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Inleiding 
- In deze les wordt geen aandacht besteed aan de literaire en historische achtergrond van het 

boek. Ook wordt er geen aandacht besteed aan de profetische betekenis van het boek Job 
die licht kan werpen op het lijden van Israël in de geschiedenis noch aan de typologische 
verwijzing van de persoon van Job naar de Persoon van Christus.1 Niet dat deze 
onderwerpen onbelangrijk zijn, integendeel, maar alle aandacht wordt gericht op de 
inhoud van het boek, omdat de inhoud zo essentieel en tijdloos van karakter dat het de 
moeite waard is om hier grondig aandacht aan te besteden. En we zullen ontdekken dat 
Christus uit deze inhoud duidelijk naar voren komt. 

- We zullen zien dat het lijden van Job weliswaar aanleiding is voor de inhoud van het 
boek, maar uiteindelijk is de boodschap dieper dan het vinden van een antwoord op de 
vraag waarom er lijden is. We zullen zien dat Job een voorbeeld is voor ons, omdat hij 
toont dat een relatie met God ver boven kennis over God uitstijgt. We zullen zien dat 
beelden van God vaak de plaats in hebben genomen van God zelf. Hebben wij 
daadwerkelijk God zelf lief of uitsluitend het beeld dat wij van Hem hebben? Is ons 
geloof, onze relatie met de Heer God bestand tegen lijden? 
- Ouweneel schrijft: ‘Als onze beelden van God door elkaar geschud worden, moeten 

we al heel stevig in onze schoenen staan als dat ook geen invloed op onze relatie met 
God heeft.’2 

 
Kort overzicht van het boek Job 
- Het boek is eenvoudig van opzet. Het volgende schema biedt een overzicht van de 

verschillende onderdelen. 
 
- Proloog         1 – 2 

- Monoloog: Job       3 
- Dialogen: 3 cycli      4 – 26 

- Monoloog: Job       27 – 31 
- Antwoorden   

- Van Elihu       32 - 37 
- Van de Heer God: reactie van Job    38 – 42:6 

- Epiloog        42:7 – 17 
 

Inhoud van het boek Job 
- Proloog en epiloog 

- Zonder het kennen van de proloog gaan we helemaal de mist in bij het lezen van het 
boek Job. 
- Heeft Job gelijk wanneer hij vast blijft houden aan zijn onschuld? 

- Zonder het kennen van de epiloog trouwens ook want er worden hele vrome dingen 
gezegd in het boek die aan het einde in een heel ander licht komen te staan. 

                                                
1 Zie voor beide onderwerpen: Het Jobslijden van Israël, Ouweneel 
2 Het Jobslijden van Israël, Ouweneel (p 133) 
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- Waarom hebben de vrienden Elifaz, Bildad en Sofar niet recht gesproken van de 
Heer God (Jb 42:7)? 
- Let op: Ondanks het feit dat de vrienden niet recht hebben gesproken over God, 

citeert Paulus (1Kor 3:19) de woorden van Elifaz (Jb 5:13) als zijnde het 
woord van God. ‘Als zijnde het woord van God’ kunnen we concluderen uit de 
frase ‘er staat geschreven’. De woorden van de vrienden zijn dan weliswaar in 
een verkeerde context uitgesproken, maar dat wil niet zeggen dat ze in zichzelf 
geen waarheid of waarde bevatten.3 

- Waarom heeft Job, in zijn boosheid, wel recht gesproken van God? 
- Waarom wordt Elihu in de epiloog helemaal niet genoemd? Omdat hij recht heeft 

gesproken, of juist helemaal niet en wordt hij daarom genegeerd? 
 

- De eerste twee hoofdstukken van het boek Job schetsen de achtergrond van het hele 
boek. Deze achtergrond moet daarom ook altijd in het zicht worden gehouden tijdens 
het lezen van het boek. Er vindt een gesprek plaats tussen God en satan, waarin de 
laatste beweert dat Job alleen maar godsvruchtig leeft omdat God hem zegent (Jb 1:9-
11). Yancey merkt op dat dit niet zozeer een aanklacht is tegen Job, maar veel meer 
tegen God. Satan stelt eigenlijk dat God het alleen waard is aanbeden te worden als de 
omstandigheden daarin ook ten gunste meewerken. Dit gedeelte is de sleutel tot het 
begrijpen van het boek. Alles in het boek staat in het teken van deze beschuldiging 
tegen God. 
- Yancey schrijft: ‘De strijd tussen God en satan is niet zomaar een oefenpartijtje. 

Satans beschuldiging dat Job God alleen maar liefheeft omdat ‘u hem aan alle 
kanten hebt beschut’, betekent een aanval op het wezen van God. Die 
beschuldiging suggereert dat God geen liefde waard is om wat Hij is, maar dat 
mensen God volgen omdat ze er beter van worden of zijn ‘omgekocht’. (…) Nadat 
alle steunpilaren van Jobs geloof zijn weggenomen, moet zijn reactie uitsluitsel 
geven over de beweringen van satan. Een rijk man als Job heeft veel te verliezen 
als God ophoudt hem te zegenen. Zal hij op God blijven vertrouwen, ook als hij 
alles moet opgeven?’ 

- Yancey schrijft: ‘Zijn mensen werkelijk vrij om te kiezen? Satan had God op dat 
punt uitgedaagd. Natuurlijk kunnen wij ervoor kiezen te vallen – dat is wel 
bewezen door satan zelf, door Adam en door allen die ooit hebben geleefd. Maar 
kunnen wij er ook voor kiezen op te staan om God onvoorwaardelijk te dienen? 
Kan iemand wel geloven, zelfs als God zich als een vijand voordoet? Of is het 
geloof, zoals alles, een product van omgeving en omstandigheden?’4  

 
- Monoloog: Jobs bittere klacht 

- De aanleiding voor de volgende dialogen is Jobs bittere klacht (Jb 3). Het spijt Job dat 
hij geboren is (3:3-10). Hij wenst dat hij een misgeboorte was geweest (3:11-19 vgl. 
Pr 6:3-4). Hij vraagt zich af waarom hij door zou moeten leven onder deze 
omstandigheden (3:20-26). 

 
- Dialogen: drie cycli5 

- Zeven dagen lang zitten de vrienden in stilte bij Job en als ze dan eindelijk beginnen te 
spreken, dan krijgen we het gevoel dat ze beter hadden kunnen zwijgen. Misschien 
was het nog wel het beste als ze gezegd hadden: ‘Waarom jij? Waarom niet ik?’ 

                                                
3 Het Jobslijden van Israël, Ouweneel (p 126) 
4 De Bijbel die Jezus heeft gelezen, Yancey (p 45-46) 
5 Elk hoofdstuk apart, Wiersbe (p 165-177); Introduction to the Old Testament, Harrison (p 1028-1031) 
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Ouweneel wijst echter op het feit dat doordat de vrienden zich zo opstellen Job in de 
armen van God wordt gedreven. Van mensen kon hij het niet verwachten en dat bracht 
hem in zijn lijden uiteindelijk dichter bij God dan ooit.6 

- Het is belangrijk dat we goed luisteren naar wat de verschillende sprekers in het boek 
Job zeggen, omdat anders dreigt dat we de eigenlijke boodschap van het boek niet 
verstaan.  

 
Eerste cyclus 
- De eerste rede is van Elifaz (Jb 4-5). De nadruk ligt bij hem op de zondigheid van de 

mens (4:17). Elifaz begint op een hoffelijke wijze tot Job te spreken. Hij wijst hem op 
de vele keren dat Job anderen tot voorbeeld is geweest in zijn godsvrucht (4:3-6). 
Maar al snel probeert Elifaz Job met logische argumenten te overtuigen van zijn 
standpunt dat niemand onschuldig lijdt. Elifaz raadt Job aan om zich tot God te 
wenden (5:8), die hem na een passende kastijding zal herstellen (5:17-18).  
- De redenatie van Elifaz is eigenlijk de volgende. Onderwerp je aan God, aanvaard 

Zijn tuchtiging en Hij zal je (weer) zegenen. Wiersbe schrijft: “Maar zijn (van 
Elifaz) suggestie speelde de satan precies in de kaart: ‘Is het om niet, dat Job God 
vreest’ (1:9). Elifaz had dezelfde theologie als de duivel en wist het niet.” 

- Elifaz baseert zijn stelling op een nachtelijk visioen dat hij ooit heeft ontvangen 
(4:12-21). Volgens mij kunnen wij hieruit concluderen dat de ´ervaringen met 
God´ van anderen geen basis mogen zijn voor ons geloofsleven. Wiersbe schrijft: 
‘Vermijd degenen die hun ervaring tot de enige toetssteen van de waarheid maken. 
Het Woord van God verandert niet, maar ervaringen wel.’ (In dat verband vind ik 
het verhaal van de man van God uit 1Kn 13 ook zo ernstig.) 

- Job reageert op Elifaz (Jb 6-7) door te wijzen op de verschrikkingen die hij moet 
meemaken (6:1-7). Vervolgens klaagt hij over de onbetrouwbaarheid van zijn 
vrienden (6:14-23) om ze daarna uit te dagen aan te tonen waarom hij deze ellende 
verdiend heeft (6:24-30). Daarna protesteert Job tegen de misère van het leven en 
smeekt God om hem alleen te laten (Jb 7) 

 
- De tweede rede is van Bildad (Jb 8). Hij legt de nadruk op de rechtvaardigheid van 

God (8:3). Bildad noemt ook een van de beproevingen van Job (de dood van zijn 
kinderen) concreet en ziet hierin de straf van God (8:4). Hij spoort Job aan om zich te 
verootmoedigen voor God. 
- Bildad baseert zijn stelling op de traditie (8:8-10). Er schuilt een groot gevaar in 

traditie. Het kan verworden tot een dode theorie, die in de praktijk van het 
(geestelijk) leven meer kapotmaakt dan dat het heelt. 

- Bildad redeneert op een wetenschappelijke wijze. Hij pakt voorbeelden uit de 
natuur om een patroon van oorzaak en gevolg aan te tonen om dit vervolgens toe te 
passen op het leven met God (8:11-13). Het boek Job toont in zijn geheel wel aan 
dat het leven met God niet tot wetmatigheden te herleiden is. Het gaat om een 
relatie.  
Dat was nou precies wat satan probeerde aan te tonen: Job dient God niet omdat 
hij met Hem een liefdevolle relatie heeft, maar omdat het hem materieel voordeel 
oplevert. Bildad redeneert eigenlijk op dezelfde wijze als de satan. Die 
suggereerde ook dat oorzaak (zegen) en gevolg (godsvrucht) de houding van Job 
ten opzichte van God bepaalde. 

                                                
6 Het Jobslijden van Israël, Ouweneel (p 135) 



 
Evangelische Toerusting School  ETS0209 Job 

J.M. Zwart Pagina 4 van 12 mei 2008 (v 1.0) 

- Job reageert op Bildad (Jb 9-10) en geeft toe dat God rechtvaardig is (9:2-3) en dat het 
machtsverschil (9:4-20) tussen een sterveling en God zo groot is dat een sterveling 
nooit gelijk kan hebben tegenover God (9:2). Maar Job houdt vol dat hij onschuldig is 
(9:21) en hij beklaagt zich dat … 
… hij niet met God kan twisten wegens het machtsverschil (9:1-13) 
… hij God niet kan beantwoorden (9:14-35) 
… hij God niet kan begrijpen (10) 
- Temidden van deze klacht staat er een essentieel vers, want Job schreeuwt het in 

zijn ellende uit om een scheidsrechter (9:33). De wens van een sterveling die het 
uitschreeuwt om een scheidsrechter waardoor hij in contact kan komen met de 
Heer God is op indrukwijkende wijze in vervulling gegaan in de Heer Jezus 
Christus. 

 
- De derde rede is van Sofar (Jb 11). Sofar neemt de standpunten van zijn vrienden over, 

de mens is zondig (Elifaz), God is rechtvaardig (Bildad), maar hij voegt er een derde 
punt aan toe: God is genadig, want Hij geeft minder straf dan Job eigenlijk verdient 
(11:6). Sofar beroept zich op de onmetelijke wijsheid van God. 

- Job reageert op Sofar (Jb 12-14) met veel sarcasme (12:2-3). Hij vindt dat Sofar en 
zijn vrienden denken dat ze de wijsheid in pacht hebben, maar Job begint juist vragen 
te stellen over de opvatting dat het goede wordt beloond en het kwade wordt bestraft. 
Hij wenst vurig om de zaak te bespreken met God (13:3). 
- In dit pleidooi spreekt Job misschien wel de belangrijkste woorden van het boek 

uit: ‘Wil Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen’ (13:15). Juist door Gods 
rechtvaardigheid te bevragen, neemt Job Hem serieus. Job weet dat God naar hem 
zal luisteren. Toch zien we in hoofdstuk 14 dat dit niet betekent dat Job alles weet, 
want hij heeft twijfels over wat er met de mens gebeurt na de dood. 

 
Tweede cyclus 
- In de tweede rede van Elifaz (Jb 15) bestraft hij Job wegens diens zondige houding. 

Elifaz is zo overtuigd van zijn gelijk dat hij zijn woorden (en die van zijn vrienden) 
gelijk stelt aan de vertroostingen van God (15:11). Vervolgens zet Elifaz uiteen hoe 
het de verdorvene vergaat (15:14-35). Hij gaat hierbij uit van het principe dat alle 
mensen zondig zijn, maar sommige zijn zondiger dan andere (15:14-16 NBG). Ook 
Elifaz beroept zich op het gezag van de traditie (15:17-19). 

- Job reageert op Elifaz (Jb 16-17) door te stellen dat zijn vrienden ‘jammerlijke 
vertroosters’ (16:2) zijn (in plaats van Elifaz stelling dat zij vertroostingen van God 
spreken). Vervolgens schets Job hoe God Zich als Tegenstander opstelt (16:3-16), 
ondanks dat hij onschuldig is (16:17).  
- Opnieuw spreekt Job, ondanks zijn ellende en zijn wanhoop, een indrukwekkend 

geloofsgetuigenis uit: 16:18-21. Job blijft ervan overtuigd dat God hem recht zal 
doen. Het gaat heel diep dat Job God ervaart als Tegenstander, maar tegelijkertijd 
zijn vertrouwen op Hem richt en Hem zijn Getuige en zijn Pleitbezorger noemt. 
God die de mens moet rechtdoen tegenover God (16:21). Vanuit zijn hopeloze 
situatie spreekt Job de hoop uit dat God borg voor hem zal staan (17:3). Opnieuw 
zijn we heel dichtbij de Persoon van de Heer Jezus. 

 
- In de tweede rede van Bildad (Jb 18) weidt hij gevoelloos uit over de ondergang van 

de goddeloze en verwijt hij Job dat deze hun woorden als stompzinnig verwerpt 
(18:3). 
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- Job reageert op Bildad (Jb 19) door hem te zeggen dat hij zich gegriefd voelt door hun 
woorden. Verbitterd klaagt Job dat hij zich onbillijk behandeld voelt door zijn 
vrienden (19:1-4), door God (19:5-12) en door zijn naasten (19:13-22). 
- En weer spreekt Job een groots geloofsgetuigenis uit: Jb 19:25-27. Niet alleen 

heeft hij de hoop en het vertrouwen dat God zijn Getuige, zijn Pleitbezorger, zijn 
Borg, maar ook zijn Redder (Losser) is. Ondanks zijn huidige miserabele staat, is 
hij ervan overtuigd dat God hem zal herstellen. 

- In de tweede rede van Sofar (Jb 20) gaat hij verder op de eerdere gedachte van Bildad. 
Sofar beschrijft de ondergang van de goddelozen.  

- Job reageert op de beweringen van Sofar (Jb 21) met te constateren dat goddelozen 
ook een gezegend leven kunnen hebben. 

 
- Inmiddels wordt duidelijk welke tactiek Bildad en Sofar volgen. Eerst proberen zij 

door middel van logica Job te overtuigen: (a) God zegent de rechtvaardige, maar 
Hij laat de goddeloze lijden; (b) Job lijdt; (c) dus is Job een goddeloze. Job voert 
echter het argument aan dat vele goddelozen ook een gezegend leven hebben.  

 Hiermee komt de essentie van het verschil tussen Job en zijn vrienden duidelijk 
naar voren: de vrienden van Job redeneerden dat de buitenkant aantoont of iemand 
vroom is (dat zich uit in een gezegend leven), maar Job voert aan dat de uiterlijke 
voorspoed van een goddeloze niets zegt over diens innerlijk, want wat heeft de 
goddeloze voor lust in God (21:14-15). Opnieuw blijkt dat de vrienden van Job 
(ongewild) de aanklacht van satan (Jb 1:9-11) verdedigen: als je God maar 
(voldoende) vreest, zal je gezegend worden, zo niet dan volgt er onheil. 

- Bijbels gezien kan de stelling ‘als je zondigt, zul je lijden’ onderbouwt worden 
(voorbeeld Dt 28), maar de drie vrienden van Job draaien de stelling om: ‘als je 
lijdt, heb je gezondigd’ (vgl. Jh 9).7 

- Angst speelt een belangrijke rol in de argumentatie van de vrienden van Job. Als 
ze merken dat Job niet door logische argumenten van zijn standpunt af te brengen 
is, beginnen ze met uitgebreide beschrijvingen van het verschrikkelijke lot dat de 
goddeloze ten deel zal vallen. 

 Wiersbe schrijft: ‘We kunnen wel een beetje begrijpen waarom de drie vrienden zo 
hard waren tegen Job: ze waren bang dat hun misschien dezelfde beproevingen 
zouden overkomen als Job. Ze beschermden zichzelf met een verkeerde theologie 
die rechtstreeks uit de hel kwam: ‘Als we God dienen, zal Hij ons zegenen en 
behoeden voor lijden.’ Job had hun vrees ontdekt (6:21) en weerlegde hun 
redenering, hetgeen hen kwaad maakte. De drie vrienden hadden een zeer 
oppervlakkige kijk op God en op het geloof en het leven, terwijl Job de diepere 
dingen aangaande God doorgrondde. Mensen die hun vertrouwen stellen op een 
valse theologie, leven met illusies die eens in rook zullen opgaan.’8 

 
Derde cyclus 
- In zijn derde rede gooit Elifaz het over een andere boeg (Jb 22). Hij stelt dat een mens, 

die zondig is, God geen dienst kan bewijzen. Een verstandige bewijst niet God, maar 
zichzelf een dienst door rechtvaardig te leven (22:2-3). Elifaz zegt als het ware: ‘Oke 
Job, je houdt vol dat je onschuldig bent, maar wat wil je daarmee zeggen? Denk je dat 
God daar blij mee is? Denk je dat het Hem iets kan schelen? Zo ja, waarom zou Hij 
dan jouw godsvrucht bestraffen? Denk je echt dat je Hem kunt imponeren? Geef nou 
maar toe: je bent gewoon een slecht mens en je zonden zijn ontelbaar.’ Vervolgens 

                                                
7 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 259) 
8 Elk hoofdstuk apart, Wiersbe (p 172) 
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komt Elifaz met een lijst aan zonden die Job begaan zou kunnen hebben (22:6-20), 
waarvan Job misschien gedacht heeft dat God ze niet gezien heeft. Opnieuw spoort 
Elifaz Job aan om zich te verootmoedigen, want dan zal hij gered worden (22:21-30). 

- In zijn reactie op Elifaz (Jb 23-24) spreekt Job opnieuw zijn verlangen om God te 
vinden uit (23:2-9). Dan zal Job Hem zijn zaak voorleggen en God zal Job in het vuur 
van de oven beproeven (23:10-12). Niet dat Job denkt dat het makkelijk zal worden, 
want hij is voor Hem verschrikt (23:15-16).  
- Ondanks dat Job stellig blijft over zijn eigen onschuld laat hij nergens 

doorschemeren dat hij denkt God te kunnen verklaren. Hij is er van overtuigd dat 
als God rechtvaardig is dat Hij hem recht zal verschaffen, maar hoe dat precies 
gaat weet Job niet. In zijn derde reactie op Elifaz spreekt hij namelijk opnieuw zijn 
verbazing uit over het feit dat sommige zondaren hun daden ongestraft kunnen 
uitvoeren (Jb 24).  

 
- De derde rede van Bildad is erg kort en onsamenhangend (Jb 25). Bildad onderstreept 

(eigenlijk in de lijn van de laatste rede van Elifaz) nog eens de nietigheid van de mens 
tegenover de grootheid van God. 
- Sommigen menen dat de bondigheid en de onsamenhangendheid van de derde rede 

wordt veroorzaakt doordat de tekst niet zuiver is overgeleverd. Hetzelfde geldt 
voor het ontbreken van een derde rede van Sofar. Uitleggers heb hier reden in 
gezien om tekstcorrecties toe te passen. Zo wordt Jb 27:13-23 gezien als de derde 
rede van Sofar (27:13 bevat namelijk een citaat uit de tweede rede van Sofar, 
20:13) of als een gedeelte dat nog bij de derde rede van Bildad hoort. Anderen 
menen dat deze korte of zelfs ontbrekende laatste toespraken simpelweg het 
gevolg zijn van het feit dat de vrienden geen argumenten meer hebben.9  

-  Job dient Bildad van repliek (Jb 26) door verder uit te weiden over de grootheid van 
God. Hiermee zet Job Bildad eigenlijk op zijn plaats: wat heeft hij te zeggen over de 
grootheid van God, die te groot is om gekend te worden (26:14). 

 
- Monoloog: Job 

- Jb 27: Job houdt vast aan zijn onschuld (27:6). 
- Jb 28: Er is door zijn vrienden zoveel beroep gedaan op de wijsheid, maar waar wordt 

de wijsheid eigenlijk gevonden (Jb 28:12)? Job komt tot de conclusie dat wijsheid 
vrees voor de Heer is en wijken van het kwaad getuigt van inzicht (vergelijk 
Spreuken). 

- Jb 29: Job verlangt terug naar de dagen van zijn voorspoed. 
- Jb 30: Job beklaagt zichzelf in zijn huidige ellende. 
- Jb 31: Heel gedetailleerd geeft Job een beschrijving van zijn onschuld en van de 

zonden die hij niet heeft gedaan. Hierin is Job een voorbeeld voor ons. 
- Hebt u ogen die begerig rondkijken (31:1-4)? 
- Hebt u voeten die zich reppen tot bedrog (31:5-8)?  
- Hebt u uw lusten bevredigd in zonde (31:9-12)?  
- Hebt u anderen behandeld zoals God wil dat ze behandeld worden (31:13-23)? 
- Hebt u uw verwachting gesteld op rijkdom of bent u trots op wat u bezit (31:24-

28)?  
- Hoe reageert u op het lijden van een vijand (31:29-30)? 
- Hoe reageert u op de noden van een vreemdeling (31:31-34)?  

                                                
9 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 252) 
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- Bent u een trouwe beheerder van de natuurlijke bronnen die God u geeft (31:38-
40)?10 

 
 

- Antwoorden  
 
…van Elihu (Jb 32-37)11 
- Wat moeten we met Elihu aan? Het is opvallend dat de Heer God niets om hem zegt 

wanneer Hij Elifaz, Bildad en Sofar verwijt dat zij niet recht van Hem gesproken 
hebben. Kunnen wij hieruit concluderen dat Elihu dat wel heeft gedaan? Bij 
oppervlakkige lezing lijkt het er echter op dat Elihu dezelfde argumenten als de drie 
vrienden aanvoert. Opnieuw moeten we goed luisteren naar wat er werkelijk gezegd 
wordt. 

- Een sleutel tot het verstaan van het standpunt van Elihu is Jb 32:3. Elihu bepleit dat 
Job rechtvaardiger is dan dat zijn vrienden van hem hebben gezegd (‘omdat zij geen 
antwoord gevonden en Job toch schuldig verklaard hadden’), maar Job is echter niet 
rechtvaardiger dan God (‘omdat deze zich tegenover God voor rechtvaardig hield’. Dit 
kan zelfs vertaald worden met: ‘omdat deze zich voor rechtvaardiger dan God hield’). 
Vergelijk Job 35:2 in de SV. De volgende teksten zijn hier ook een voorbeeld van: Jb 
30:21; 31:6; 40:32. 

- Bij een oppervlakkige lezing lijkt het erop dat Elihu dezelfde lijn volgt als de drie 
vrienden: ook hij beschuldigt Job en ook hij neemt het op voor God. Het grote verschil 
is alleen dat Elihu nergens beweert dat Job moet lijden wegens zijn zonde. Elihu zou 
Job zelfs graag gelijk geven (33:32), maar hij klaagt hem wel aan voor de dingen die 
hij Job zelf heeft horen zeggen (33:8). 

- Elihu lijkt zich er duidelijk op te beroepen dat de Heilige Geest door hem heen werkt 
(32:8; 33:4)   

 
- In Jb 33 maakt Elihu zijn eigenlijke punt. Ouweneel schrijft: ‘Het gaat niet om de 

oorzaak van het lijden – daarin zijn de andere vrienden, maar is ook Job, fout – 
maar om het doel ervan. Lijden is een manier van God om tot de mens te spreken, 
hem iets duidelijk te maken. God heeft natuurlijk nog wel meer manieren: zo 
spreekt Hij bijvoorbeeld behalve door een ziekbed ook door dromen (33:15, 19). 
Maar waar het Hem steeds om gaat, is de mens een geestelijke les bij te brengen. 
Het doel van het lijden is opvoeding, loutering, vernieuwing. Daarom moet Job 
tegenover zijn drie vrienden niet op zijn onschuld blijven hameren, want daar gaat 
het niet om. Job, probeer veeleer te verstaan wat God je zeggen wil! Soms spreekt 
God tot een mens om hem van zijn hoogmoed af te brengen (33:17). Misschien is 
jouw uitdagen van God ook wel een vorm van hoogmoed, Job! Maar daar is 
vergeving voor (33:23-28)’. 

- Bij Elihu horen we ook het antwoord op de roep van Job om een Verlosser (Jb 
9:33; 16:19; 19:25). In Jb 33:23-28 wordt beschreven hoe een engel (NBG), een 
pleitbezorger (NBV), een Gezant (SV) een boodschap van heil brengt. Het gaat 
hier om een zeer bijzonder Persoon (‘één uit duizend’). Met een verwijzing naar Ps 
34:7-8 kan gedacht worden aan de Engel des Heren, die een Christofanie 
(verschijning van Christus in het Oude Testament) is. De NBV en SV bieden ook 
de ruimte om te denken aan Christus. Let op welke jubelzang de verloste aanheft 
wanneer hij gered is: 33:27-28. 

                                                
10 Elk hoofdstuk apart, Wiersbe (p 174) 
11 Het Jobslijden van Israël, Ouweneel (p 185-196) 
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- De rede in Jb 34 is gericht tegen de ‘wijzen’, waarschijnlijk zijn dit de drie 

vrienden van Job. Eerst vat Elihu het betoog van Job samen (34:5-9): Job zegt dat 
hij in zijn recht staat en God heeft hem zijn recht onthouden, dus in feite zegt Job 
dat God onrechtvaardig handelt. Daarna veroordeelt Elihu dat Job zo heeft 
gesproken, want God buigt het recht niet (34:12), Hij is geen aangestelde Rechter 
die ter verantwoording geroepen kan worden (34:13). Job is te veroordelen 
vanwege zijn hoogmoed ten opzichte van God (34:34-37). 

 
- In Jb 35 gaat Elihu verder in op de dwaling van Job. Hij herhaalt de woorden van 

Job die gezegd heeft ‘mijn gerechtigheid is meerder dan Gods’ (35:2 SV). Elihu 
gaat door in 35:3 op de bewering dat het God niet baat of je wel of niet zondigt. 
Maar Gods schijnbare afwezigheid wil nog niet zeggen dat Hij zich niet 
bekommert om gerechtigheid. Deze wijze van rederneren komt uit op de 
argumentatie van de drie vrienden: zij die lijden worden gestraft voor hun zonden.   

 
- In zijn laatste rede (Jb 36-37) wil Elihu God rechtvaardigen (36:3), zoals hij in zijn 

eerste rede Job wilde rechtvaardigen tegenover zijn vrienden (33:32). God beproeft 
de rechtvaardigen om hen iets te leren. Elihu noemt God niet voor niets een 
Leermeester (36:22). Gods werk moet daarom ook niet bekritiseerd worden, maar 
bezongen (36:24). Vervolgens weidt Elihu over de majesteit van God in het 
onweer en de storm (37), als voorloper van de storm waar God in Jb 38 in 
verschijnt. 

 
…van de Heer God (Jb 38-41)12 
- Eindelijk verschijnt de Heer God Zelf en dan gaat Hij spreken over de levenloze 

natuur: de aarde, de zee, de dageraad, de afgronden, het licht en de duisternis, het 
weer, de sterren (38:4-38) en over de dierenwereld: de leeuwin, de raaf, de gems, de 
wilde ezel, de woudos, de struisvogel, het paard, de valk, de gier (39:1-33).  
Ouweneel schrijft dat dit antwoord van God in eerste instantie een gevoel van 
teleurstelling kan teweegbrengen. Het gevoel van: als de vrienden van Job nou de 
verkeerde antwoorden hebben gegeven, waarom geeft God dan niet de juiste 
antwoorden? Ouweneel schrijft echter: ‘Als God nu ook Zelf logische antwoorden op 
Jobs vragen zou gaan geven, zou Hij inderdaad niet groter dan de God van hun [de 
vrienden van Job] doosjes blijken te zijn. En daarom moeten we ons in ernst afvragen 
of wij, als we teleurgesteld zijn in Gods ‘antwoord’, niet ten diepste toch een soort 
simplistische theologie à la de vrienden van Job eropna houden, of althans naar zo’n 
theologie op zoek zijn.’ 

- Job reageert overigens direct door zich te verootmoedigen voor de Heer God (39:36-
38). Toch lijkt dit vreemd, want heeft de Heer God hem nou echt iets nieuws verteld? 
Job had toch zelf ook al van de majesteit van God in de schepping gesproken (9:5-10; 
12:7-25; 26:5-14)? Maar hier spreekt God Zelf en daarmee openbaart Hij Zichzelf. Het 
antwoord op Jobs vragen is dan ook God Zelf. 
- Yancey schrijft: ‘Ik heb zo’n idee dat Job ook had toegegeven, als God een pagina 

uit het telefoonboek had voorgelezen. Zijn twijfels smelten als sneeuw voor de 
zon, wanneer God zich in al Zijn macht en glorie openbaart.’  

                                                
12 Het Jobslijden van Israël, Ouweneel (p 196-202, 210-212) 
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En: ‘Gods boodschap, verpakt in schitterende poëzie, komt op het volgende neer: 
beste Job, vertel Mij niet hoe ik het morele universum moet besturen, voordat je 
iets meer weet over het besturen van het fysieke universum.’ 13 

 
- In de tweede rede van de Heer God (Jb 40-41) wordt het grootste gedeelte in beslag 

genomen door een beschrijving van de behemoth (40:10-19) en de leviathan (40:20-
41:25). Deze dieren worden vertaald met respectievelijk het nijlpaard en de krokodil. 
Ten onrechte, want vergelijk maar eens de staart van een nijlpaard met 40:12 of de 
hoogte van een krokodil met 41:25. Ouweneel denkt dat wij hier in de eerste plaats te 
maken hebben met enorme dieren. Behemoth betekent eigenlijk ‘dieren’ en de 
meervoudsvorm drukt zoiets uit als ‘reuzendier’ of ‘monsterdier’. Ouweneel sluit het 
niet uit dat hier gesproken wordt over (inmiddels uitgestorven) dinosaurusachtige 
beesten.14 Maar Ouweneel wijst ook op de geestelijke betekenis van deze dieren. 
Eigenlijk staan ze symbool voor de oermachten van het kwaad. We moeten in dit 
verband niet vergeten dat het satan was die Job in het onheil heeft gestort. Maar de 
Heer God toont aan Job dat de (demonische) leviathan dan wel koning over alle trotse 
dieren is (Jb 41:25), maar de Heer God ‘is Koning over de leviathan. En Hij is dat 
voor Job. God zal de trotse machten neerslaan en Job bevrijden’, schrijft Ouweneel. 

- Dit inzicht brengt Job werkelijk helemaal op de knieën: Jb 42:1-6. 
 

Job voor ons 
- Bedoeling van het boek Job 

- Niet: het probleem van het lijden. De waarom-vraag wordt niet beantwoord in het 
boek. Nergens verklaart God aan Job het lijden of schets hem de achtergrond die in de 
hemel heeft plaatsgevonden. 

- Niet: een dogmatische benadering van het lijden. Onterecht voeren de vrienden keer 
op keer hun dogmatische stelling aan dat iemand die lijdt gezondigd moet hebben. 

- Wel: vertrouw onder alle omstandigheden op God. Dit was ook de uitdaging waar het 
boek mee begon. Zou Job ook op God blijven vertrouwen als hij lijden moest 
verdragen? Het antwoord is duidelijk. Job is hierin voor ons een voorbeeld. 
Sleutelvers: Jb 13:15 ‘Wil Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen’.  

 
- Ondanks dat Yancey niet gelooft dat het centrale thema in Job het probleem van het lijden 

is, maar de beproeving van het geloof, trekt hij toch voorzichtige conclusies over het 
probleem van het lijden uit het boek Job:15 
- God stond het lijden toe, maar satan veroorzaakte het. 

- Troostrijk in dat licht: 1Kor 10:13 - God zal niet toelaten dat wij boven vermogen 
worden verzocht. 

- Gods almacht wordt in het boek niet ter discussie gesteld, wel Zijn rechtvaardigheid. 
Deze blijkt uiteindelijk ook boven twijfel verheven te zijn. 

- In Job wordt de theorie weerlegd dat lijden altijd het gevolg is van de zonde (vgl. Jh 
9:1-5; Lk 13:1-5). 

- Wegens gebrek aan inzicht in het leven na dit leven, stellen de vrienden van Job ten 
onrechte dat Gods gerechtigheid (oordeel) voltrokken moet worden in dit leven. Het 
feit dat Job niet het dubbele aantal kinderen terugkrijgt, maar hetzelfde aantal is voor 
Yancey aanleiding om te geloven dat Job eens met zijn oorspronkelijke gezin herenigd 
zal worden. 

                                                
13 De Bijbel die Jezus heeft gelezen, Yancey (p 55) 
14 De ark in de branding, Ouweneel (p 96-99) 
15 De Bijbel die Jezus heeft gelezen, Yancey (p 62-64) 
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- God veroordeelt niet Jobs twijfel en wanhoop, maar wel zijn onwetendheid. Niet Job, 
die het uitschreeuwde in protest tegen God, maar de vrome vrienden moeten aan het 
einde van het boek vergeving vragen aan God. 

- Jobs conclusie dat hij rechtschapen en God onrechtvaardig was en de conclusie van de 
vrienden dat God rechtvaardig was en Job terecht werd bestraft, werd ingegeven 
doordat ze niet alle aspecten van het lijden konden overzien. Ze hadden geen oog voor 
de strijd die in de hemel werd gevoerd en daardoor beoordeelden ze de situatie vanuit 
een beperkt perspectief. 

- God is nooit helemaal afwezig. Er zijn altijd tekenen van Zijn aanwezigheid te vinden 
(zie de toespraak van Elihu en Gods woorden over de natuur). 

- Hoogmoed en het gevoel het recht aan je zijde te hebben, kan oprecht medelijden 
verstikken. Job ondervond nog het meeste medeleven toen zijn vrienden aan het begin 
zeven dagen en nachten zwijgend bij hem zaten. 

- Het ging God niet om het lijden van Job, maar om zijn reactie. Nergens in het boek 
geeft God een verklaring voor het lijden, noch vertelt Hij iets over de strijd in de 
hemel als achtergrond. Het ging Hem ten diepste om het geloof van Job. Niet het 
‘waarom’ was voor Hem de vraag, maar het ‘waarvoor’. Kan leed iets goeds 
uitwerken? 

- In Gods plan dient het lijden een hoger doel, daarmee was het lijden een 
voorafschaduwing van het lijden van de Heer Jezus. 

 
- Job als voorbeeld voor ons 

- Job was weliswaar geen zondeloze, maar wel een schuldloze. Zijn integriteit wordt in 
het boek benadrukt (1:8; 1:22; 2:10; 31; 42:7-8). 
- Yancey schrijft: ‘In het boek Job draait het om integriteit. Door de vraag te stellen 

hoe een God van liefde hem zo onrechtvaardig kan behandelen, doet Job het 
voorkomen alsof Gods integriteit in twijfel wordt getrokken. We moeten echter 
alle juridische argumenten die Job aanvoert, plaatsen in het rechtsgeding van 
hoofdstuk 1 en 2. (…) Als alleswetende lezer zijn wij erop gespitst barsten te 
ontdekken in Job integriteit, wanneer hij, stap voor stap, alles verliest wat hem lief 
is.’16 

- Yancey schrijft: ‘Job leert ons (echter) dat we het geloof het meest nodig hebben op 
het moment dat geloven bijna onmogelijk lijkt.’17 
- Vergelijk andere geloofshelden Ez 14:14: Noach, Daniël en Job. Maar ook 

Abraham in Gn 22 en David in Ps 22. 
 
- De houding van volgelingen van de Heer Jezus ten opzichte van het lijden 

- In het Nieuwe Testament wordt het lijden als een vanzelfsprekendheid aangenomen 
voor de volgelingen van de Heer Jezus.18 Denk eens na over de volgende teksten: Lk 
14:27, 1Pt 2:21, Kol 1:24, 2Tm 3:12 

- In Jk 5:11 wordt Job ons als voorbeeld voorgehouden om te volharden en het einde dat 
de Heer deed volgen als troost omdat Hij rijks is aan barmhartigheid en ontferming.  

 
 
 
 

                                                
16 De Bijbel die Jezus heeft gelezen, Yancey (p 45-46) 
17 De Bijbel die Jezus heeft gelezen, Yancey (p 55-56) 
18 De Bijbel die Jezus heeft gelezen, Yancey (p 60) 
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Bijlage 1 bij Job  
 

De dialogen samengevat  
Ouweneel haalt over de dialogen tussen Job en zijn vrienden een illustratie aan van de joodse geleerde Matitiahu 
Tsevat. 19 Deze illustreert de gesprekken door middel van een driehoek, waarvan de hoeken God (G), Job (J) en 
de rechtvaardigheidstheorie (Rt) voorstellen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het boek Job is een poging om deze drie hoeken bij elkaar te houden, maar deze poging mislukt. Eén van de 
hoeken moet steeds opgegeven worden.  
- De drie vrienden handhaven God en de rechtvaardigheidstheorie door Job op te geven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- God handhaaft God en Job door de (menselijke) rechtvaardigheidstheorie op te geven. 

- Let op: de rechtvaardigheidstheorie is het menselijke idee over de rechtvaardigheid van God; dat is dus 
iets anders dan Gods rechtvaardigheid zelf. God is God. Hij hoeft geen rekenschap noch 
verantwoording af te leggen voor de wijze waarop Zijn rechtvaardigheid werkt. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
- Job handhaaft Job en de rechtvaardigheidstheorie door … bijna God op te geven 

- Let op: de essentie zit in ‘bijna’, want Job weigert om God op te geven, zie Jb 13:15a, maar hij weigert 
ook zijn opvatting over rechtvaardigheid op te geven, zie Jb 13:15b. 

- Juist omdat Job hiermee worstelt, gaat het boek veel dieper dan een theologische verhandeling. Doordat 
Job weigert om God op te geven, leert hij in te zien dat zijn rechtvaardigheidstheorie niet klopt. 

 

                                                
19 Het Jobslijden van Israël, Ouweneel (p 130-131) 
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Bijlage 2 bij Job 
 
De dialogen in schema 
 
 Eerste cyclus Tweede cyclus Derde cyclus 
Elifaz De mens is zondig  

- Basis: visioen 
Alle mensen zijn zondig, maar 
sommige zijn meer zondig dan 
anderen 

Door goed te doen, kan een 
mens God geen dienst bewijzen 

Job Onschuldig voor dit lijden God is mijn Tegenstander, 
maar God zal mij recht doen 
tegenover God 

Ik wil mijn zaak voorleggen aan 
God, ook al ben ik bang voor 
Hem 

Bildad God is rechtvaardig 
- Basis: traditie 

De goddeloze gaat ten onder De nietige mens ten opzichte 
van de grote God 

Job God is rechtvaardig maar veraf 
- Roep om middelaar 

Iedereen valt mij af, maar mijn 
Losser leeft 

Wat weet jij nou van de 
grootheid van God, die niet te 
kennen is? 

Sofar God is nog genadig De goddeloze gaat ten onder  
Job Is God wel rechtvaardig? Maar 

ik blijf op Hem hopen! 
De goddeloze gaat, in dit 
leven, niet altijd ten onder 

 

 
 
 


