebreid tot een derde van 



de engelen (Openbaring 12:4) en toen tot de aarde, nadat Satan en zijn engelen uit de hemel 
waren geworpen en heeft de val van de mensheid veroorzaakt (Genesis 3). Wat in de grote strijd 
op het spel staat is ons begrip van het karakter van God dat is verdraaid door Satans beschuldiging 
in het begin dat God geen God van liefde is, maar dat zijn schepselen hem uit angst dienen. 
 Deze beschuldiging wordt aan het begin van het boek Job herhaald, wanneer Satan suggereert 
dat Job God alleen dient vanwege de goddelijke zegeningen die hij ontvangt. Het is de oude 
beschuldiging: God is een tiran die zijn onderdanen manipuleert totdat ze zich aan hem 
onderwerpen (Job 1:9-11). Ze dienen hem ofwel uit angst ofwel omdat ze op de zegeningen willen 
meeliften. 
 Deze grote strijd die in de hemel is begonnen, is zo een schouwspel voor het universum 
geworden, waarbij ze het middelpunt van het toneel inneemt (1 Korintiërs 4:9). Het is echter geen 
show waarbij de toeschouwers zonder enige persoonlijke betrokkenheid toekijken; de hele 
schepping ziet verlangend uit naar de uiteindelijke beslissing van de kosmische strijd (Romeinen 
8:19-22). Deze strijd wijst op het einde van de grote strijd. De zonde en haar slechte aanstichter 
zullen niet voor altijd van dit universum deel uitmaken en God zal Satan aan het einde van het 
millennium vernietigen (Openbaring 20:10). Pas dan zal de grote strijd zijn geëindigd. 
 
Denk over het volgende na: Hoe beleeft u de grote strijd? 
 
III. Verzoeking, het kruis en verder 
(Herhaal Matteüs 4:1, Hebreeën 2:14 en Zacharia 3:1 met uw groep) 
 
Het begin van het beslissende gevecht in de grote strijd, zoals deze zich hier ontvouwde, was 
Christus' verzoeking in de woestijn. De val van de mensheid in Eden is begonnen met de verleiding 
met voedsel. Satan begon de verzoeking van de Mensenzoon óók met voedsel (Matteüs 4:1-4). 
Christus' overwinning over de verzoekingen van het lichamelijke (voedsel), mentale (macht) en 
geestelijke (aanbidding) maakten Satan duidelijk dat zijn strijd tegen de hemel vanaf het allereerste 
begin van Christus' dienstwerk op aarde verloren was. Satan moest ten slotte de aanwezigheid van 
de Heiland op zijn bevel verlaten (Matteüs 4:10). Deze overwinning was beslissend voor het 
probleem van de zonde (Romeinen 5:12-17). 
 Aangezien een oorlog nooit uit slechts één strijd bestaat, is Satan steeds doorgegaan Christus 
tijdens zijn dienstwerk op aarde aan te vallen. De definitieve strijd is echter gestreden op Golgotha, 
toen Christus onze redding heeft gewonnen door zichzelf als het offer voor onze zonden te 
schenken (Hebreeën 2:14, 1 Johannes 2:2, Romeinen 4:25), en de overwinning met zijn opstanding 
heeft bezegeld. Voorbij Golgotha en het graf in de hof dient hij als onze hemelse hogepriester die 
ten behoeve van ons voor de troon van God bemiddelt en ons tegen de aanklager verdedigt 
(Zacharia 3:1). 
 
Denk over het volgende na: Hoe maakt Christus' dood aan het kruis een verschil in uw leven?  
  



Les 3 Is Job onterecht bang voor God? 
8-14 oktober 
 
Kernteksten: Job 2 en Genesis 3:1-8 
 
Stap 1─Toepassen 
God toont ongelooflijk geduld met Satans aanvallen op Job, die uiteindelijk tegen hemzelf gericht 
zijn, wetende dat het kruis het antwoord op alle vragen, zelfs die van Job, zou zijn. 
 
Stap 2─Vragen om over na te denken 
 

3. Denk aan een tijd waarin u, of iemand die u kent, vals beschuldigd werd. Hoe één van jullie 
gereageerd en hoe is de situatie geëindigd? 

Hoe heeft u Gods geduld in uw eigen leven ervaren? Waarom was hij zo geduldig met Satan? 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
Er worden een aantal belangrijke theologische kwesties ter sprake gebracht in het tweede 
hoofdstuk van het boek Job dat we deze week bestuderen. Het wordt duidelijk dat het lijden van 
Job werkelijk een moment van verzoeking is, dat de oorspronkelijke verzoeking in Genesis 3 echoot 
en de verzoeking van Jezus voorafschaduwt zoals deze in Matteüs 4 is opgetekend. En dan is er de 
aanklager (Satan) en de Ene die hij beschuldigt (God), tussen wie het conflict achter dit hoofdstuk 
schuilgaat. 
 
I. Typologie 
(Herhaal Genesis 3:1-8 en Matteüs 4:1-11 met uw groep) 
 
Typologieën creëeren een belangrijke schakel tussen het Oude en Nieuwe Testament en 
concentreren zich op de rol en het dienstwerk van Jezus Christus. Typologie kan worden 
gedefinieerd als de studie van verschillende personen, gebeurtenissen of instellingen in de 
heilsgeschiedenis, door God in het bijzonder bedoeld om antitypische, eschatologische vervulling 
in Christus en de werkelijkheden van het evangelie te ontdekken. 
 Het gehele offerstelsel van het Oude Testament verschaft een goede casestudie in typologie en 
wijst op Christus als de vervulling van de hoogtepunten en diensten ervan. De verzoeking van Job 
echoot de verzoeking in het begin van Adam en Eva in de hof van Eden (Genesis 3:1-8), hoewel er 
enige belangrijke verschillen zijn: De oorspronkelijke verzoeking vindt plaats in de context van het 
prachtige Eden, terwijl de verzoeking van Job middenin tragedie, lijden en dood plaatsvindt. Een 
ander belangrijk verschil is dat het eerste menselijke echtpaar valt, maar Job weerstaat de 
verleiding om God te vervloeken en te vallen; op deze manier wordt hij een type voor Christus die 
de verleidingen in de woestijn óók weerstaat. Men moet in overweging nemen dat het antitype 
(Christus) altijd belangrijker en completer is dan het type (Job) en dat Christus' overwinning op de 
verzoeking de overwinning over de zonde in de grote strijd voorstelt. 
 
Denk over het volgende na: Wat betekent het feit dat Job de verleiding om God te 'vervloeken' 
weerstaat, voor de verzoekingen die op ons afkomen?  
 
II. Satans toegang tot de hemel 
(Herhaal Job 1:6, 2:1; Lucas 10:18 en Openbaring 12:3, 7-9 met uw groep) 
 



Een van de kwesties die voor een raadsel zetten en die uit de studie van Job 1 en 2 voortkomt, is de 
vrije toegang tot de hemel die Satan schijnt te genieten. Twee keer komt Satan in de 
tegenwoordigheid van God (Job 1:6 en 2:1). Het is echter interessant op te merken dat in beide 
gevallen het God is die de dialoog begint en Satan vraagt rekenschap van zijn daden af te leggen. 
Het is duidelijk dat God de zeggenschap heeft, zelfs over Satans toegang tot de hemel. Het is ook  
interessant op te merken dat, na zijn tweede mislukte poging om Job te verleiden God te 
verwerpen, Satan volledig uit het boek Job verdwijnt, bijna op de manier waarop hij na de derde 
verzoeking van Jezus in de woestijn verdwijnt. Daarentegen spreken een aantal verzen in de Bijbel 
duidelijk over de plaatsen waar Jezus zich na de verzoekingen in de woestijn bevindt en over zijn 
toegang tot Gods troon. 
 Het bestaan van Satan op enig moment in de hemel kom je in de Bijbel tegen. Openbaring 12:7-9 
beschrijft in een terugblik hoe het grote conflict met een strijd in de hemel begint, die ermee 
eindigt dat Satan uit de hemel neer wordt geworpen op de aarde, samen met een derde van de 
engelen (Openbaring 12:4). Hoewel het moeilijk is een ononderbroken tijdlijn vast te stellen tussen 
gebeurtenissen die in de hemel en op aarde plaatsvinden, gebeurt deze verbanning vóór de 
schepping van de aarde, waar Satan eerst de vrouw in Eden verleidt (Genesis 3:1-8) en daarna 
strijdt tegen het zaad van de vrouw (Genesis 3:15), Jezus Christus, tijdens zijn leven leven op aarde. 
 In de tijd van het Oude Testament heeft Satan nog steeds beperkte toegang tot de hemel (Job 
1:6, 2:1; vergelijk ook met Zacharia 3:1), maar het is altijd op bevel van en onder het gezag van 
God. Het kruis stelt het moment voor waarop de overwinning over de kwade machten zichtbaar 
wordt. Satans toegang tot de hemel lijkt niet langer voort te duren (vergelijk Lucas 10:18, Johannes 
12:31). Satan is dus beperkt tot de aarde, waar hij uiteindelijk tijdens het millennium in ketenen 
gebonden zal zijn (Openbaring 20). 
 
Denk over het volgende na: Hoe verlicht de studie van Satans toegang tot de hemel uw begrip van 
de grenzen die God stelt aan de macht van de verzoeker in uw leven? 
 
III. Gods oordeel 
(Herhaal 1 Korintiërs 4:9 en Openbaring 14:7 met uw groep) 
 
Er is een interessante dubbelzinnigheid aan het begin van de boodschappen van de drie engelen in  
Openbaring 14:7. De 'ure van zijn oordeel' (NBG) zou kunnen verwijzen naar het oordeel dat God 
als een Rechter uitvoert, maar ook naar het feit dat hij geoordeeld wordt. Het blijkt een 
opzettelijke dubbelzinnigheid te zijn, aangezien beide betekenissen een belangrijke theologische 
boodschap hebben. Hoewel God ongetwijfeld de Rechter is die de leiding van het laatste oordeel 
heeft, zowel in het onderzoekende (1844) als het uitvoerende (wederkomst van Christus, 
millennium en vernietiging van het kwaad) stadium ervan, heeft hij zichzelf ook transparant 
gemaakt voor de kritische blik van het universum, waarbij de grote strijd en het verlossingsplan 
beide gezamenlijk een schouwspel voor de wereld en voor de engelen zijn. Het hele universum zal 
hem als een God van liefde en rechtvaardigheid erkennen, wat precies de twee eigenschappen zijn 
die Satan geprobeerd heeft te vertekenen. 
 
Denk over het volgende na: Wat betekent het om een schouwspel voor het universum te zijn? 
 
  



Les 4  Goddelijk en menselijk lijden  
15-21 oktober 
 
Kernteksten: Job 10:8-12, Romeinen 3:1-4, Kolossenzen 1:16, 17 
 
Stap 1─Toepassen 
 
De grote vraag naar het menselijk lijden en Gods karakter heeft zeer praktische implicaties in ons 
leven. Het is meer dan slechts een theoretische of filosofische vraag. 
 
Stap 2─Toepassingsvragen en vragen om over na te denken 
 

1. Denk aan een tijd van lijden in uw leven waaarin u zich misschien verbitterd ten opzichte 
van God gevoeld heeft. Hoe kunt u in uw relatie met hem die bittere gevoelens kwijtraken? 

2. Hoe staat het met bittere gevoelens naar anderen? Hoe heeft u zich onrechtvaardig 
behandeld gevoeld? Op wat voor manieren koestert u dientengevolge bittere gevoelens ten 
opzichte van degenen die u hebben gekwetst? Wat kunt u doen om een oplossing te vinden 
voor deze gevoelens van pijn en wrok en in plaats hiervan genezing en vernieuwing te 
voeden? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
Het lijden is inderdaad een universeel en tijdloos onderwerp. Het boek Job houdt zich ermee bezig 
op een manier die nog altijd relevant is, zelfs na 3500 jaar geschiedenis die met persoonlijk en 
collectief leed is gevuld. Het is belangrijk naar de historische achtergrond van het boek te kijken en 
te begrijpen hoe de vraag naar God en het lijden vanaf de schepping tot het einde der tijden wordt 
beschouwd en hoe hieraan uitdrukking wordt gegeven. 
 
I. Historische achtergrond van het boek 
(Herhaal Job 1:1; Ezechiël 14:14, 20 en Jacobus 5:11 met uw groep) 
 
De meeste verklaarders zijn het erover eens dat het moeilijk is de tijd en plaats waarin en waar het 
boek Job is geschreven, uiterst nauwkeurig aan te duiden. Ellen G. White vermeldt dat Mozes het 
boek Job tijdens zijn verblijf in Midjan heeft geschreven, ergens tussen 1490 en 1450 v.Chr., 
voordat de uittocht uit Egypte plaatsvond. Rabbijnse overlevering in de Talmoed duidt ook op 
Mozes als de auteur (Tractaat Baba Batra 14b). 
 Het verhaal zelf zou mogelijk echter veel ouder hebben kunnen zijn en sommigen hebben het in 
verband gebracht met de patriarchale periode en de tijd van Abraham (rond 2000 v.Chr.). Er is een 
verbinding gelegd tussen de verwijzing naar het land Us, in Job 1:1, en Klaagliederen 4:21, waarin 
Jeremia parallel aan Edom naar Us verwijst. De fauna en flora van Edom weerspiegelen de 
beeldspraak die in het boek Job wordt gebruikt; bijvoorbeeld de opgravingsactiviteiten die in Job 
28:1-11 worden beschreven, waarbij gebruik wordt gemaakt van vijf verschillende woorden voor 
goud en dertien verschillende termen voor kostbare edelstenen en metalen. Recente 
archeologische onderzoeken hebben tenminste dertien kopermijnen laten zien in de regio Khirbat 
en-Nahas, dat ten zuidoosten van de Dode Zee in het moderne Jordanië, het oude Edom, ligt. 
 Sommigen hebben ook gesuggereerd dat Job helemaal geen historische persoon was en dat het 
boek meer een literaire wijsheidscompositie dan een historisch verslag is. Hoewel het boek beslist 
een hoogstaand literair en poëtisch karakter heeft, zijn er andere bijbelse auteurs die naar Job 
verwijzen als een historisch karakter (vergelijk met Ezechiël 14:14, 20; Jacobus 5:11), wat meer 



bewijsmateriaal is voor de historiciteit van de man Job. Desondanks blijven geografische en 
tijdverwijzingen in het hele boek nog steeds spaarzaam, wat resulteert in een werk met een sterke 
universele en tijdloze boodschap. Tegelijkertijd is het een troost te weten dat God een echte 
persoon was die heeft geleden zoals velen van ons doen. 
 
II. Algemene en bijzondere openbaring 
(Herhaal Job 12:8-10; Kolossenzen 2:16, 17 en Romeinen 1:18-20 met uw groep) 
 
Satans aanval op Job is werkelijk tegen het karakter van God gericht. Dit conflict is gelegen in de 
kern van de grote strijd. Het vinden van een oplossing voor de strijd om Gods karakter moet zijn 
geworteld in de kennis van God, ontleend aan wat hij over zichzelf heeft geopenbaard, niet door 
middel van wat Satan van hem heeft gemaakt. 
 Gewoonlijk geven we vorm aan ons begrip van algemene (of natuurlijke) én bijzondere 
openbaring in deze bredere context van het kennen van God. Beide vormen van openbaring zijn in 
het boek Job aanwezig. Er is voor ieder mens een mogelijkheid om door middel van de natuur 
kennis van God te hebben (Romeinen 1:18-20). Noch kennis hebben van God noch zijn bestaan 
erkennen betekent per definitie dat je hem persoonlijk kent. Wat we echter in de natuur zien, wijst 
op hem als Schepper. Paulus gaat in Romeinen verder en spreekt over een basismoraal die God in 
de mensheid heeft gelegd en in de natuurlijke orde wordt weerspiegeld (Romeinen 2:14, 15). Een 
zondige wereld en een zondige menselijke natuur hebben echter deze algemene kennis van God en 
basismoraal zo overschaduwd dat een bijzondere openbaring nodig is. God heeft zichzelf in zijn 
Woord geopenbaard en de meest volkomen openbaring van God kan worden gevonden in Christus 
die het vleesgeworden logos ('Woord') van God is (vergelijk met Johannes 1:1-3). Deze beide 
aspecten, algemene en bijzondere openbaring, worden in het boek Job gevonden. Hoewel 
algemene openbaring op God wijst (Job 12:7-10), kan deze desondanks nooit een bevredigend 
antwoord op Jobs vragen bieden. Gods bijzondere openbaring aan het einde van het boek‒zijn 
directe woorden tot Job‒verschaft echter ten slotte echte antwoorden (Job 38-41). 
 
Denk over het volgende na: Geef een definitie van algemene en bijzondere openbaring. Hoe 
verdiepen zij ons begrip van wie God is? 
 
III. Theodicee in de geschiedenis 
(Herhaal Job 10:8-12 met uw groep) 
 
Theodicee is de fundamentele vraag waarom een goede God kan toelaten dat het kwaad gebeurt. 
Deze heeft zolang de Bijbel bestaat studenten van de Bijbel voor een raadsel gezet, hoewel de 
term theodicee wordt toegeschreven aan de Duitse filosoof Gottfried Leibniz (1710). We spreken 
over theodiceeën van Augustinus, Irenaeus, Origenes en andere theodiceeën die ten slotte 
pogingen zijn om God vanuit een menselijk filosofisch en rationalistisch perspectief te 
rechtvaardigen. Misschien heeft God onze pogingen om te rechtvaardigen niet nodig? In plaats 
hiervan zijn zijn openbaringen in het boek Job en verder voldoende om op een liefhebbende God 
te wijzen die Job rechtvaardigt in plaats van gerechtvaardigd te worden. 
 
Denk over het volgende na: Op wat voor manieren, als die er zijn, heeft u geworsteld met het idee 
van theodicee? Wat was uw antwoord op de vragen die zij stelt? Hoe past het kruis in welke 
theodicee dan ook? 
 
 
  



Les 5 Vervloek de dag 
22-28 oktober 
 
Kernteksten: Job 7:7-21, Psalmen 8:5-7, Johannes 11:11-14 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Ieder van ons heeft momenten waarop depressie ons in de greep houdt en dat ons lijden voor ons 
teveel wordt om te dragen. Jobs jammerklachten helpen ons misschien om met ons verdriet naar 
het juiste adres te gaan. 
 
Stap 2─Toepassingsvragen en vragen om over na te denken 
 

4. Sommige christenen voelen zich schuldig over hun depressieve gedachten. Waarom zou dat 
zo kunnen zijn? 

5. Hoe gaat u om met de realiteit van negatieve gedachten en depressie? 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
De jammerklachten van Job echoën een Bijbelse antropologie die licht werpt op zijn zienswijze op 
leven en dood. Hoewel ze dat alleen maar zijn‒jammerklachten‒en op zich die wijze concentreren 
op de dood en het negatieve, maken de jammerklachten ook de weg vrij voor communicatie met 
God. Als we zelfs onze meest bittere jammerklachten tot God richten, zijn we op de juiste plek en 
worden ze door God onthaald. 
 
I. Structuur van het boek Job 
(Herhaal Job 1-42 met uw groep) 
 
Op dit punt aangekomen in onze studie van Job is het misschien interessant om naar de literaire 
structuur van het boek te kijken, aangezien Job en zijn vrienden aan hun respectievelijke 
redevoeringen beginnen. Het volgende is een overzicht dat zich richt op de belangrijkste delen van 
het boek: 
 

Proloog (Job 1, 2)‒geschreven in proza 
Jobs eerste jammerklacht (Job 3)‒vanaf hier voortgaand tot hoofdstuk 42:7, geschreven in 

poëzie 
Eerste cyclus van dialogen: Elifaz (Job 4, 5); Job (Job 6, 7); Bildad (Job 8); Job (Job 9, 10); Zofar 

(Job 11); Job (Job 12-14) 
Tweede cyclus van dialogen: Elifaz (Job 15); Job (Job 16, 17); Bildad (Job 18); Job (Job 19); Zofar 

(Job 20); Job (Job 21) 
Derde cyclus van dialogen: Elifaz (Job 22); Job (Job 23, 24); Bildad (Job 25); Job (Job 26, 27) 
Jobs monoloog (Job 28-31) 
Elihu's redevoering (Job 32-37) 
Gods antwoord en Jobs berouw (Job 38-42:6) 
Epiloog (Job 42:7-17‒geschreven in proza 

 
Het is interessant op te merken dat na Jobs eerste klacht, in hoofdstuk 3, de eerste twee cycli van 
dialogen op bijna identieke wijze zijn opgebouwd, waarbij één vriend spreekt en waarbij Job 
antwoordt. De derde cyclus is korter en leidt tot Jobs uitgebreide monoloog. Elihu's redevoering 



dient als een interval voordat God ten slotte spreekt. Dit alles schept een krachtige beweging 
richting het antwoord van Yahweh dat als een literaire climax van het boek Job dient. Na zijn 
antwoord sluit de epiloog (geschreven, zoals de proloog, in proza en niet in poëzie) het boek Job af, 
dat beslist een prachtig ontworpen literair kunstwerk is. 
 
Denk over het volgende na: Wat voor dingen neemt u nog meer waar wanneer u naar de structuur 
van het boek Job kijkt? 
 
II. De toestand van de doden 
(Herhaal Job 14 en Johannes 11:11-14 met uw groep) 
 
Hoewel het hoogstwaarschijnlijk Jobs bedoeling niet was dat zijn verhaal als een inleiding zou 
dienen op de Bijbelse leerstelling van de toestand van de doden, laten de verklaringen tijdens zijn 
redevoeringen steeds duidelijk zien dat hij de dood opvatte als een slaap waarin men in een staat 
van onbewustzijn is, een opvatting waarvoor in de rest van de Bijbel steeds aanwijzingen worden 
gegeven. Het is interessant op te merken dat van de twee boeken (Job en Genesis) die aan het 
begin van de Bijbelschrijving staan, het boek boek Job zich richt op de kwesties van lijden en dood, 
kwesties die door de eeuwen heen zijn vertekend om het karakter van God verkeerd voor te stellen 
en mensen ertoe te brengen in de onsterfelijkheid van de ziel te geloven. Beide kwesties wijzen 
terug naar Satans eerste leugen in Eden (vergelijk met Genesis 3:1-5). Job spreekt over het 
menselijk leven als vluchtend (Job 14:2), waarbij hij de sterfelijkheid van de mens tegenover Gods 
exclusieve onsterfelijkheid stelt (1 Timoteüs 6:16). Daarna vergelijkt hij de dood van de mens met 
een slaap (Job 14:10-12; vergelijk met Psalmen 13:4; Jeremia 51:39, 57; Daniël 12:2), tijdens welke 
er geen staat van bewustzijn is (Prediker 9:5, 6). 
 Aangezien er in de Schrift harmonie is en continuïteit tussen het Oude en Nieuwe Testament, 
wordt deze beeldspraak van de dood als een slaap in het Nieuwe Testament gebruikt en op de 
meest dramatische manier door Jezus zelf toegepast op de dood van zijn vriend Lazarus (Johannes 
11:11-14). Zijn discipelen en apostelen herhalen in hun geschriften steeds dit begrip van de dood 
als een slaap (Handelingen 7:60; 1 Korintiërs 15:51, 52; 1 Tessalonicenzen 4:13-17; 2 Petrus 3:4). 
Ten slotte verwijzen de slottonelen van het boek Openbaring naar een tijd waarin er geen lijden en 
dood meer zullen zijn (Openbaring 21:4), na een opstanding tot eeuwig leven of tot definitieve 
vernietiging (1 Korintiërs 15:26; Openbaring 2:11, 20:14, 21:8). 
 
Denk over het volgende na: Waarom is het geloof in de onsterfelijkheid van de ziel zo gangbaar 
onder christelijke kerken? Hoe beïnvloedt dit ons beeld van God? 
 
III. Toestand van de levenden 
(Herhaal Job 7:17-21; 14:13-15; 19:25, 26 en Johannes 3:16 met uw groep) 
 
Geen Bijbelse antropologie die enkel naar de dood van de mens keek, zou compleet zijn. Inderdaad 
duidt de Bijbelse metafoor van de dood als een slaap op een ontwaken, wat tot de leerstelling van 
de opstanding leidt, die ons op haar beurt tot Jezus Christus leidt. De grote vraag 'Wat is de mens?' 
(NBG) in Job 7:17 kan alleen worden beantwoord door te kijken naar het leven, de dood en de 
opstanding van Gods Zoon, van wie de terugkeer naar het leven als de garantie voor onze 
overwinning over de dood dient (Johannes 5:28, 29). Job had al een idee van deze opstanding (Job 
19:25, 26). De Vader die zijn Zoon heeft gezonden om voor onze zonden te sterven, geeft voor 
eens en altijd het antwoord op alle vragen over leven en dood (Johannes 3:16). 
Denk over het volgende na: Hoe heeft u geworsteld met het idee van theodicee? Wat was uw 
antwoord?  



Les 6 Een vloek zonder reden? 
29 oktober-4 november 
 
Kernteksten: Job 4:1-21, Matteüs 7:1 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Het lijkt voor ons zo vanzelfsprekend om een verbinding te leggen tussen het lijden en de zonde. 
Vaak baseren we dit verband op subjectieve bronnen die vergelijkbaar zijn met degene die Elifaz 
gebruikte om zijn pleidooi te onderbouwen. 
 
Stap 2─Toepassingsvragen en vragen om over na te denken 
 

6. Wanneer we tot anderen over het karakter van God spreken, wat voor bronnen gebruiken we 
dan voor ons argument? Zijn ze op iets anders gebaseerd dan de Bijbel? 

7. Zouden we ooit een verbinding moeten leggen tussen het lijden en de zonde? Zo ja, wanneer 
en onder wat voor omstandigheden? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
Hoe reageren we adequaat op mensen die lijden ondergaan? Hoe kunnen we medelevend zijn 
zoals Jobs vrienden die zeven dagen lang met Job zaten en rouwden, terwijl ze tegelijkertijd niet 
vervielen in de clichés van gemakkelijke antwoorden op de verbijsterende situaties die het leven 
ons toewerpt? Hoe kunnen we met ons eigen lijden omgaan vanuit een Bijbels perspectief? 
 
I. Treuren 
(Herhaal Job 2:11-13, Prediker 7:2 en Psalmen 30:5 met uw groep) 
 
Jobs vrienden komen en zitten zeven dagen lang met hem, wat mogelijk aan de oorsprong ligt van 
het Joodse rouwritueel dat 'Shiva (zeven) 'zitten'' wordt genoemd. Zeven dagen van medeleven en 
medelijden. Het is interessant op te merken dat het Job is die de stilte aan het einde van de zeven 
dagen doorbreekt in een poging zijn leed te verwerken. 
 Er zijn enkele gemene delers in de manier waarop wij als mensen verdriet verwerken. Als 
christenen kunnen we anderen (en soms onszelf) helpen door op deze stappen opmerkzaam te 
zijn: 

De oorzaak van onze pijn moet worden aanvaard als realiteit. Er bestaat een interessante 
neiging in de menselijke geest om onze mentale deuren te sluiten voor de dingen die we 
niet prettig vinden, hopende dat ze zo op een of andere manier zullen verdwijnen. Als u uw 
pijn en lijden zou willen verwerken is de eerste stap om het als realiteit te aanvaarden. 

De tweede stap in het 'treurproces' is de bereidheid om pijn en verlies werkelijk te ondergaan. 
Niemand wil graag lijden. Het is een menselijk instinct om pijn te vermijden. Als we echter 
naar innerlijke genezing zouden willen gaan, moeten we bereid zijn om 'in een dal der 
schaduw des doods' (SV) te gaan, zoals Psalmen 23:4 stelt. Pijn moet het hoofd worden 
geboden en worden geuit. 

Als u uw pijn wilt verwerken, moet u opnieuw aan het leven gaan deelnemen. Als uw 
echtgenoot of echtgenote is overleden, wilt u misschien terugkeren naar de vertrouwde 
plekken die u samen bezocht. Het is niet gezond om een leven te lijden dat alles probeert te 
vermijden dat u misschien aan uw geliefde herinnert. Alleen langs hetzelfde strand lopen 
waar u altijd samen liep, kan misschien een pijnlijke ervaring zijn, maar ook het begin van 



iets nieuws. Soms besteden we zoveel tijd aan het zorgvuldig vorm geven aan onze 
herinneringen en het vullen van ons leven hiermee, dat er geen ruimte voor nieuw leven is. 
Herinneringen zijn goed en belangrijk, maar het leven gaat door. Ons leven zou geen stoffig 
museum met foto's van de overledenen moeten zijn. 

De laatste stap is afscheid nemen van uw geliefde. Zij het de onlangs overleden echtgenoot of 
echtgenote of de verloren foetus, de verloren baan of het overleden huisdier‒de pijn van 
verlies komt op alle niveaus voor. We moeten echter het punt bereiken waarop we bewust 
'Tot ziens' zeggen. 

Denk over het volgende na: Hoe bent u, deze stappen volgend, door het treurproces heen 
geholpen? 
II. Elifaz spreekt 
(Herhaal Job 4, 5 met uw groep) 
 
Het eerste antwoord op Jobs klacht in hoofdstuk 3 komt van de Temaniet Elifaz. (Teman is gelegen 
in Edom; in Genesis 36:11 is Teman een afstammeling van Elifaz die uit de lijn van Esau is.) Men 
wenst bijna dat de Temaniet Elifaz stil was gebleven. Maar helaas spreekt hij. Zijn woorden (Job 4, 
5) worden getekend door vergeldingstheologie, waarbij een directe relatie tussen Jobs zonde en 
Gods straf wordt gelegd. Hij introduceert zijn woorden in een zeer positief licht, waarbij hij Job 
prijst voor zijn rol als raadgever voor anderen in vroegere tijden (Job 4:1-4). Dan verandert hij 
echter in vers 5 van toon ('Maar nu word jij beproefd'), waarbij hij aangeeft dat de onschuldigen 
niet omkomen (Job 4:7, 8). Hij rechtvaardigt deze stelling met zijn persoonlijke waarnemingen, 
maar ook met een of andere geheime goddelijke openbaring die tot hem is gekomen in een op een 
vreemde manier beschreven droom (Job 4:12-16), wat beide erg subjectieve bronnen van kennis 
zijn. 
 In het volgende hoofdstuk brengt Elifaz dit uitgebreid onder de aandacht, waarbij hij 
concludeert dat Job als een dwaas gehandeld moet hebben (Job 5:1-5) en afrondt met een oproep 
voor Job om zich tot God te keren (Job 5:8), berouw te hebben en nog eens naar goddelijke gunst 
te streven (Job 5:11-18). Het grote probleem is dat, hoewel er een relatie is tussen 
gehoorzaamheid en zegeningen (of ongehoorzaamheid en vloeken) die Bijbels is, de situatie in de 
meeste gevallen gecompliceerder is dan onze menselijke waarnemingen kunnen ontwarren. Onze 
verantwoordelijkheid is om het gebroken riet op te bouwen en dit niet af te breken (Jesaja 42:3), 
iets wat Elifaz ruimschoots nalaat te doen. 
 
Denk over het volgende na: Waarom is het zo gemakkelijk om in dezelfde redenering te vervallen 
als waar Elifaz in zijn redevoering gebruik van maakt? 
 
III.  Oordelen en berisping 
(Herhaal Matteüs 7:1, 2; Romeinen 3:19 en Hebreeën 12:5 met uw groep) 
 
Veel verklaarders hebben gewezen op de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen de categorische 
verklaring in Matteüs 7:1 ('Oordeel niet'; vergelijk ook met Romeinen 2:1; 14:10, 13; Jacobus 4:11, 
12; 1 Korintiërs 4:5) en andere verklaringen in de Bijbel die oordeel lijken aan te moedigen 
(bijvoorbeeld: 1 Korintiërs 2:15; 5:12, 13; 6:1-4). Context speelt een belangrijke rol in het oplossen 
van dit spanningsveld: Hoewel de Bijbel onmiskenbaar oordeel verbiedt dat is gebaseerd op 
menselijke traditie of op een hypocriete houding, moedigt zij oordeel volgens Gods maatstaven en 
zijn Woord aan (Johannes 7:24), maar vóór alles in liefde. 
 
Denk over het volgende na: Wat voor plaats neemt Bijbelse berisping in het christelijke leven in? 
  



Les 7 Vergeldende straf 
5-11 november 
 
Kernteksten: Job 11:7, 8; 2 Petrus 3:5-7 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Er zit een zeer praktisch aspect aan het idee dat God actief is met straffen en dat is de vraag hoe je 
zijn actieve rol als Straffer van de zonde met een liefhebbende God in verband moet brengen. 
 
Stap 2─Toepassingsvragen en vragen om over na te denken 
 

1. Wat zijn uw gevoelens bij God die, aan het einde van de geschiedenis bij de tweede 
opstanding, Satan en al het kwaad vernietigt? 

2. Hoe kunt u goddelijke straf in het beeld van een liefhebbende God integreren? 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
Er zitten een aantal ware en belangrijke verklaringen verspreid door zowel Bildads als Zofars 
overigens hardvochtige en kwetsende redevoeringen, die het waard zijn om naar te kijken. Hoewel 
ze er niet in slagen om God juist af te schilderen en geen verlichting in het lijden van hun vriend 
brengen, hebben ze desondanks een gedeeltelijk begrip van God. Een gedeeltelijk begrip kan soms 
echter schadelijker zijn dan helemaal geen, vooral wanneer het de Bijbel aangaat. 
 
I. Hardvochtige woorden 
(Herhaal Job 8:1-20, 11:1-20 met uw groep) 
 
De redevoering van Bildad, zoals opgetekend in Job 8:1-20, is een reactie op Jobs hartstochtelijk 
pleidooi ter verdediging van zijn onschuld in de hoofdstukken 6 en 7. Hij spreekt zijn antwoord op 
een kalme en analytische manier uit. Desondanks bevat het bijna bijtende woorden en doet Jobs 
woorden af als 'een hevige wind' (Job 8:2, NBG). Voor Bildad is er geen twijfel mogelijk dat God (a) 
de goddelozen altijd straft (Job 8:13) en (b) de rechtvaardigen altijd voorspoed geeft (Job 8:20). 
Om zijn argument te onderbouwen haalt hij logica (Job 8:3-7) en overlevering (Job 8:8-10) en 
analogieën uit de natuur (Job 9:5-9) aan. Een zijdelingse opmerking: Zijn beeldspraak van de 
papyrusplant die zonder vocht verdort is interessant  (Job 8:11, 12), aangezien Mozes, die het boek 
Job heeft geschreven, erg vertrouwd was met deze plant die overvloedig groeide in de Nijldelta in 
Egypte waaruit hij vluchtte. Bildads logische en zure analyse maakte hem ongevoelig voor het 
lijden van Job en reduceerde God tot een mechanische uitvoerder van zijn eigen recht. 
 Zofar daarentegen brengt, nadat hij heeft geluisterd naar nog twee andere hoofdstukken met 
Jobs wanhopige pleidooi ter verdediging van zijn onschuld (Job 9, 10), de vergeldingstheologie tot 
haar wrede conclusie en zelfs verder: Job moet hebben gezondigd, zoals uit zijn lijden duidelijk 
wordt (Job 11:1-4). Als gevolg hiervan zou Job nog meer moeten worden gestraft, omdat hij zijn 
schuld niet erkent (Job 11:5, 6). 
 Te midden van al dit theologisch gebrabbel is er een juiste verklaring over de 'diepe dingen van 
God' (vgl. Job 11:7, 8): God is ondoorgrondelijk en mysterieus. Juist dit feit spreekt ironisch tegen 
Bildads en Zofars mechanische vergeldingstheologie en maakt ruimte voor een onverwachte 
relatie tussen lijden en gerechtigheid. 
 
Denk over het volgende na: Op wat voor manieren heeft u momenten in uw leven ervaren dat God 



niet op de manier reageerde waarop hij 'dit zou moeten doen'? 
 
II. God verdedigen 
(Herhaal Marcus 15:3-5 met uw groep) 
 
Het verdedigen van God ging Jobs vrienden zeer ter harte; hun argumenten zijn het prototype van 
christelijke apologetiek. In hun hartstochtelijke verdediging vergaten ze echter dat God onze 
halfhartige menselijke pogingen om hem te verdedigen niet nodig heeft. 
 We zien deze veelomvattender waarheid zich uitvouwen in het evangelieverhaal in Marcus 
15:3-5. Jezus staat voor Pilatus, beschuldigd en geslagen. Twee keer tekent Marcus op dat Jezus 
niets zegt. Op een gerelateerde manier, wanneer God, in Job 38, eindelijk begint te spreken, geeft 
hij nooit antwoord op één van de myriaden vragen die Job in het boek steeds op hem heeft 
afgevuurd. Hij blijft als het ware zwijgen op deze vragen. 
 Er is een citaat dat in zijn verschillende vormen afwisselend is toegeschreven aan Martin Luther, 
Oswald Chambers en Charles Spurgeon (waarvan de laatstgenoemde het meest waarschijnlijk de 
auteur is): 'Het evangelie is als een gekooide leeuw. Het hoeft niet te worden verdedigd, het moet 
slechts uit zijn kooi worden gelaten.' We hoeven God niet te verdedigen. Alle pogingen om dit te 
doen zijn gedoemd hopeloos te mislukken en zijn vaak slechts een armzalige zelfverdediging van 
onze eigen verwrongen theologieën. We moeten niettemin de beweegreden voor ons geloof 
geven, zoals de Bijbel opdraagt (1 Petrus 3:15). Er is ook een behoefte aan christelijke apologetiek, 
maar niet aan menselijke verdedigers van de Almachtige van wie de grenzen niet kunnen bewijzen 
(Job 11:7-9). 
 
Denk over het volgende na: Wanneer heeft u ooit de behoefte gevoeld om God te verdedigen? Hoe 
ging dit? 
 
III. God die de goddelozen actief straft 
(Herhaal Exodus 15:7, 22:22, 32:10; Numeri 16; Openbaring 18:8, 19:15 met uw groep) 
 
Er zijn een aantal mensen die zich verzetten tegen verhalen als Sodom en Gomorra, de vernietiging 
van de zonen van Korach, de plagen in Exodus (of de plagen aan het einde der tijden), waarbij God 
direct en actief betrokken lijkt te zijn bij het straffen van de goddelozen en zijn toorn uitmeet over 
degenen die zich opzettelijk en herhaaldelijk tegen hem hebben verzet, todat zijn genade tot een 
einde is gekomen. Om dit beeld met een God van liefde te verzoenen is de suggestie gedaan om 
Gods toorn op te vatten in termen van het onpersoonlijke, onvermijdelijke gevolg van de zonde. 
Dit idee brengt met zich mee dat straf als het directe gevolg van de zonde wordt beschouwd, 
waarbij Gods enige actieve rol ligt in het terugtrekken van zijn bescherming van de zondaar. 
 Dit model roept een stel vragen op: Wie alleen zou zo'n onpersoonlijke, universele wet van straf 
hebben kunnen ingesteld, als dit niet God zelf is geweest? En wat belangrijker is: Hoe staat het met 
de consequent actieve beschrijvingen van Gods toorn in de Bijbel, die hij persoonlijk over de 
gestraften uitvoert? Binnen de grote strijd is de zonde op een persoonlijk niveau met Satan 
ontstaan. Het einde van de zonde‒zij het door middel van de directe straffen in de Bijbel die het 
laatste oordeel voorafschaduwen, zij het de beslissende oplosssing van de zonde aan het einde der 
tijden‒wordt óók door een persoonlijk wezen teweeggebracht, een God die actief bij het 
verlossingswerk betrokken is. En laten we niet vergeten: Gods oordeel is altijd onlosmakelijk 
verbonden met zijn genade. 
 
Denk over het volgende na: Wat zijn uw gevoelens bij God die de goddelozen actief straft met zijn 
  



Les 8 Onschuldig bloed 
12-18 november 
 
Kernteksten: Job 15:14-16, Hebreeën 11:1 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Hoewel deze les niet in een antwoord op de vraag naar het lijden voorziet, wordt hier begonnen 
eroverheen te kijken. 

 
Stap 2─Toepassingsvragen en vragen om over na te denken 
 

8. Hoe kunt u hoop te midden van uw eigen lijden vinden? 
Wat heeft u hoop gegeven toen u midden in het lijden zat? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
De mensheid als geheel leeft met de gevolgen van de zondeval. De zonde is deel geworden van ons 
DNA. Jobs wanhopige kreet tot God, in hoofdstuk 10, echoot deze gebrokenheid. Zelfs zijn 
diepbedroefde smeekbeden om onschuld bevatten de bittere woorden van iemand die, zelfs al 
lijdt hij onrechtvaardig, nog steeds een zondaar is, zoals wij allemaal zijn. 
 
I. God–Waarom? 
(Herhaal Job 10:22 met uw groep) 
 
Job keert zich in zijn redevoering, in hoofdstuk 10, van zijn antwoord op Bildad (Job 9) tot God, 
hoewel dit wordt uitgedrukt als een hypothetisch 'Tegen God zal ik zeggen' (Job 10:2). Dit verschilt 
dus volkomen van wat Job tot God zegt, wanneer hij werkelijk rechtstreeks met hem spreekt (Job 
40:3-5, 42:1-6). Juist hier is Job vol bitterheid die zijn hele wezen heeft doordrongen (Hebreeuws 
nefesh; Job 10:1). Hij vraagt waarom God doorgaat hem te 'verdrukken', een woord dat elders in 
de Bijbel wordt gebruikt om te verwijzen naar de daden van degenen die God veroordeelt 
(vergelijk met Ezechiël 22:29). 
 Terwijl hij nog eens aanspraak maakt op zijn onschuld (Job 10:7), begint Job zich te verwonderen 
over het karakter van God die hem desondanks medogenloos achtervolgt (Job 10:13-16). Hoewel 
God hem prachtig heeft geschapen en gevormd (Job 10:8-12), ervaart Job nu een God waaraan 
geen touw meer lijkt vast te knopen. Men kan zich alleen maar afvragen of Job zelf niet in 
vergeldingstheologie geloofde–alleen de positieve kant van de vergelijking (m.a.w.: God zegent de 
rechtvaardige)–en nu tot in zijn diepste wezen aan het wankelen werd gebracht toen de dingen 
niet op die manier uitpakten. 
 
Denk over het volgende na: Heeft u ooit gefantaseerd over wat u misschien op een specifiek 
tragisch moment tegen een belangrijk persoon zou zeggen? Wat zou u tegen God zeggen, de 
Belangrijkste van allemaal? 
 
II. Zondige natuur en geloof 
(Herhaal Romeinen 3:10-20, Job 15:14-16 en Hebreeën 11:1 met uw groep) 
 
Zowel het Oude als het Nieuwe Testament zijn duidelijk over de zondige natuur van de mensheid. 
Paulus haalt in Romeinen 3:10-20 het Oude Testament rechtstreeks aan, tenminste acht keer, 



voornamelijk uit het boek Psalmen (Psalmen 5:10, 10:7, 14:1-3, 36:1, 53:1-3, 140:3, Spreuken 1:16, 
Jesaja 59:7), waarbij hij zijn theologie van de zondige menselijke natuur diep in het 
oudtestamentische wereldbeeld inbedt. God heeft Adam en Eva naar zijn beeld geschapen 
(Genesis 1:26-28), maar met de zondeval is het beeld in het eerste menselijke echtpaar verstoord 
en al hun afstammelingen delen de gevallen natuur, geboren met zwakheden en neigingen tot 
zonde (Psalmen 51:7, Romeinen 5:12-17). 
 Hoewel wij niet aan de zonde van Adam hebben deelgehad of deze hebben geërfd, zoals waaraan 
de leerstelling van de erfzonde vasthoudt, die is ontstaan bij Augustinus en die, in belangrijke 
mate, de leerstelling van de katholieke kerk is geworden, hebben we de neiging tot zonde geëerfd 
en worden we dus geboren in een toestand van verderf. Dit is waarin Christus van ons verschilde: 
Hoewel hij met de gedegradeerde staat van de mensheid is geboren (Hebreeën 2:17), is hij niet 
met de neiging tot zonde geboren (Hebreeën 4:15). 
 Job maakt deel uit van deze lange keten van gevallen mensheid die de tijd van Adam tot ons 
overbrugt. Hoewel hij in zijn lijden onschuldig was, was hij desondanks een zondaar zoals wij zijn. 
Hoe zou hij voor God kunnen staan? Alleen door geloof. En dit is misschien een van de antwoorden 
waarin het boek Job ons kan voorzien. 
 Binnen de eindeloze historische stroom van menselijke zonde en lijden, waarbij het niet uitmaakt 
of het onschuldig of zelf toegebracht is, is er slechts één perspectief dat ons helpt met deze dingen 
om te gaan en dat is het perspectief van het geloof. Volgens de Bijbelse definitie van geloof in 
Hebreeën 11:1 kijkt het geloof voorbij de nabije en op handen zijnde realiteit en krijgt ze vat op de 
verre en transcendente realiteit van Gods toekomstige koninkrijk, waar alle tranen zullen worden 
afgewist en waar er geen lijden meer zal zijn (Openbaring 21). 
 
Denk over het volgende na: Hoe verandert de kennis van de menselijke zondige natuur uw ideeën 
over het menselijk lijden? 
 
III. Schepping 
(Herhaal Job 10:8-12, Psalmen 139:13-16, Jeremia 18:5-12, Jesaja 53:5 met uw groep) 
 
Ergens te midden van de wanhopig makende bitterheid van de redevoering tot Yahweh die Job 
voor ogen heeft, in hoofdstuk 10, is er een prachtige glimp van het begin van het leven. In 
poëtische taal beschrijft Job hoe God elk menselijk persoon in zijn of haar moeders baarmoeder 
samenweeft, hoe hij elk van ons bekwaam volgens zijn beeld vormt. In een wereld die voortdurend 
en wreed de waarde van het menselijk leven geringschat, vanaf het ontstaan tot op hoge leeftijd–
van onnodige abortussen tot ongerechtvaardigde gevallen van euthanasie–geeft Job ons een 
treffende beschrijving van zorgvuldig en liefdevol goddelijk ontwerp. Job bevestigt dat Job zo'n 
hoge waarde aan het menselijk leven toekent dat hij zelfs zijn eigen Zoon heeft gezonden om voor 
deze zwakke mensheid aan het kruis te sterven, waarbij hij intenser heeft geleden dan wat voor 
menselijk lijden we ons ook kunnen voorstellen (Jesaja 53:5). 
 
Denk over het volgende na: Wat betekent de waarde die God aan elk menselijk leven toekent voor 
u? 
 
  



Les 9 Hoop 
19-25 november 
 
Kernteksten: Job 13:15, 16; 14:7; Jacobus 2:20-22 
 
Stap 1─Toepassen 
 
De hoop van Job is er een die met moeite is verkregen en deze week zien we wat van de diepe 
strijd die hij doormaakt om tot deze hoop te komen. Hij houdt er echter halsstarrig aan vast. 

 
Stap 2─Toepassingsvragen en vragen om over na te denken 
 

1. Hoe vat u de uitdrukking 'halsstarrig geloof' op? 
2. Kunt u zich situaties in uw leven herinneren, waarin uw hoop er een was die met moeite 

was verkregen? Als dit zo is, deel uw ervaring. 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
Het is interessant de vleugjes hoop op te merken die óók door het boek Job heen lopen. Hoewel ze 
spaarzaam verschijnen binnen de over het algemeen wanhopige stembuigingen van de 
hoofdfiguren, leggen ze desondanks een verbinding tussen Jobs lot en de toekomstige Messias, 
aangezien hij de garantie wordt voor de hoop van de mensheid. 
 
I. Zie, al zou Hij doden . . . (HSV) 
(Herhaal Job 13:1-16 met uw groep)  
 
Na de redevoering van Zofar, in hoofdstuk 11, sluit Job 12-14 de eerste cyclus van redevoeringen 
af. Hoofdstuk 13 begint met een antwoord van Job aan zijn vrienden, waarin hij hun woorden 
definitief typeert als 'spreuken van as' (Job 13:12, NBG)‒wat niet een erg vleiende vergelijking is. 
Zitttend in as, zijn zweren krabbend is precies hoe ze Job vinden wanneer ze op bezoek komen. Het 
kan heel goed zijn dat hij zijn woorden gepaard heeft laten gaan met een handvol as, in de lucht 
geworpen en door de wind verspreid. 
 Nadat hij de raad van zijn vrienden heeft verworpen, keert Job zich echter nu tot God. Het zijn 
vooral de laatste verzen van hoofdstuk 13 die een krachtige boodschap hebben. De lezing van de 
Hebreeuwse tekst in Job 13:15 heeft voor enige verwarring gezorgd, zoals weerspiegeld in 
bepaalde moderne vertalingen die de betekenis in negatieve zin omdraaien: 'See, he will kill me; I 
have no hope' (New Revised Standard Version; vergelijk ook met New Living Translation: 'God 
might kill me, but I have no other hope.'; De New King James Version is positief: 'Though He slay 
me, yet will I trust Him.') / (toevoeging vertaler: '…hij wil mij zeker doden', De Nieuwe 
Bijbelvertaling). Deze omdraaiing is het gevolg van twee verschillende lezingen in de 
oorspronkelijke tekst, gesuggereerd door een groep Hebreeuwse geleerden uit de oudheid die de 
Masoreten worden genoemd. De voortzetting van Jobs woorden in vers 16 verschaffen echter 
enige opheldering wat de realiteit van deze hoop betreft. Hij verwijst naar God als zijn redding, 
waarbij hij wijst op de halsstarrige hoop die hij heeft, ondanks zijn omstandigheden, die hem 
motiveren door te zetten totdat hij rechtvaardiging voor het aangezicht van de Rechter van het 
universum kan vinden (Job 13:17-19). Job verlangt naar Gods antwoord als de enige manier om 
zijn situatie te begrijpen. 
 
Denk over het volgende na: Hoe heeft Job enige hoop gevonden, ondanks de hopeloze woorden 



van zijn vrienden? 
 
II. Halsstarrige hoop 
(Herhaal Genesis 22:8, Daniël 3:16-18, Jacobus 2:20-22, 1 Korintiërs 15:11-20 met uw groep)  
 
De Schrift is vol verhalen die de ongelooflijke kracht laten zien van een hoop die halsstarrig op God 
is gevestigd, ondanks dat dit zinloos lijkt. Daar is Abraham die de ongeruste vraag van zijn zoon 
geruststellend beantwoordt met een krachtig 'God zal … voorzien' (Genesis 22:8), wat Isaäk erop 
voorbereidt om in geloof op het altaar op de top van de berg Moria te gaan liggen. 
Daar zijn de drie vrienden van Daniël die voor een razende Nebukadnessar staan en tegen de 
machtigste man op aarde in Babylonische tijden een uitdaging uiten waarvan nog nooit gehoord is, 
als hij hen bedreigt met de vurige oven: 'Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij 
uw goden niet zullen vereren' (Daniël 3:18). 
Daar is de dief aan het kruis die, terwijl hij de goddelijke Majesteit erkent die naast hem tussen 
hemel en aarde hangt, aan het einde van een doelloos leven een nederige wens uit: 'Jezus, gedenk 
mijner, wanneer Gij in uw koninkrijk komt' (Lucas 23:42, NBG). 
 De lijst zou door kunnen gaan, maar de vraag is eigenlijk: Waar vonden deze mensen het 
fundament voor zo'n halsstarrige hoop die de dodelijke bedreigingen kon weerstaan in de 
omstandigheden waarin ze zich toen bevonden? Wat zij op dat moment ook hebben begrepen, het 
ultieme antwoord moet worden gevonden in het historische feit van de opstanding van Jezus 
Christus, die het fundament biedt voor alles waar we op hopen en vooral voor de hoop die ons 
voorbij de grenzen van de dood laat kijken. Paulus baseert de waarheid van alles wat hij predikt op 
het feit van de opstanding (1 Korintiërs 15:11-20). Jacobus wijst in verband met Abraham op de 
gevoelige relatie tussen geloof en werken, die werkelijk tastbaar wordt in de hoop waaraan in 
moeilijke omstandigheden wordt vastgehouden. Job had dezelfde hoop die gegrond was in een 
rechtvaardige (hoewel voorlopig onbegrijpelijke) God die zelfs voorbij het graf voor hem kon 
zorgen (vergelijk met Job 19:25, 26). 
 
Denk over het volgende na: Wat is het fundament voor uw hoop? 
 
III. Huichelaars 
(Herhaal Job 13:16 en Spreuken 11:9 met uw groep) 
 
Een populaire definitie van een huichelaar is iemand die één ding verkondigt, maar iets anders 
doet. Vooral in de godsdienstige sfeer kunnen huichelaars veel schade veroorzaken, hoewel we 
allemaal voor huichelarij vatbaar zijn. 
 Het gebruik dat Job in 13:16 van het Hebreeuwse woord chanaf maakt, als een impliciete 
verwijzing naar zijn vrienden, is zeer krachtig en het zou ook kunnen worden vertaald met 
'werelds, ongodsdienstig, goddeloos, verdorven'. Eigenlijk wordt het als bijvoeglijk naamwoord het 
vaakst in het boek Job bevestigd (acht keer, tegenover nog vijf keer in de rest van het Oude 
Testament). Huichelarij is dus feitelijk meer dan alleen nalaten te doen wat men verkondigt; het is 
een vorm van goddeloosheid waardoor het karakter van God verkeerd wordt voorgesteld. Deze 
goddeloosheid is wat Job in zijn vrienden ontdekt (vergelijk met Job 8:13, 15:34, 17:8, 20:5, 27:8, 
34:30, 36:13). We kunnen alleen tot God bidden om ons ertegen te beschermen dat we ons aan 
hetzelfde schuldig maken. 
 
Denk over het volgende na: Waarom lijkt het zo gemakkelijk om in dezelfde val van huichelarij te 
lopen? 
  



Les 10 De toorn van Elihu 
26 november-2 december 
 
Kernteksten: Job 32:1-5, Ezechiël 28:12-17 
 
Stap 1─Toepassen 
 
De redevoering van Elihu is een grote teleurstelling, hoewel deze veelbelovend begint. Het is nodig 
dat we praktische manieren vinden die ons helpen de val te vermijden waarin Elihu is gelopen, 
anders zullen wij ook in kringetjes blijven ronddraaien. 
 
Stap 2─Toepassingsvragen en vragen om over na te denken 
 

1. Hoe kunnen we onderscheid maken tussen gerechtvaardigde toorn en een eigengerechtige 
woede? 

2. Hoe kunnen we voorkomen dat we in dezelfde val lopen als Elihu die slechts de 
argumenten van de andere vrienden herkauwde en zijn eigengerechtige toorn eraan 
toevoegde? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
De boodschap van Elihu overspant vijf hoofdstukken in het boek Job (Job 32-37) en is hiermee de 
langste ononderbroken redevoering van het hele boek. Zij volgt na het einde van Jobs woorden 
(Job 31:40) en wordt gemotiveerd door een viervoudige verklaring over zijn boosheid. Deze staat 
in de inleiding in proza op zijn redevoering (Job 32:1-5) en verdient een toelichting: Elihu vat Jobs 
pleidooi van onschuld op als een poging tot arrogante zelfrechtvaardiging. Hij is ook boos op de 
drie vrienden die nalaten Job van zijn schuld te overtuigen. Zijn hele redevoering is uit woede 
geboren, wat geen goed uitgangspunt is voor welk argument ook, zelfs al wordt deze voorgesteld 
als heilige en rechtvaardige woede. 
 
I. De redevoering van Elihu 
(Herhaal Job 32-37 met uw groep) 
 
Elihu's optreden onderscheidt zich door een illuster voorgeslacht dat hem mogelijk met Abraham 
verbindt (Buz was Abrahams neef, Genesis 22:21) en hem zelfs tot een voorvader van David maakt 
(Ram was een voorvader van David, Ruth 4:19). Hij is beslist een Hebreeër, in tegenstelling tot de 
drie vrienden, die Edomieten zijn. Elihu begint zijn redevoering aldus door aanspraak te maken op 
rechtstreekse goddelijke inspiratie (Job 32:6-10), die hem ten slotte ertoe beweegt zich tegen de 
oudere en verondersteld wijzere mannen uit te spreken (Job 32:11-22). 
 In hoofdstuk 33 vat Elihu Jobs voorafgaande redevoeringen samen en belooft hem herstel als hij 
luistert naar wat hij te zeggen heeft. De spanning is op dit moment bijna ondraaglijk en men 
verwacht de antwoorden op al het lijden van Job. Hoofdstuk 34 heeft echter bijna het effect van 
een anticlimax als Elihu's oplossing wordt voorgesteld. Deze valt ten slotte precies samen met wat 
de andere drie vrienden hebben gesuggereerd. God vergeldt iedereen overeenkomstig zijn of haar 
daden (Job 34:10-15). Opnieuw vergeldingstheologie! En, wat erger is: Elihu voegde aan Jobs 
zonden rebellie toe (Job 34:36, 37), omdat hij zijn onschuld volhield. 
 De hoofdstukken 35 en 36 schilderen een somber beeld van God, waarbij ze hem beschrijven als 
een afstandelijk Wezen, ver verwijderd van de menselijke sfeer en niet geïnteresseerd in het 
persoonlijke leven van de mensen. Interessant genoeg gebruikt Elihu in het laatste hoofdstuk van 



zijn redevoering stormbeeldspraak (Job 37), waarbij hij er aanspraak op maakt dat hij voor God 
spreekt. Dit alleen om zijn woorden terug te nemen, wanneer Yahweh daarna, in de hoofdstukken 
38-41, werkelijk vanuit de ware goddelijke storm spreekt (Job 38:1). Aan het einde van Elihu's 
redevoering kan men alleen maar denken: Veel woorden, veel wind, maar niets substantieels dat 
voor enige antwoorden kan zorgen‒een grote teleurstelling. 
 
Denk over het volgende na: Was de boze benadering van Elihu gerechtvaardigd? Waarom of 
waarom niet? 
 
II. Onzin 
(Herhaal Ezechiël 28:12-17 met uw groep)  
 
Ezechiël 28 wordt, gewoonlijk in verband met Jesaja 14, gebruikt om zowel de oorsprong van het 
kwaad als de val van Satan te bestuderen. Het Bijbellesboekje heeft deze teksten inderdaad eerder 
in deze context behandeld. Er is echter een ander aspect dat voortkomt uit deze epische 
jammerklacht die aanvankelijk de koning van Tyrus lijkt te beschrijven (een Fenicische stad die 
beroemd was vanwege haar wrede betrokkenheid bij de slavenhandel op de Middellandse Zee). 
Daarna wordt haar toon echter plotseling meer universeel en kosmisch en gaat ze veel verder dan 
de beschrijving van een aardse koning. Deze wordt een beschrijving van Lucifer in de hemel, het 
meest volmaakte wezen ooit geschapen. De tekst laat geen twijfel bestaan over de ongelooflijke 
schoonheid van de 'gezalfde cherub' (vgl. SV) die op de heilige berg van God woont. Dit 
schouwspel wordt vervolgens in sterke tegenstelling geplaatst tot de diepste val die een geschapen 
wezen ooit zou kunnen ervaren. Vanuit de aanwezigheid van God in de diepste demonische 
verdorvenheid zal Satans bestemming uiteindelijk eindigen in een eenzaam millennium en 
uiteindelijke vernietiging (Openbaring 20, 21). 
 Dit heeft geen zin! En dit is precies waar het om gaat. Zonde en lijden heben geen zin; ze zijn 
onzinnig. We zouden ze kunnen wegredeneren, maar dit doen zou het goedpraten of verdedigen 
van de zonde betekenen. In dezelfde zin zijn alle bedoelingen van de drie vrienden, plus Elihu, om 
Jobs lijden zin te geven, dus tot mislukking gedoemd. Eigenlijk maakt God ten slotte bekend dat ze 
zelf door hun redevoeringen hebben gezondigd. Misschien zouden wij ook niet langer moeten 
proberen het onzinnige te verklaren. 
 
Denk over het volgende na: Waarom zou het beredeneren van zonde en lijden ons uiteindelijk zelf 
tot zonde kunnen leiden? 
 
III. Nederigheid en waarheid 
(Herhaal Psalmen 45:4 en Jacobus 4:6 met uw groep)  
 
Een prachtige kroningspsalm wenst de nieuw gekroonde koning de volgende eigenschappen: 
'waarheid, deemoed en recht' (Psalmen 45:4). Het najagen van waarheid moet verbonden zijn met 
nederigheid en alleen de nederige zal waarheid vinden, omdat hij bereid is gecorrigeerd te 
worden. Elihu toont de tegenovergestelde eigenschap; dat wil zeggen: aanmatiging en hoogmoed 
en juist deze verhinderen hem (en de andere drie vrienden) om dichter tot de waarheid te komen. 
God schenkt aan nederigen zijn genade, maar keert zich krachtig tegen hoogmoedigen (Jacobus 
4:6). Hoogmoed brengt ons precies terug naar de gevallen cherub. 
 
Denk over het volgende na: Is het mogelijk om er aanspraak op te maken de waarheid te hebben, 
  



Les 11 Vanuit de storm 
3-9 december 
 
Kerntekst: Job 42:1-6 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Gods redevoering verschilt zo van onze verwachtingen en is toch zo krachtig in haar praktische 
toepassing op elk probleem waarmee we worden geconfronteerd. Hij zou aan ons hetzelfde 
antwoord kunnen geven als aan Job, wat onze vragen ook zijn. 
 
Stap 2─Toepassingsvragen en vragen om over na te denken 
 

1. Voorzag Gods redevoering echt in geen antwoord voor Job of deed ze dat feitelijk wel? Leg 
uit. 

2. Hoe zou Gods redevoering in het boek Job in een antwoord op onze vragen kunnen 
voorzien? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
Wanneer men hoofdstuk 38 begint te lezen, kan men alleen maar opmerken dat dit in zekere zin 
losstaat van de voorafgaande hoofdstukken die Elihu's redevoering optekenen. Elihu beweert aan 
het einde van zijn redevoeringen dat God vanuit de storm spreekt (Job 37:1-13) om Job te 
corrigeren, maar wanneer Yahweh werkelijk spreekt mijdt hij Elihu’s retoriek en antwoordt hij zijn 
dienaar Job. Elihu schildert een beeld van een afstandelijke God die slechts verschijnt om te 
corrigeren en gerechtigheid toe te passen, terwijl Yahweh's openbaring van zichzelf die van een 
persoonlijke God is, die geïnteresseerd is in en betrokken bij de kleinste aangelegenheden van zijn 
universum, het lot van Job inbegrepen. 
 
I. De redevoering van Yahweh 
(Herhaal Job 38, 39; 40:1, 2 met uw groep) 
 
Job 38:1 is direct verbonden met Job 38:35 en verandert Jobs monoloog ten slotte in een dialoog 
met God. We hebben gezien hoe de vraag naar het lijden in feite gaat over het karakter van God. 
De volgende twee hoofdstukken voorzien in een prachtige zelfopenbaring van wie God is. Als 
ontnuchterend contrast beantwoordt deze openbaring ook Gods vraag: 'Wie is het' (Job 38:2). In 
Gods licht zien we een realistisch beeld van onszelf. 
 Door middel van rechtstreekse vragen concentreert God zich nu op zijn schepping en de 
afwezigheid van de mensheid bij de oorspronkelijke gebeurtenis (Job 38:4-7). Dan verplaatst  
God zich door de verschillende aspecten van zijn heerschappij over hemel en aarde, van de zee 
(Job 38:8-11) naar de dagelijkse cyclus (Job 38:12-15), zelfs naar het domein van de dood (Job 
38:17) en voorbij de aarde naar de elementen (Job 38:18-21) en de hemelen (Job 38:31-38). Het 
begin van hoofdstuk 39 verplaatst zich naar Gods zorg voor het dierenrijk. God geeft zijn schepping 
vrijheid, snelheid, kracht enzovoort. 
 De slotwoorden van Gods eerste redevoering staan in Job 40:2. Hij beëindigt zijn woorden met 
de retorische vraag: Is er iemand die 'Shaddai' iets kan leren, waarbij hij de goddelijke naam 
gebruikt die meestal/voornamelijk zijn opperste souvereiniteit benadrukt. Hij is de Almachtige en 
wie is Job hiebij vergeleken? God maakt steeds gebruik van vragen en Job is niet in staat om te 
antwoorden. Het is de methode van de leraar, de onderwijzer die zijn leerling Torah (instructie) 



onderwijst. Job moet meer dan zeventig keer toegeven dat hij het niet weet en zijn beperkt geest 
kan Yahweh’s onbeperkte wijsheid niet bevatten. 
 
Denk over het volgende na: Wat zou u op Gods vragen hebben geantwoord, zelfs met onze 
wetenschappelijke kennis van de natuurlijke wereld? 
 
II. Intelligent design 
(Herhaal Job 38 en 39 met uw groep) 
 
De vragen van Yahweh in Job 38 en 39 voorzien in een adembenemende glimp van de geschapen 
kosmos. Hoewel ze niet als bewijs voor goddelijke schepping waren bedoeld (dit had niemand in 
de tijd van Job nodig), wijzen ze desondanks op de aanwezigheid van intelligent design (ID) in het 
universum. 
ID verwijst naar het argument dat kenmerken van het universum het best worden verklaard door 
een intelligente oorzaak in plaats van door Darwins model van natuurlijke selectie. Eigenlijk heeft 
Darwin zelf verklaard: … als kon worden aangetoond dat er enig complex orgaan bestond dat 
onmogelijk kon zijn gevormd door talrijke opeenvolgende, kleine modificaties, zou mijn theorie 
absoluut ineenstorten. (Darwin geciteerd door Jim Gibson, 'Is there design in nature?'‒ online te 
bereiken via: https://grisda.wordpress.com/2013/03/04/is-there-design-in-nature/). 
Hoewel ID pseudo-wetenschappelijk is genoemd, houdt een groeiend aantal wetenschappers zich 
met het onderwerp bezig. Ze verwijzen er ook naar als het argument voor perfectie of 
onherleidbare complexiteit dat uitdrukt: 'Levende organismen vertonen kenmerken waarbij de 
onderdelen onderling zo’n complexe afhankelijkheid hebben, dat een onbevooroordeeld 
waarnemer ze zal herkennen als het product van een intelligente Schepper (vergelijk met 
bovengenoemd artikel van Gibson). 
 Niet iedereen komt echter tot de conclusie dat de intelligente ontwerper de God van de Bijbel 
is, maar zoeken eerder naar een naturalistische oorzaak van het ontwerp of, natuurlijk, naar een 
andere filosofische manier van uitleg, zoals pantheisme, theosofie, New Age enzovoort. 
Desondanks verschaft de erkenning van ontwerp een belangrijke drijfveer voor het onderzoek naar 
de ontwerper. Gods redevoering in het boek Job herinnert ons aan de complexe schoonheid van de 
goddelijk geschapen orde. Hoewel natuurlijke openbaring, zoals Romeinen 1 en 2 aantonen, beslist 
op de Schepper God wijst, voorziet deze niet in een volledig beeld van de Heiland God, dat voor 
onze verlossing nodig is. 
 
Denk over het volgende na: Waarom is het voor ons als zevendedags-adventisten zo belangrijk om 
bij het Bijbelse verslag te blijven van de recente schepping van het leven op aarde? 
 
III. Berouw 
(Herhaal Job 40:3, 4 en 42:1-6 met uw groep) 
Een van de ontnuchterende neveneffecten bij het zien van God is dat we onszelf duidelijker zien 
zoals we zijn‒als zondaars. 'Hoe dichter u bij Jezus komt, hoe gebrekkiger u in uw eigen ogen 
schijnt. Uw inzicht wordt scherper en uw onvolmaaktheden steken duidelijk en scherp af 
tegenover Zijn volmaakte natuur.'‒Ellen G. White, De Enige Weg, blz. 47. Dat was de ervaring van 
Job en deze leidde hem in de armen van God en tot een dieper begrip van wie hij is. 
 
Denk over het volgende na: Waarom was het voor Job nodig om in zak en as berouw te hebben? 
Per slot van rekening was hij steeds de rechtvaardige geweest. 
 
  

https://grisda.wordpress.com/2013/03/04/is-there-design-in-nature/


Les 12 Jobs Verlosser 
10-16 december 
 
Kerntekst: Job 19:25-27 
 
Stap 1─Toepassen 
 
De studie van deze les staat vol met het evangelie: Jezus Christus als onze Plaatsvervanger en 
Verlosser. Het is nodig dat we via een theologisch begrip van deze waarheid de stap zetten naar 
een praktische toepassing ervan. 
Stap 2─Toepassingsvragen en vragen om over na te denken 
 

1. Hoe illustreren voorbeelden van een plaatsvervanger in de menselijke sfeer wat Christus 
voor ons aan het kruis heeft gedaan? 

2. Wat waren de momenten in uw leven waarop Jezus, als uw Verlosser, zeer kostbaar voor u 
is geworden? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
De Verlosser en zijn leven en dood op aarde zijn in het Oude Testament typologisch 
voorgeafschaduwd. Typologie kan worden gedefinieerd als de studie van verschillende personen, 
gebeurtenissen of instellingen in de heilsgeschiedenis, die God specifiek heeft bedoeld om op een 
voorzeggende manier hun antitypische eschatologische vervulling in Christus te prefigureren en de 
evangeliewaarheden die Christus tot stand heeft gebracht. Verklaarders discussiëren erover of Job, 
door naar de Verlosser te verwijzen, een voorstelling van de Messias had of niet. Men moet echter 
de theologische profetische competentie van de mensen in het Oude Testament niet 
onderschatten, aangezien de Messias al sinds de zondeval in Eden was beloofd (vergelijk met 
Genesis 3:15). 
 
I. De goël 
(Herhaal Job 19:25 en Lucas 2:11 met uw groep) 
 
Het Hebreeuwse woord goël dat in Job 19:25 met 'Losser' (NBG) wordt vertaald, is in het Oude 
Testament een van de belangrijkste woorden om Gods werk van redding te beschrijven, in termen 
van een menselijke instelling die in een legale manier voorzag om uit de sociale ellende te komen. 
Het is een van de sleutelwoorden in het boek over Ruth en Boaz. De goël of 'bloedverwant die als 
losser kan optreden' komt tien keer voor in Ruth (vgl. Ruth 2:20; 3:9, 12, 13; 4:1, 3, 4, 6, 8, 14), een 
boek met slechts vier hoofdstukken, en dient daarom als een belangrijk sleutelwoord in dit boek. 
 In sommige contexten in het Oude Testament wordt goël met God als onderwerp gebruikt. Hij is 
het die verlost (Exodus 15:13) en het is een goddelijke bijnaam in het boek Psalmen (Psalmen 
19:15, 69:19, 72:14, 74:2 enzovoort). De term wordt echter ook in verband met mensen gebruikt, 
in een legale context, waar de oorspronkelijke context voor zorgt (zie Leviticus 25:23-34, in de 
context van de wet op lossing; Numeri 5:8, in de context van de wet op restitutie; Numeri 35:12, 
19, 21, 24, 25, 27, in verband met vrijsteden, waar deze goël met 'wreker' vertaalt). Het is echter 
belangrijk te bedenken dat in het Oude Testament de legale vereisten altijd met het reddende 
element gepaard gingen. In Jesaja 49:26, 60:16, 63:9 komt deze koppeling zij aan zij met het 
Hebreeuwse woord voor 'verlossen' voor. 
 In de Messiaanse typologie is Jezus Christus de goël en komt aan de vereiste wettelijke 
voorwaarden tegemoet: (1) Hij moet een bloedverwant zijn (Ruth 2:20)‒Christus is mens 



geworden; (2) Hij moet de middelen hebben om het landbezit aan te schaffen (Ruth 4:10)‒alleen 
Christus kon voor zondaars de prijs betalen; (3) Hij moet bereid zijn het landbezit te kopen (Ruth 
4:9)‒net zoals Christus zijn leven bereidwillig heeft afgelegd; (4) Hij moet bereid zijn met de vrouw 
van de overleden bloedverwant te trouwen (Ruth 4:10)‒de relatie tussen man en vrouw wijst op 
de band tussen Christus en zijn gemeente. 
 
Denk over het volgende na: Hoe komt Christus, als de goël, aan de vereiste wettelijke voorwaarden 
tegemoet? Welk aspect van de goël vindt u het meest aantrekkelijk voor de situatie waar u zelf in 
leeft? 
 
II. Goddelijk lijden 
(Herhaal Lucas 9:22 en Matteüs 27:46 met uw groep) 
 
Wanneer Jezus, terwijl hij lijdt, aan het kruis uitroept: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt u mij 
verlaten?' (Matteüs 27:46), voelt hij een scheiding van zijn Vader die de zonden van deze wereld 
samen hebben veroorzaakt (2 Korintiërs 5:21). Satan lijkt eindelijk te hebben gewonnen. Christus 
hangt tussen hemel en aarde in het midden van drie kruisen op Golgotha. De discipelen die hun 
leraar tot op dit moment hebben durven te volgen, kijken toe, terwijl hun hoopvolle 
verwachtingen verdwijnen te midden van het lijden van de Zoon van God. De triomf van het kwaad 
lijkt volledig. De natuur verbergt zich in de duisternis en lijdt samen met haar Schepper. Zelfs God 
lijkt te zwijgen. Dit moet het ultieme lijden zijn. 
 Toch is er nóg een perspectief aan dit deprimerende schouwspel, zoals Ellen G. White in beeld 
brengt: 'Met verbazing waren de engelen getuigen van de wanhopige zielestrijd van de Heiland. De 
legerscharen des hemels bedekten hun gelaat voor dat verschrikkelijke schouwspel. De levenloze 
natuur uitte haar medegevoel met haar bespotte en stervende Maker. De zon weigerde op het 
verschrikkelijke schouwspel neer te zien. Haar stralen, vol en helder, verlichtten op het middaguur 
de aarde, toen scheen het alsof ze plotseling werden uitgedoofd. Volledige duisternis omhulde, als 
een lijkwade, het kruis. 'Er kwam duisternis over het gehele land tot de negende ure.' . . . . In de 
dikke duisternis was de tegenwoordigheid Gods verborgen. . . . God en zijn heilige engelen waren 
bij het kruis. De Vader was met Zijn Zoon.'‒Ellen G. White, De Wens der Eeuwen, blz. 660 (Lucas 
23:44). De Vader leed met zijn Zoon en het gezamenlijke goddelijke lijden vormt het keerpunt in 
het heilsplan dat het voor de mensheid mogelijk heeft gemaakt om tot God terug te keren. De 
oplossing van al het menselijk lijden wordt in dit moment gevonden. 
 
Denk over het volgende na: Denk diep na over het lijden van God op Golgotha. Wat voor 
perspectief geeft dit u op uw eigen lijden? 
 
III. Christus onze Plaatsvervanger 
(Herhaal Jesaja 53:1-6 en Galaten 3:13, 4:19 met uw groep) 
 
Het leven van Christus dient als een model voor ons leven en we streven ernaar om als hem te 
leven. Streven alleen zorgt echter niet voor redding. Alleen met Christus' plaatsvervangende dood 
aan het kruis wordt ons redding verleend. De verzoening is alleen tot stand gebracht doordat 
Christus de plaats heeft ingenomen die ik had moeten innemen, door mijn zonde tot zijn zonde te 
maken en door zijn gerechtigheid tot mijn gerechtigheid te maken. 
 
Denk over het volgende na: Waarom is het van cruciaal belang om het plaatsvervangende karakter 
van Christus' offer te benadrukken? 
  



Les 13 Het karakter van Job 
17-23 december 
 
Kerntekst: Job 1:1, 8 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Job heeft een verbond gesloten met zijn ogen (Job 31:10). De hoeveelheid visuele gegevens die 
elke dag via onze ogen onze geest binnenkomt is bijna niet te bevatten en zeker bijna onmogelijk te 
verwerken. We hebben enkele filters nodig. We hebben een verbond nodig. 
 
Stap 2─Toepassingsvragen en vragen om over na te denken 
 

1. Hou zou een modern 'verbond met (iemands) ogen' er in de praktijk uitzien? 
2. Wat zijn enige manieren waarop u als groep de sociaal zwakken in uw gemeenschap zou 

kunnen bereiken? 
  
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
Jobs karakter, zoals deze week behandeld, wekt enkele belangrijke theologische vragen op, 
waarvan één de kwestie van Bijbelse volmaaktheid is, die vaak levendige discussies in onze kerken 
veroorzaakt. Kunnen we hier op aarde een volmaakt karakter bereiken? Is dit mogelijk, ondanks 
dat we voortdurend persoonlijk falen en zonde begaan? 
 
I. Bijbelse volmaaktheid 
(Herhaal Job 1:1, 8 en Matteüs 5:48 met uw groep) 
 
Jezus' vermaning, in Matteüs 5:48 ('Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt 
is', NBG), heeft onder gelovigen vaak opschudding veroorzaakt. Hoe zou ik dit ooit kunnen 
bereiken? Wat bedoelde Jezus met deze verklaring? Is deze een vermaning of een belofte? 
 De woorden in het Oude en Nieuwe Testament die in onze moderne Bijbels met 'volmaakt' 
worden vertaald, hebben in hun oorspronkelijke talen ietwat verschillende betekenissen. Het 
Hebreeuwse woord tamim betekent 'volkomen, rechtvaardig, vreedzaam, gaaf, gezond of 
onberispelijk', terwijl het Griekse woord teleios 'volkomen, volmaakt, volwassen, rijp, volledig 
ontwikkeld en tot je doel gekomen zijn' betekent. Deze bijbetekenissen roepen al verschillende 
ideeën op van een zondeloze staat als uitdrukking van Bijbelse volmaaktheid. Als men verder in 
overweging neemt dat Bijbelse karakters zoals Noach en Abraham duidelijk enige 
onvolmaaktheden vertoonden (Genesis 9:21, 20:2), beseft men dat ideeën van Bijbelse 
volmaaktheid, zoals een zondeloze staat en de uitroeiing van onze zondige natuur per slot van 
rekening misschien niet zo Bijbels zijn. 
 Eigenlijk zijn onze ideeën van Bijbelse volmaaktheid diep verbonden met de manier waarop we 
Christus' rol in het verlossingswerk zien. Als Christus' rol als ons model teveel wordt benadrukt, 
dan moet onze taak zijn tot het uiterste te gaan om ons dit patroon eigen te maken en een 
zondeloze staat te bereiken, zoals Christus heeft gedaan. Dit maakt ons gevoelig voor een 
werkgeörienteerde vorm van christendom. 
 Als we daarentegen aanvaarden dat Christus' plaatsvervangende dood aan het kruis impact 
heeft op zowel onze verlossing als heiliging, kunnen we zijn volmaaktheid als onze volmaaktheid 
aanvaarden. Hoewel we altijd voorzichtig moeten zijn niet in het idee van 'goedkope genade' te 
vervallen, is iemand die zijn of haar leven volledig aan Christus heeft toevertrouwd, volmaakt in 



hem. Dit verbond is redding door genade alleen en door onze dagelijkse vereniging met Christus 
hebben we deel aan zijn heilig leven. We hebben onze volmaaktheid, onze bestemming en doel 
bereikt, zoals het Griekse woord teleios uitdrukt (vergelijk met Johannes 15:5; 1 Korintiërs 1:30; 
Efeziërs 3:19, 4:13; Filippenzen 2:12, 13). 
 
II. Christendom in de publieke sfeer 
(Herhaal Job 29:8-17, 31:1-24;  Jesaja 1:17; Psalmen 72:4 en Exodus 23:3 met uw groep) 
 
Er is veel geschreven en gezegd over de rol van christenen in de publieke sfeer, waarbij wordt 
verwezen naar de plaats waar christenen en niet-christenen elkaar ontmoeten. Het idee van een 
openbaar terrein, of plein, is oud. De meeste culturen uit de oudheid waren in het (trotse) bezit 
van een openbaar plein waar de burgers (en anderen) van de gemeenschap communiceerden. Elke 
plaats in Spaanssprekende landen had en heeft nog steeds een plaza. In het oude Israël was het 
gebied rond de poort de openbare plek waar handel werd gedreven, recht werd gesproken en 
andere belangrijke openbare kwesties werden behandeld (vergelijk met Ruth 4:1, 2). 
 Sommige vormen van christendom hebben er echter voor gekozen om een vestingmentaliteit 
na te volgen. Deze denkrichting focust zich op de overtuiging dat hun kerk moet worden verdedigd 
tegen wat voor indringers uit de wereld dan ook. Dit leidt tot een zeer exclusief idee van een kerk 
met minimale sociale interactie. Ze hebben zeer weinig, als ze die al hebben, interactie met de 
gemeenschappen waarin ze gelegen zijn. 
 De Bijbel oppert echter krachtig en consequent dat volgelingen van God sociaal gevoelig 
moeten zijn, vooral met betrekking tot de kwetsbare groepen in de samenleving. Deze groepen 
worden in Job herhaaldelijk genoemd, wat aantoont dat Job zich sterk met zijn omgeving had 
beziggehouden. Hij 'redde de arme' en 'wees' (vgl. Job 29:12) of zorgde voor hen (Job 31:16); hij 
ondersteunde de 'weduwe' (Job 29:13, 31:16) en verdedigde de rechten van zijn slaven of 
slavinnen (Job 31:13). Gerechtigheid wordt in het Oude Testament aan zulke daden afgemeten. 
Wanneer de dingen daarentegen verkeerd gaan, stellen de profeten de zonde consequent aan de 
kaak (bijvoorbeeld het boek Amos dat Samaria's wangedrag aan de kaak stelt. Christendom moet 
tastbaar zijn. Onze impact op deze traditionele groepen (armen, weduwen, wezen, vreemdelingen) 
of moderne toevoegingen (gastarbeiders, asielzoekers, lijders aan HIV AIDS, drugsverslaafden, de 
mensen die vanwege hun ras worden onderdrukt enzovoort) is een goede maatstaf voor de manier 
waarop we christendom in de praktijk brengen. 
 
Denk over het volgende na: Wat heeft onze interactie met de bovengenoemde sociaal zwakke 
groepen met onze gerechtigheid te maken? 
 
III. Bemiddelend gebed 
(Herhaal Job 1:5, Hebreeën 4:14-16, Johannes 17 en Efeziërs 6:18 met uw groep) 
 
Een van Jobs minder genoemde eigenschappen vóór zijn lijden was zijn bemiddelend gebed ten 
behoeve van zijn kinderen. Zijn gebeden en offergaven openden de deur voor de heilige Geest om 
krachtiger in het leven van zijn kinderen te werken, waarbij aan de machten van het kwaad 
weerstand werd geboden. Dit is hoe bemiddelend gebed altijd werkt en onze bemiddelende 
gebeden zijn gemodelleerd naar die van Christus. 
 
 
  



Les 14 Een paar lessen van Job 
24-30 december 
 
Kerntekst: 2 Korintiërs 5:7 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Deze laatste les zou op een of andere manier moeten eindigen met een bewuste beslissing om ons 
wat we van Job hebben geleerd in ons leven op een concrete manier eigen te maken. 
 
Stap 2─Toepassingsvragen en vragen om over na te denken 
 

1. Wat heeft u het laatste kwartaal tijdens de studie van het boek Job het meest geraakt? 
2. Wat kunt u in uw kerk en gemeenschap doen om menselijk lijden te doen verminderen? 

  
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
De alomvattendheid van het lijden wordt tenietgedaan door de alomvattendheid van de 
verlossing. Deze les is waarschijnlijk een van de belangrijkste die we uit het boek Job kunnen leren. 
Terwijl Job het symbool voor de lijdende mensheid is geworden (hoe vaak hebben we iemand hem 
horen noemen, wanneer hij of zij over zijn of haar eigen lijden sprak), is Job tegelijkertijd een 
voorafbeelding van Christus, die voor de ultieme oplossing voor het lijden op aarde heeft gezorgd. 
 
I. Bijbels wereldbeeld 
(Herhaal Job 1:6-12 met uw groep) 
 
Er is een interessant stel parallelle teksten in het Oude Testament dat het verschil tussen ons 
moderne wereldbeeld en het Bijbelse wereldbeeld laat zien. In de context van Davids volkstelling 
van Israël vermeldt 2 Samuël 24:1 dat God David ertoe aanzette om Israël te tellen, terwijl in 1 
Kronieken 21:1 Satan David ertoe beweegt om de volkstelling uit te voeren. Is het een schrijffout, 
of erger, een theologische tegenstrijdigheid in de Bijbel? Nee, niet wanneer het binnen het Bijbelse 
wereldbeeld wordt begrepen. 
 Binnen een theocentrisch wereldbeeld, dat God in het rechtmatige centrum plaatst van alles 
wat in zijn universum gebeurt, beschrijven beide teksten dezelfde realiteit, dat wil zeggen dat hij 
uiteindelijk alles wat in deze wereld gebeurt onder controle heeft. In het Bijbelse wereldbeeld is 
God zelfs verantwoordelijk voor wat hij toelaat dat gebeurt. 
 Dit paradigma van macht wordt in de proloog van het boek Job perfect uitgespeeld. Satan kan 
Job niets aandoen, tenzij God hem toestemming geeft dit te doen. Van het begin tot het einde van 
de dialoog tussen beiden blijft God de absolute controle houden. 
 Ons moderne wereldbeeld kijkt echter geheel anders naar de realiteit, voornamelijk door de 
ogen van de Griekse filosofie, die het idee van dualisme in de meeste gebieden van het leven heeft 
binnengebracht. Dit heeft allerlei soorten dichotomieën (paren van tegengestelden) tot gevolg 
gehad: de geest en het lichaam, mythe en geschiedenis, het geestelijke en het materiële, geloof en 
wetenschap enzovoort. Het grootste gedeelte van ons moderne denken is door dit wereldbeeld 
sterk beïnvloed. Jobs wereldbeeld niet. Hij richtte daarom zijn verdriet en pijn tot God (Job 30:20, 
21), zelfs al was het Satan die zijn lijden veroorzaakte. Een theocentrisch wereldbeeld verschaft de 
troost die Job uiteindelijk heeft gevonden, toen hij besefte dat God nog steeds de controle heeft 
en deze altijd zal hebben, zelfs te midden van ons lijden. Onze wereldbeelden komen gewoonlijk in 
een crisissituatie aan het licht. Ze houden ofwel onze wereld samen ofwel ze zijn er de oorzaak van 



dat onze wereld uit elkaar valt. Alleen een Bijbels wereldbeeld kan ons deze crises helpen 
doorstaan. 
 
Denk over het volgende na: Als u over uw eigen leven nadenkt, wat voor soort wereldbeeld ziet u 
dan in crisissituaties tevoorschijn komen? 
 
II. Waarnemingen van de realiteit 
(Herhaal Matteüs 4:10, 13:10; Hebreeën 4:15, 11:10 met uw groep) 
 
Hoewel er in de menselijke ervaring een gemeenschappelijkheid is, zoals we bij de kwestie van het 
lijden hebben gezien, nemen verschillende culturen de realiteit op verschillende manieren waar. In 
de Westerse cultuur is er een voortdurende erosie geweest van de waarneming van de realiteit van 
wezenlijke én geestelijke machten die achter de zichtbare sfeer aan het werk zijn (zie Daniël 10). 
 Het boek Job heeft beslist voor enige diepe inzichten in de geestelijke sfeer gezorgd. De 
ontmoeting tussen God en Satan aan het begin van het boek laat zien hoe werkelijk deze toen was. 
Satan brengt Job in verzoeking om God te verwerpen en Job biedt weerstand. Satan verzoekt 
Adam en Eva en zij vallen. Waar zit het verschil? Satans verzoekingen van de mensheid door de 
eeuwen heen vinden hun climax in zijn verzoekingen van Christus in de woestijn (Matteüs 4:1-11). 
In hun fysieke (brood), mentale (macht), geestelijke (aanbidding) en emotionele aspecten staan ze 
symbool  voor alle verzoekingen die onze kant op kunnen komen. Niet Job, maar Jezus is het 
ultieme symbool voor ons lijden (Hebreeën 4:15). Hij is degene die ons lijden begrijpt, net als 
degene die ons hieraan voorbij hoop biedt. 
 
Denk over het volgende na: Is het mogelijk om het lijden als een vorm van verzoeking te 
beschouwen? Waarom of waarom niet? Waarom is Jezus het ultieme symbool voor ons lijden? 
 
III. Geen veroordeling 
(Herhaal Johannes 8:1-11 met uw groep) 
 
Er is iets zeer persoonlijks tussen elk persoon die lijdt en God, omdat het lijden ons tot de rand van 
ons bestaan brengt, waarbij wordt gezocht naar een hand die je kunt grijpen en sterker is dan de 
onze om ons dit te helpen doorstaan. Als toeschouwer zouden we niet moeten proberen om aan 
deze ervaring te komen, zoals Jobs vrienden deden, door te proberen Job van zijn eigen schuld te 
overtuigen, of zoals wij misschien soms geneigd zijn bij anderen te doen. 
 De manier waarop Jezus omging met de vrouw die op overspel werd betrapt, maakt nog eens 
duidelijk wat onze taak zou moeten zijn: medelijden tonen; troosten, niet veroordelen; en wijzen 
op de enige bron van hoop, Jezus Christus (Romeinen 8:1). 
 
Denk over het volgende na: Wat is de kracht van medelijden in menselijke relaties? 
 
 
 


