
Het leven van Job         Preek Jefta 24 juni 2018 

Job is eerlijk en trouw aan God     BGT 

11In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was 

eerlijk en trouw aan God. Hij had eerbied voor God en 

deed nooit iets verkeerds. 2Job had zeven zonen en drie 

dochters. 3Hij had ook veel vee: zevenduizend schapen 

en geiten, drieduizend kamelen, duizend koeien en 

vijfhonderd ezels. Verder had hij veel slaven en 

slavinnen. Hij was de rijkste man van het hele Oosten.    

29 25 
Ik troostte iedereen die verdriet had.        

 Job wil zijn kinderen beschermen 

14De zonen van Job gaven regelmatig een feest, om de beurt bij één van hen thuis. En dan nodigden ze 

ook hun drie zussen uit. 5Na elk feest liet Job zijn kinderen bij zich komen. Hij wilde ervoor zorgen dat 

God hen niet zou straffen. Daarom bracht hij ’s ochtends voor ieder van hen een offer. Want hij dacht: 

Misschien hebben ze iets verkeerds gedaan. Misschien hebben ze iets slechts over God gezegd. Dat 

deed Job steeds opnieuw, na elk feest. 

De Heer spreekt met Satan over Job 
6Op een dag kwamen de engelen in de hemel bij de Heer. Eén van die engelen was Satan. Hij wilde Job 

kwaad doen. 7De Heer vroeg aan Satan: ‘Waar ben je geweest?’ Satan antwoordde: ‘Ik heb een lange 

reis gemaakt. Ik ben overal op aarde geweest.’ 8De Heer zei: ‘Dan heb je natuurlijk ook mijn dienaar Job 

gezien! Niemand op aarde is zo eerlijk en trouw als Job. Hij heeft eerbied voor mij, en hij doet nooit iets 

verkeerds.’ 9Satan antwoordde: ‘Ja, natuurlijk heeft Job eerbied voor u! 10Want u beschermt Job. En u 

beschermt ook zijn familie en al zijn bezit. U zorgt ervoor dat het heel goed met hem gaat. En hij krijgt 

steeds meer vee! 11Maar stel dat u alles van hem afneemt. Dan zal hij vast en zeker slechte dingen over 

u gaan zeggen.’ 12‘Goed,’ zei de Heer, ‘doe wat je wilt met alles wat Job bezit. Maar hemzelf moet je met 

rust laten.’  

Satan neemt alles van Job af  
13Op een dag waren de kinderen van Job weer aan het feestvieren. Ze waren in het huis van hun oudste 

broer. 14Eén van Jobs knechten kwam naar Job toe en zei: ‘Er is iets verschrikkelijks gebeurd! Wij waren 

op het land aan het werk, en onze dieren waren gras aan het eten. 15Plotseling werden we overvallen 

door de Sabeeërs. Zij hebben de dieren meegenomen en alle knechten gedood.’ 16De man was nog 

maar net uitgepraat, toen er een andere knecht aan kwam. Hij zei: ‘Al uw schapen en geiten zijn door de 

bliksem gedood. En ook de knechten zijn dood. Ik was de enige die kon vluchten.’ 17Die man was nog 

maar net uitgepraat, toen er weer een andere knecht aan kwam. Hij zei: ‘De Chaldeeën vielen ons van 

drie kanten aan. Ze hebben alle kamelen gestolen, en ze hebben uw knechten gedood.’ 18Ook die man 

was nog maar net uitgepraat, toen er weer een andere knecht aan kwam. Hij zei: ‘Uw kinderen waren 

aan het feestvieren in het huis van uw oudste zoon. 19Plotseling ging het heel hard stormen. De muren 

van het huis vielen om, en uw kinderen kwamen onder het puin. Ze zijn allemaal dood.’ 

Ondanks alles dankt Job de Heer 
20Toen Job dat hoorde, scheurde hij van verdriet zijn kleren kapot. Hij knipte zijn hoofd helemaal kaal, en 

liet zich van ellende op de grond vallen. 21Hij zei: ‘Ik had niets toen ik geboren werd. Ik zal ook niets 

hebben als ik begraven word. De Heer heeft mij alles gegeven, 

en de Heer heeft alles weer van mij afgenomen. Toch blijf ik de 

Heer danken!’ 22Job maakte veel ellende mee, maar toch deed hij 

geen slechte dingen. En hij gaf God nergens de schuld van. 

 

27Toen kwam Satan weer en hij zorgde ervoor dat Job verschrikkelijk 

ziek werd. Job kreeg overal op zijn lichaam zweren. 8Hij pakte een 

stuk van een gebroken pot om zich daarmee te krabben. Hij bleef 

dag en nacht op de grond zitten. 

 



9Zijn vrouw zei tegen hem: ‘Blijf je nog steeds trouw aan God? Je hebt 

nu genoeg reden om slechte dingen over hem te zeggen! Doe dat dan, 

en sterf.’ 10Maar Job antwoordde haar: ‘Je praat alsof je een vijand van 

God bent. Het goede krijgen we van God, het slechte ook!’Job maakte 

veel ellende mee, maar toch zei hij niets slechts over God. 

Jobs vrienden komen hem troosten 
11Job had drie vrienden: Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar 

uit Naäma. Zij hoorden wat er met Job gebeurd was. Ze besloten naar 

hem toe te gaan, want ze wilden hem troosten.  
12Ze herkenden Job pas toen ze heel dichtbij waren. Ze 

moesten erg huilen. Van verdriet scheurden ze hun kleren 

kapot, en ze gooiden zand over hun hoofd. 13Zeven dagen 

en zeven nachten zaten ze bij hem op de grond. Ze zeiden 

niets. Want ze zagen hoeveel pijn Job had. 
 

3 Klacht van Job  1Hij wilde dat hij nooit geboren was 23 

Waarom laat God mij leven, terwijl ik de zin van het leven 

niet zie? Waarom laat God mij niet sterven? 

Discussie vrienden met Job (4 t/m 27) 

5 Elifaz: 1Je kunt wel schreeuwen van woede, Job, maar 

denk je dat er iemand zal reageren? Niemand in de hemel geeft antwoord op je vragen. 2Mensen die 

boos zijn op God, zijn dom. Door hun boosheid sterven ze veel te vroeg. 3Ik heb gezien hoe het met 

zulke mensen afloopt. Eerst gaat het heel goed met hen, 

maar dan gebeuren er plotseling rampen. 4Hun kinderen zijn 

nergens meer veilig. Niemand wil die mensen nog 

beschermen, niemand komt hen helpen. 5Slechte mensen 

zaaien wel, maar anderen eten hun hele oogst op. Hongerige 

mensen pakken alles van hen af. 6Al die ellende heeft een 

oorzaak, die rampen gebeuren niet toevallig. 7Die ellende 

komt uit mensen zelf.  

6 Job: Mijn verdriet is te groot, mijn pijn is te zwaar. 

 2Daarom sprak ik zonder na te denken.  
4De machtige God voert oorlog tegen mij.           

  8 Bildad:  4Je kinderen hebben vast gezondigd.    

  9 Job:  1Inderdaad, voor God is niemand zonder fouten 

10 Job:  6God weet u wel zeker dat ik schuldig ben? 

11 Sofar: 14Doe geen verkeerde dingen meer en houd het kwaad weg uit je huis. 

12 Job:  4Ik heb altijd goed en eerlijk geleefd. Maar nu ik God om hulp vraag, 

     nu lachen jullie me uit. Jullie, mijn eigen vrienden! 

15 Elifaz:  6Je hebt toch schuld.               17 Job: God u moet mij bevrijden 

18 Bildad:   Mensen die lijden zijn slecht. 

19 Job:  6 Nee God is tegen mij…      25 God zal mij redden en verdedigen. 

 

 Job’s eigen rechtvaardiging    Job’s maatschappelijke situatie 

2918Ik verwachtte dat ik heel oud zou worden, en ik dacht dat ik in vrede zou sterven. 
19Ik voelde me sterk en krachtig, zo sterk als een boom die dicht bij het water staat. 
20Iedereen had respect voor mij. En elke dag kreeg ik nieuwe kracht.21Iedereen wilde mijn mening horen. 

Als ik iets zei, was iedereen stil. 22En als ik uitgesproken was, dachten ze na over mijn woorden. 

Niemand hoefde meer iets te zeggen. 23De mensen luisterden aandachtig naar me, ze wilden geen 

woord missen. 24Ik lachte naar hen, en dat gaf hun vertrouwen. Ik was vriendelijk, en dat gaf hun moed.  
25Ik gaf de mensen leiding, zoals een koning leiding geeft aan zijn leger. 

Ik troostte iedereen die verdriet had. 



Job is teleurgesteld in God 

30 23Ik weet het zeker: u brengt me naar het land van de dood, naar de plaats waar iedereen naartoe 

gaat. 24Waarom doet u me kwaad nu ik het moeilijk heb? En nu ik alleen nog om hulp kan roepen?  

Elihu is boos op Job en zijn vrienden 

321De drie vrienden gingen niet verder met Job in discussie. Want Job bleef vinden dat hij onschuldig 

was. 2Maar Elihu uit Buz was er ook bij. Hij was een zoon van Barachel, die uit de familie van Ram 

kwam.  Elihu was boos op Job, omdat Job vond dat hij zelf onschuldig was. Hij gaf God de schuld van 

zijn ellende. 3Elihu was ook boos op de drie vrienden van Job. Want zij zeiden dat Job schuldig was. 

Maar ze konden niet zeggen wat hij fout gedaan had. 4Elihu had tijdens het gesprek tussen Job en zijn 

vrienden niets gezegd. Hij had gezwegen, omdat hij de jongste was. 5Maar toen de vrienden niets meer 

wisten te zeggen, werd hij heel boos. 8Ik heb goed gehoord wat je zei, ik heb het goed onthouden. 
9Je zei: ‘Ik heb niets gedaan, ik ben onschuldig, er is bij mij geen enkele fout te vinden. 
10Toch is God tegen mij, hij doet alsof ik zijn vijand ben. 
11Hij behandelt me als een gevangene, hij let op alles wat ik doe.’ 
12Maar, Job, ik zeg je dat je ongelijk hebt. God staat ver boven de mensen. 
13Waarom beschuldig je hem, waarom zeg je dat hij nooit iets terugzegt? 

  

351Elihu zei verder: 2‘Job, jij hebt tegen God gezegd: ‘Ik ben onschuldig.’ Maar kun je dat wel zeggen 

tegen God? 3Je hebt tegen God gezegd: ‘Wat hebt u eraan als ik geen kwaad doe? Verandert er dan 

iets voor u?’ 4Ik zal je het antwoord geven, jou en ook de vrienden die bij je zijn. 5-6Kijk eens hoe ver de 

hemel is, kijk eens hoe hoog de wolken boven je zijn. Zo ver weg is God! Hij heeft er geen last van als jij 

kwaad doet, ook al maak je nog zo veel fouten. 7God heeft er geen voordeel van als jij goed en eerlijk 

bent. Dat is voor hem geen geschenk. 
8Nee, als je slechte dingen doet, hebben alleen mensen daar last van. 

En als je goede dingen doet, help je alleen mensen daarmee. 

God stelt vragen aan Job 

381Toen zei de Heer tegen Job, vanuit een zware storm: 
2‘Job, hoe durf je aan mijn wijsheid te twijfelen? Je praat over zaken waar je niets van weet. 
3Let op, ik ga je een paar vragen stellen, en jij moet antwoord geven. 

Laat zien wat je weet, Job! 4Waar was jij toen ik de aarde maakte? 
6Waarop is de aarde gebouwd? Wie heeft de eerste steen van de aarde gelegd? 
7Toen dat gebeurde, juichten de sterren van vreugde, en alle engelen zongen een lied. 
8Wie heeft de zee tegengehouden, zodat het water niet over het land stroomde? 
9Ik was het die dat deed! 12Heb jij het ooit licht laten worden, Job, heb jij wel eens een dag laten 

beginnen? 16Job, ben jij bij de bronnen van de zee geweest? 
19Weet jij van hoe ver het licht komt? En waar komt de duisternis vandaan? 
20Kun jij het licht en het donker de weg wijzen? En kun jij ze weer naar hun plek brengen? 
24Weet jij waar de bliksem wordt weggeschoten?  
25Wie maakt het pad waarlangs de regen neervalt? Wie stuurt de donder en de bliksem? 
29Waar komt het ijs vandaan? 30Wie maakt het water koud en hard als steen? 

31Job, kun jij de sterren bij elkaar zetten, en ze ook weer naar hun eigen plaats laten gaan? 
33Weet jij hoe de seizoenen ontstaan? En wat de sterren daarmee te maken hebben? 
39Zorg jij ervoor dat leeuwen dieren vangen om hun jongen te eten te geven? 
41Zorg jij ervoor dat de vogels voedsel vinden, als hun jongen hongerig om hulp roepen? 

 

401De Heer zei tegen Job: 2‘Job, je hebt veel kritiek op mij. Je hebt mij, de machtige God, beschuldigd. 

Wil je nu antwoord geven op de vragen die ik stelde?’ 
3Job antwoordde: 4‘Ik ben onbelangrijk. Wat moet ik nog zeggen? 

Laat ik mijn mond maar houden. 5Ik heb al te veel gezegd, laat ik nu maar zwijgen.’ 

Kun je het monster Behemot vangen? (40) Kun je de draak Leviatan vangen? (40+41) 

 



Job wil liever zwijgen 

421Toen zei Job tegen de Heer: 2‘Ik weet dat u alles kunt, voor u is alles mogelijk. 
3U vroeg: ‘Hoe durf je aan mijn wijsheid te twijfelen? Je praat over zaken waar je niets van weet!’ U hebt 

gelijk, ik heb er geen verstand van. Ik praatte over dingen die ik niet begrijp. 
4-6U zei: ‘Luister naar wat ik te zeggen heb. Ik ga je vragen stellen en jij moet antwoord geven.’ 

Maar ik zwijg verder. Want vroeger kende ik u alleen uit verhalen van anderen, maar nu heb ik u zelf 

gezien. Nu heb ik troost gevonden voor mijn moeilijke leven.’ 

 

God is boos op de vrienden van Job 
7-8Nadat de Heer tegen Job gesproken had, zei hij tegen Elifaz: ‘Ik ben boos op jou en je twee vrienden. 

Want jullie hebben niet de waarheid gesproken over mij. Mijn dienaar Job heeft dat wel gedaan. Ieder 

van jullie moet zeven stieren en zeven rammen halen, en daarmee naar Job gaan. Dan moeten jullie 

voor jezelf die dieren offeren. Daarna moet Job voor jullie bidden, en dan zullen jullie niet gestraft 

worden. Want voor Job zal ik goed zijn, naar hem zal ik luisteren.’ 
9Ze deden wat de Heer gezegd had. En de Heer was goed voor Job, hij luisterde naar zijn gebed. 

 

Het gaat met Job beter dan vroeger 
10Nadat Job voor zijn vrienden gebeden had, liet de Heer een nieuwe tijd voor Job beginnen. Toen ging 

het veel beter met hem. De Heer gaf hem zelfs twee keer zo veel bezit als vroeger. 
11Toen kwamen Jobs broers en zussen en zijn vrienden van vroeger bij hem thuis eten. Ze kwamen hem 

troosten, omdat de Heer zo veel ellende in zijn leven had laten gebeuren. Ze gaven hem allemaal een 

zilverstuk en een gouden ring. 
12De Heer zorgde ervoor dat het met Job nog beter ging dan vroeger. Op het laatst had Job 14.000 

schapen en geiten, zesduizend kamelen, tweeduizend koeien en duizend ezels. 
13Job kreeg ook zeven zonen en drie dochters. 15De dochters van Job waren de mooiste vrouwen van 

het hele land. Zij kregen van Job net zo’n groot deel van de erfenis als hun broers. 16Job leefde nog 

140 jaar. Hij maakte mee dat zijn kleinkinderen werden geboren, en ook de kinderen van zijn 

kleinkinderen. 17Toen stierf Job. Hij had een lang en goed leven gehad.  

     

Samenvatting 
  

1 Job leefde volgens God’s plan. 

2 Satan komt om te dwarsbomen. 

3 God geeft hem tijdelijk de vrije hand. 

4 Job begrijpt het niet, maar zondigt niet. 

5 Job begrijpt God’s beproeving niet maar blijft hopen. 

6 Job’s vrienden worden vijanden. 

7 Job moet ze vergeven en voor ze bidden. 

8 Job eert God en beschaamt de Satan. 
9 God geeft dubbel terug wat Job is afgenomen. 

 Job 28:28  ‘Eerbied voor de Heer, dat is wijsheid.  Geen kwaad doen, dat is inzicht.’



Een gedicht over wijsheid - JOB 28 
 

Mensen zoeken schatten in de aarde 
 

281Luister! Mensen weten precies de plek waar ze zilver en goud kunnen vinden. 
2Ze halen ijzer uit de grond, en koper uit stukken steen. 
3Ze dalen af tot diep in de aarde, op zoek naar kostbare stenen. 

Ze nemen lampen mee om in het donker naar schatten te zoeken. 
4Ze graven diepe gangen, en laten zich aan touwen naar beneden zakken. 

Daar hangen ze en doen hun werk, ver weg van iedereen. 
5Boven op de aarde groeit koren, maar diep in de aarde brandt vuur. 
6Daar is de plek waar je edelstenen vindt, daar vind je kleine korreltjes goud. 
7Roofvogels kunnen daar niet komen, ze kennen die plek niet. 
8Zelfs de sterkste dieren komen er niet, geen leeuw is er ooit geweest. 
9Alleen mensen bereiken die plaats, zij hakken een weg door de harde rotsen. 
10Ze graven gangen, diep onder de grond, en vinden prachtige edelstenen. 
11Ze maken tunnels door de bergen, en brengen verborgen schatten naar buiten. 

Wijsheid is niet te vinden 

12Maar wijsheid, waar kun je wijsheid vinden? Hoe kom je aan inzicht? 
13Niemand weet waar de wijsheid is, die is op de hele wereld niet te vinden. 
14Ook al zoek je in de diepste zeeën, je zult nergens wijsheid vinden. 
15Wijsheid is niet te koop, niet met zilver of goud te betalen. 
16Wijsheid is meer waard dan het mooiste goud, meer dan de duurste edelsteen. 
17Wijsheid is kostbaarder dan diamanten, duurder dan het zuiverste goud. 
18Wijsheid is meer waard dan dure sieraden, meer dan een zak vol parels. 
19Wijsheid is kostbaarder dan goud uit Ofir, waardevoller dan edelstenen uit Nubië. 

Alleen God weet waar de wijsheid is 

20Waar komt wijsheid dan vandaan? Hoe kom je aan inzicht? 
21Wijsheid is verborgen voor de mensen, en ook voor de vogels in de lucht. 
22In het land van de dood hebben ze over wijsheid gehoord, maar ook daar weet  

niemand waar je moet zoeken. 
23Alleen God weet waar de wijsheid is, hij weet die te vinden. 
24Want God ziet alles op aarde, niets is voor hem verborgen. 
25Hij heeft bepaald hoe hard de wind moet waaien en hoe groot de wolken zijn. 
26Hij heeft bepaald wanneer de regen moet vallen en wanneer de donder zal klinken. 
27God heeft de wijsheid gezien. Daarom weet hij precies wat wijsheid is. 
28God heeft tegen de mensen gezegd:  

  ‘Eerbied voor de Heer, dat is wijsheid. Geen kwaad doen, dat is inzicht.’ 

  



God spreekt tegen mensen in dromen vlg Elihu 

 

32 
14God spreekt wel, op allerlei manieren, maar mensen merken het niet. 

15Hij spreekt tegen mensen in hun dromen, als ze diep slapen, of bijna wakker zijn. 
16God geeft mensen raad in hun dromen, en hij waarschuwt ze. 
17Hij wil niet dat mensen kwaad doen, of dat ze zichzelf te belangrijk vinden. 
18Want God wil niet dat mensen jong sterven, hij wil hen beschermen tegen de dood. 

 

God spreekt tegen mensen door ziekte 
 

19Soms waarschuwt God iemand door pijn, iemand die ziek is en op zijn bed ligt. 

Dan trilt zijn hele lichaam van de koorts. 20Hij wil niet meer eten, hij laat zelfs zijn lievelingseten 

staan. 21Hij wordt heel mager, hij kan zijn botten tellen. 
22Hij ligt al bijna in het graf, hij is dicht bij de dood. 

 

God geeft mensen een nieuwe kans 
 

23Misschien zal dan een engel de zieke helpen, één van al die duizenden engelen die aan de 

mensen vertellen wat God wil. 24De engel zal medelijden met de zieke krijgen. 

Hij zal tegen God zeggen: ‘Laat hem niet doodgaan, daar is helemaal geen reden voor, laat 

hem vrij.’ 25Dan wordt de zieke weer zo sterk als vroeger, hij wordt weer jong, hij krijgt weer 

kracht. 26Hij bidt tot God, en God luistert naar hem. Dan dankt hij God, en hij juicht van vreugde 

omdat God hem heeft gered. 27Hij is blij, en zegt tegen iedereen: ‘Ik heb veel fout gedaan, 

maar God heeft me daar niet voor gestraft. 28Hij heeft me niet laten sterven. Ik mag weer van 

het leven genieten.’ 29Dat doet God voor mensen, steeds opnieuw. 30Hij haalt ze bij de donkere 

dood vandaan, hij geeft ze weer leven en licht. 

 

 

 

 

 

 

 


