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Inleiding Boek Job; Waartoe dient het lijden van gelovigen? 
 
Job 
 
‘Zo arm als Job’, is een gezegde. Maar was Job wel zo arm? Ja, wel naar wereldse 
maatstaven. Maar wereldse rijkdom is vergankelijk. Hemelse Rijkdom is blijvend. Je bent 
onvergankelijk rijk als je je onderwerpt aan God, en Zijn Woord. Schathemeltjerijk als je in dit 
leven alleen op Hém vertrouwt, en je blik naar Boven gericht is. Het Boek Job telt 
tweeënveertig hoofdstukken. Job wist al die bladzijden niet hóe het met hem zou aflopen. 
En dat is één van de belangrijkste onderdelen van deze geschiedenis. Hij had alleen een 
vermoeden. Maar Job bleef staande in het Woord van God. Hij zei; ‘Al zou ik sterven, ik zal 
op Hem vertrouwen’.  
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechter hand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
 
2 Korinthe 4 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 
 
Psalm 9 
11 En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten 
degenen, die U zoeken. 
 
Sterkste menselijke emotie 
 
Angst is misschien wel de sterkste menselijke emotie. Angst wordt gevoed door het lijden 
van alle dag. Vaak is de angst voor het lijden het grootst. De mens lijdt immers het meest, 
door het lijden dat hij vreest. Een doopnaam van mijn vader was Job. Mijn zoon heeft 
dezelfde doopnaam meegekregen. Er was iemand die zei; ‘hoe kun je je kind nou Job 
noemen?’ In haar ogen was dat een slecht voorteken. ‘Wie gunt zijn kind nou armoede en 
lijden’?  
 
Teveel van het goede 
 
De studie beperkt zich tot de eerste twee hoofstukken, en een deel van het laatste 
hoofdstuk. Dat is het historische deel. Het zou anders een beetje teveel worden van het 
goede, of in het geval van Job, van het kwade. Het dichterlijke, oftewel het poëtische deel 
laten we voor wat het is.  
 
Waarom moeten we lijden? 
 
In zeker opzicht is Job het oudste Boek van de Bijbel. Natuurlijk is het Boek Genesis ouder, 
maar als we ervan uitgaan dat dat pas is samengesteld door Mozes, dan is Job ouder. Het 
Boek houdt zich bezig met waarschijnlijk de grootste filosofische vraagstelling over ons 
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bestaan; ‘waarom moet men lijden’? Het overkomt ons allemaal, gelovigen én ongelovigen. 
Voor het antwoord op die vraag, hoeven we niet eerst alle hoofdstukken van Job te lezen! 
Het antwoord staat namelijk ook in Prediker… 
 
Geen Hemel op aarde 
 
Prediker 7 
14 Geniet het goede ten dage des voorspoeds, maar ten dage des tegenspoeds, zie toe; want 
God maakt ook den een tegenover den ander, ter oorzake dat de mens niet zou vinden iets, 
dat na hem zal zijn. 
 
Ook Prediker heeft dichterlijk taalgebruik, en soms is de vertaalde woordkeuze wat 
ongemakkelijk. Maar eigenlijk staat er in Prediker zeven; ‘Het leven bestaat uit voor- en 
tegenspoed, tegenover elkaar, en in afwisseling. De bedoeling daarvan is dat de mens zijn 
hoop nooit zou stellen op de toekomst. Als het ons vandaag goed gaat, zal het in de 
toekomst weer minder goed gaan. Op deze manier heeft de mens niks te verwachten’. Dus 
lijden om je verwachting niet te stellen op het leven hier, in de oude Schepping. God heeft 
ons immers geen Hemel op aarde beloofd.  
 
Prediker 7  
14 Geniet het goede ten dage des voorspoeds (geniet van de voorspoedige dagen), maar ten 
dage des tegenspoeds, zie toe (maar als er niets te genieten valt, dan kun je alleen 
toekijken); want God maakt ook den een tegenover den ander, ter oorzake dat de mens niet 
zou vinden iets, dat na hem zal zijn.(God maakt de voorspoed tegenover de tegenspoed, 
opdat de mens niet zou zoeken, of verwachten, iets dat na hem zou zijn) 
 
Bouwen aan een betere toekomst? 
 
Politici hoor je vaak praten over ‘bouwen aan een betere toekomst’. Maar dat is water naar 
de zee dragen, want over welke toekomst hebben zij het dan? Hemel en aarde zullen immers 
met een gedruis voorbijgaan! Men houdt zich bezig met hoe het met de zeeën en oceanen 
gaat, en met de flora en fauna van onze aarde. Maar hoe gaat het met de mens? Het 
antwoord is; slecht. En daar hoef je geen hypochonder voor te zijn. Het zal voorlopig ook niet 
beter gaan met de mens, en de aarde. Dat zal pas zijn als er een geopenbaarde nieuwe 
Schepping is. En dat duurt nog een poosje. 
 
2 Petrus 3 
10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht (voor gelovigen komt die dag 
overigens niet als een dief in de nacht, want wij verwachten deze nieuwe Hemel en aarde! 
Namelijk korte tijd na het duizendjarig geopenbaarde Koninkrijk van Christus) , in welken de 
hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en 
de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden. 
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Nieuwe Hemel, en nieuwe aarde 
 
Jesaja 66 
22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn 
aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan. 
 
2 Petrus 3 
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke 
gerechtigheid woont. 
 
Openbaring 21 
1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste 
aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 
 
De Heere maakt een nieuwe aarde, en een nieuwe Hemel. Dat doet de Heere omdat deze 
oude Schepping niet deugt. De opgestane Heere Jezus Christus is Eersteling van die nieuwe 
Schepping. God gebruikt de huidige Schepping om Zijn Heilsplan te volvoeren; in feite als 
voedingsbodem voor die nieuwe Schepping. Onze oude, natuurlijke mens, maakt deel uit 
van die oude Schepping, en God gebruikt onze natuurlijke mens, ons vlees, als 
voedingsbodem voor de nieuwe mens in Christus, voor de nieuwe Schepping. Hij beproeft 
ons in dit oude leven, om ons voor te bereiden op onze eeuwige toekomst. (zie ook de studie 
’stage lopen’, en de studie ‘verzoeking en beproeving’) 
 
Het leidt allemaal tot niets 
 
Wat men ook van het leven probeert te maken, wat men er ook van verwacht, het levert 
altijd een negatief resultaat op. Dat ligt niet zozeer aan ons, maar aan de aard van het leven. 
De oude Schepping, de oude natuur, is nou eenmaal krom. Je hoeft niet te proberen het 
recht te krijgen, want het leidt tot niks. Wij kunnen ons eigen leven niet inrichten, en we 
kunnen onze eigen toekomst niet bepalen. Het leven is niet maakbaar. Dat te denken, is 
hoogmoed. Dan stel je jezelf gelijk aan God. Iedere gekregen dag is uit Zijn Genade. 
 
Jakobus 4 
13 Welaan nu gij, die daar zegt: Wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen, en 
aldaar een jaar doorbrengen, en koopmanschap drijven, en winst doen. 
14 Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is 
een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt. 
15 In plaats dat gij zoudt zeggen: Indien de Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit of 
dat doen. 
16 Maar nu roemt gij in uw hoogmoed; alle zodanige roem is boos. 
 
Het zal hier niet beter worden 
 
Het wordt hier dus niet beter, men zou daarvoor deelkrijgen aan de nieuwe Schepping. 
Iedere gelovige neemt (geestelijk) nu al deel aan die nieuwe Schepping. Christus is de 
Eersteling van die nieuwe Schepping, en wij zijn Zijn Lichaam. Alle gelovigen zijn met Hem 
mee opgestaan in die nieuwe Schepping.  
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God krijgt de schuld 
 
Over het algemeen krijgt God de schuld van het lijden van de mens. ‘Als er dan een God 
bestaat, waarom laat Hij dit dan allemaal toe?’, ‘Als God er is, waarom is er dan zoveel 
lijden?’ Er zijn wedergeboren mensen die bij het minste lijden van hun geloof vallen. ‘Had 
God hen maar niet zo hard moeten aanpakken. Ik ben toch geen slecht mens, waar heb ik dit 
dan aan verdiend? God is toch alleen maar goed? God is toch Liefde? Nou, dan is er geen 
God…’ 
 
Mattheüs 13 
3 En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, een zaaier ging uit om 
te zaaien. 
-- 
5 En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging 
terstond op (het groeide snel), omdat het geen diepte van aarde had.(geen fundament) 
6 Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden; en omdat het geen wortel 
had, is het verdord.(niet geplant in de juiste aarde) 
 
Menselijke wijsheid bestaat niet 
 
Het antwoord op de vraag ‘waarom men moet lijden’, staat ook in het Nieuwe Testament. Of 
eigenlijk is de vraag; ‘waarom moet een gelovige lijden?’ In het Boek Job worden wij 
geconfronteerd met ‘menselijke wijsheid’. Behalve in de eerste twee hoofdstukken, en het 
laatste hoofdstuk. Voor God bestaat menselijke wijsheid niet, dus dat is alweer een conclusie 
die je kunt trekken. De mens kan, op grond van zijn waarnemingen, niet komen op 
antwoorden van de belangrijkste levensvragen. Dat wordt geïllustreerd in de vele 
hoofdstukken van Job. 
 

De wijsheid van de wereld is dwaasheid bij God 
 
De wijsheid die niet van Boven afkomt is aards, natuurlijk en duivels. De wijsheid van de 
wereld is dwaasheid bij God. Hij zal de aardse wijsheid der wijzen doen vergaan, en het 
verstand der verstandigen teniet maken. Voor God zijn degenen die ongelovig zijn, de 
onwijzen. Voor God zijn gelovigen de wijzen, de verstandigen. Voor de wereld zijn de 
ongelovigen wijs en verstandig, en de gelovigen juist onwijs en onverstandig. 
 
1 Korinthe 1 
19 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der 
verstandigen zal Ik te niet maken.  
20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft 
God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? 
21 Want nademaal, in de Wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, 
zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; 
22 Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; 
23 Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken 
een dwaasheid; 
24 Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht 
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Gods, en de wijsheid Gods.  
25 Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de 
mensen. 
 
1 Korinthe 2 
5 Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. 
6 En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet dezer wereld, noch 
der oversten dezer wereld, die te niet worden; 
7 Maar wij spreken de Wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke 
God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 
-- 
12 Doch wij (alle wedergeboren, en dus gelovige mensen) hebben niet ontvangen den geest 
der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van 
God geschonken zijn;  
13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met 
woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. 
14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn 
hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. 
 
1 Korinthe 3 
18 Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die 
worde dwaas, opdat hij wijs moge worden.  
19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de 
wijzen in hun arglistigheid; 
20 En wederom: De Heere kent de overleggingen (gedachtengangen) der wijzen, dat zij 
ijdel (leeg) zijn. 
 
Menselijke filosofie brengt ons nergens 
 
Menselijke filosofie schiet tekort om een antwoord te krijgen op het lijden van de mens. Wat 
is de oorzaak, en wat is het doel van het lijden? Op deze vragen heeft de mens geen 
antwoord. Toch is er wel degelijk een antwoord. God geeft het antwoord. Het probleem van 
de mens is niet zijn lijden, maar het feit dat over het vraagstuk gefilosofeerd wordt. En het 
menselijk brein schiet tekort. Menselijke wetenschap geeft geen antwoord op levensvragen. 
Menselijke wetenschap brengt geen Waarheid. Daarom is menselijke wetenschap ook 
vergankelijk. 
 
Alleen als je jezelf verliest, kun je Hem vinden 
 
Wat vinden we als antwoord in het Boek Job? ‘Dat we tot Waarheid komen door lijden.’ 
Anders gezegd; we komen tot Waarheid door armoede. ‘In nood leert men bidden’, is het 
gezegde. De mens kan wellicht de Waarheid vinden, als hem alles ontbreekt. En dat wordt 
ook uitgelegd in het Nieuwe Testament. Waar de mens zichzelf verliest, daar alleen kan hij 
de Waarheid vinden. Dan moet hij dus wel zijn ego uitschakelen. En de Waarheid is niet 
alleen de Bijbel, het Woord van God, maar is ook de Heere Jezus Christus Zélf. De Heere 
Jezus Christus is ons geworden tot Wijsheid van God. Hij belichaamt de Waarheid van God. 
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1 Korinthe 1 
4 Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de Genade Gods, die u gegeven is in Christus 
Jezus; 
5 Dat gij in alles rijk zijt geworden in Hem, in alle rede en alle kennis; 
 
Openbaring 19 
13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt 
genoemd het Woord Gods. 
 
2 Korinthe 8 
1 Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade van God, die in de Gemeenten van 
Macedonië gegeven is. 
2 Dat in vele beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap, en hun zeer 
diepe armoede overvloedig geweest is tot den rijkdom hunner goeddadigheid. 
-- 
9 Want gij weet de Genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm 
geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden. 
 
Zijn Gedachten zijn hoger dan die van ons 
 
De Waarheid en Wijsheid van God, kunnen wij niet zelf uitdenken. Dat staat ook in de Bijbel. 
De mens kan het niet doorzoeken of naspeuren. Zijn Wegen kent de mens niet. Zijn 
Gedachten zijn hoger dan die van ons! Daarom zegt de Heere; ‘Neigt uw oor, en kom tot Mij. 
Luister daarom naar Mij. Luister, want dan zal Ik het je vertellen.’ En de tragiek van de 
mensheid is, dat hij niet hoort.  
 
Jesaja 55 
8 Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, 
spreekt de HEERE. 
9 Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, 
en Mijn gedachten dan ulieder gedachten. 
 
Romeinen 11 
33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn 
oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! (= de mens kan het niet uitvinden) 
 
Het geloof is uit het gehoor 
 
De mens wíl niet luisteren naar God. De mens is doof. Alle antwoorden op levensvragen, 
staan gewoon in de Bijbel. Maar de mens is hoogmoedig, en wil het allemaal zélf uitdenken. 
De mens stelt zich gelijk aan God, en weet het zogenaamd allemaal beter. De 
wetenschappers willen alles nazoeken, om zich er daarna in te beroemen. Om te publiceren 
wat zij in hun menselijk brein hebben uitgedacht. Dat gaat over aanzien, eer en roem. De  
volgende wetenschapper bedenkt dan iets totaal anders, en claimt dan gelijk te hebben met 
zijn zelfverzonnen stellingen. De Bijbel is heel duidelijk over dit soort gekonkel. Hou op met 
zoeken, en luister naar het Woord van God, want Hij heeft de antwoorden. 
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Spreuken 5 
1 Mijn zoon! merk op mijn wijsheid, neig uw oor tot mijn verstand; 
 
Romeinen 10 
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods, 
 
Lijden dient een doel 
 
Romeinen 8 
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 
medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden. 
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te 
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 
-- 
28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben (praktisch liefhebben=dienen), alle 
dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 
 
Voor degenen die God liefhebben, werken alle dingen mede ten goede. (En Bijbels 
liefhebben, is in de praktijk ‘dienen’). Alle dingen werken mee ten goede. Dan heeft lijden 
een doel! Maar de mens vraagt niet naar het dóel van het lijden, maar naar de oorzaak. Om 
een of andere reden wil men niet weten dat het een doel zou kunnen hebben. Een bepaald 
doel van Godswege. Jakobus zegt zelfs dat het een goede zaak is, als je door ellende heen 
gaat. En ook Paulus wijst op het doel van het lijden, en niet naar de oorzaak ervan.  
 
Jakobus 1 
2 Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; 
 
Verdrukking bewerkt passie 
 
Romeinen 5 
3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen (=lijden, ellende), wetende, 
dat de verdrukking lijdzaamheid werkt; 
Die verdrukkingen bewerkstelligen iets. Daarom roemen we ook in de verdrukkingen. Die 
verdrukkingen moeten op één of andere manier leiden tot de Heerlijkheid die aan ons 
geopenbaard zal worden.  
4 En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop; 
De verdrukking bewerkt lijdzaamheid. Uit verdrukking komt lijdzaamheid voort. Verdrukking 
is een beperking. Als je onder druk staat, dan word je tegengehouden. Als je verdrukt wordt, 
dan geef je wat gas bij. Je laat je niet zomaar in de verdrukking zetten. Het resultaat van de 
verdrukking is dat je je er met nog veel meer energie tegenaan gooit. Als je op de fiets zit, en 
je hebt tegenwind, dan ga je gewoon harder trappen. Lijdzaamheid is passie. Je wordt van 
binnenuit gedreven om door te gaan. De andere betekenis is geduld, vasthoudendheid. 
5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den 
Heiligen Geest, Die ons is gegeven. 
Die hoop beschaamt niet. Die verdwijnt niet, omdat de Liefde van God in onze harten is 
uitgestort. Wij zijn met die Liefde van God verbonden, omdat God Zijn Leven in onze harten 
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geplant heeft. Niets kan ons immers scheiden van de liefde Gods, welke is in Jezus Christus, 
onze Heere. Uit die wetenschap leven wij. Wij zijn met de levende God verbonden, doordat 
God ons Zijn leven gegeven heeft. Omdat de Heere Jezus Christus in ons hart woont. God 
heeft ons de Heilige Geest gegeven. Het leven van God is in ons, en daarom kan er niets mis 
gaan. Misschien wel naar onze maatstaven, maar naar Gods maatstaven niet. Daarom wordt 
van diezelfde Geest gezegd, dat Hij het onderpand is van onze toekomende erfenis, tot de 
verkregene verlossing, tot prijs Zijner Heerlijkheid. De verlossing van ons lichaam. Dat is een 
zekerstelling, een garantie. Daar kunnen wij ons aan vasthouden. 
 
Efeze 1 
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid. 
  
God verzoekt niemand 
 
Jakobus 1 
13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet 
verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. 
 
Mattheüs 6 
13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, 
en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. 
 
Jakobus zegt, dat als iemand verzocht wordt, het niet door God is. God kán niet verzoeken. 
Dat is in strijd met Zijn Wezen. De boze is de verzoeker, staat hierboven in Mattheüs. De 
boze, satan, is de god van deze tegenwoordige boze eeuw. God heeft hem juridisch allang 
verslagen in Zijn dood en Opstanding, maar gedoogt Hem nog even. De Heere Jezus Christus 
gebruikt hem in Zijn Plan met de wereld. En om ons gelovigen mee te beproeven, te 
kastijden, en te onderwijzen. Wij hebben namelijk straks, in de eeuwigheid, nog een taak. 
God, onze Vader maakt Zijn kinderen klaar voor de taak die ons wacht. Hij bereidt ons voor. 
(zie ook de studie “Verzoeking en beproeving’). En bij die voorbereiding hoort, dat Hij niet 
alle moeilijkheden voor ons wegneemt. Daar groeien wij immers van.  
 
2 Korinthe 4 
3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; 
4 In dewelke de god dezer eeuw (satan, de boze) de zinnen verblind heeft, namelijk der 
ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van 
Christus, Die het Beeld Gods is. 
 
De hele wereld ligt in het boze 
 
1 Johannes 5 
18 Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is (wedergeboren is, oftewel gelovig is), 
niet zondigt; maar die uit God geboren is, bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet. 
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19 Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze. 
 
Niet God, maar de satan regeert dus over de wereld. Deze hele wereld ligt ‘in het boze’. 
Deze wereld is daarom onderworpen aan lijden. Satan brengt lijden over de mensheid, en 
zelfs over de hele Schepping. Ook alle religies hebben hun oorsprong bij de satan. Op grond 
van de zonde, rust er een vloek op de mensheid. (zie ook de studie ‘Wat is erfzonde’) God 
doet niks aan deze wereld. God heeft de wereld losgelaten. Hij heeft immers al een nieuwe 
Schepping gemaakt. Gelovigen trekt Hij uit deze wereld.  
 
Lankmoedig oftewel barmhartig en geduldig 
 
2 Petrus 3 
9 De Heere vertraagt de belofte (de Belofte van Zijn Wederkomst) niet (gelijk enigen dat 
traagheid achten), maar is lankmoedig (geduldig) over ons, niet willende, dat enigen 
verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 
 
De Heere Jezus Christus heeft, in Zijn Opstanding, weliswaar Macht ontvangen over alle 
vlees, maar de wereld is dus nog steeds in de macht van de boze! De Heere Jezus Christus 
eist, in de praktijk, Zijn Macht nog steeds niet op. Hij is lankmoedig, en wil dat iedereen tot 
bekering komt. Momenteel verzamelt Hij Zich een Volk voor Zijn Naam; de Gemeente. Hij 
trekt alle gelovigen uit deze wereld. Geestelijk, welteverstaan. Dus hoewel de wereld van 
Christus is, staat zij nog steeds onder de macht van de boze. Alles onder supervisie van God 
natuurlijk. Hij heeft alles in Zijn Hand; het loopt zoals het lopen moet…. 
 
Hij trekt ons uit deze wereld 
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 

De Heere Jezus Christus heeft hier en nú macht over alle vlees. In de praktijk doet Hij daar 
dus nog heel weinig mee. Dat komt nog. Maar tot Zijn Wederkomst gebruikt Hij Zijn Macht 
om iedereen die gelooft, aan deze wereld te onttrekken. Want die wereld is van Hém, en alle 
vlees is van Hém. Als wij tot geloof komen, neemt Hij ons uit deze zienlijke wereld. Hij neemt 
ons uit deze boze tegenwoordige eeuw (aion). Hij plaatst ons, geestelijk, in Zijn Hemels 
Koninkrijk; in de nieuwe Schepping. Wij zijn mede met Hem in de Hemel gezet. Zo verlost Hij 
ons van de wereld. Maar ons zondig vlees, de oude mens, ons oude lichaam, loopt hier nog 
gewoon rond. 
 
Galaten 1 
3 Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus; 
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 
tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; 
 
Johannes 6 
44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke (uit 
deze wereld); en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. 
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Kolossensen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde;(Koninkrijk der Hemelen, Hemel= nieuwe Schepping) 
14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; 
 
Wij kunnen kiezen 
 
Wij kunnen er dus niet voor zorgen dat de duivel ons niet komt verzoeken. En we kunnen 
ook niet voorkomen dat er ziekte en lijden is. En we kunnen er ook niet voor zorgen dat de 
duivel geen gebruik zal maken van mensen of van dingen, om ons daarmee te verzoeken. 
Maar we hebben wél de keuze, en mogelijkheid om op verzoekingen in te gaan, ja of nee. 
We hebben zélf de keuze om gehoor te geven aan de verzoekingen. Wij kunnen de 
verzoekingen wederstaan (afslaan; voor het juiste kiezen) zolang wij in het Woord van God 
blijven staan. Op dat moment zullen we niet vallen voor de verzoekingen; op dat moment 
bewaart het Woord van God ons voor ‘vallen’. Dat lukt het beste als we kennis hebben van 
Zijn Woord, om te kunnen onderscheiden wat van de Geest komt, en wat niet. 
 
Hebreeën 5 
13 Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der 
gerechtigheid; want hij is een kind.  
14 Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend 
hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads 
 
Wapenuitrusting van God is de uitkomst 
 
Kolossensen 2 
8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de 
overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld (de duivel), en niet 
naar Christus; 
 
Alleen het leven van de Opgestane Christus is ons tot kracht, en tot overwinning. In Hem zijn 
wij sterk. Hij kan ons uit de verzoeking leiden. Wanneer wij ons niet bewust zijn van het feit 
dat Christus leeft, en wij leven met Christus en door Christus en tot Christus, zijn wij ook niet 
sterk. Dat is dan namelijk onmogelijk. Want van onszelf zijn wij zwak. Staande blijven is 
slechts mogelijk als we de hele Wapenuitrusting van God aandoen. En alleen de nieuwe 
mens in Christus kan die Wapenuitrusting hanteren. De Wapenuitrusting aandoen, is 
hetzelfde als de nieuwe mens aandoen. De Wapenrusting is de uitkomst die de Heere geeft 
om de verzoeking te verdragen. 
 
Efeze 6; 
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.  
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels.  
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 
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geestelijke boosheden in de lucht.  
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.  
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het 
borstwapen der gerechtigheid;  
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen 
des bozen zult kunnen uitblussen.  
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord 
 
Efeze 4 
20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd; 
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;  
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,  
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
Overwinnaar 
 
Romeinen 8 
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 
machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde 
Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. 
 
Deze Wapenuitrusting wordt ons aangereikt door God Zelf. Híj is Overwinnaar op alle 
tegenstanders. De Heere Jezus droeg deze Wapenuitrusting tijdens Zijn Mens-zijn op aarde, 
en heeft daardoor de boze verslagen. En wanneer ook wij deze Wapenuitrusting dragen, is 
het heel zeker dat ook wij overwinnaars zullen zijn. Op eigen kracht kunnen wij niet op tegen 
de boze. Wij worden door de Heere Jezus Christus bewaard van de boze. Als wij staande 
blijven in de verzoeking, staande blijven in Hem, en Zijn Woord, dan ontvangen wij daarvoor 
Heerlijkheid. Heerlijkheid wordt in de Bijbel ook wel genoemd; Loon, Zoonschap, Kroon of 
Erfenis. 
 
Verschil tussen verzoeking en beproeving 
 
In de nieuwere Bijbelvertalingen is er geen verschil meer tussen verzoeking en beproeving. 
Het is weg-vertaald. Terwijl het heel belangrijk is dat we dit verschil zouden weten! Het 
bepaalt namelijk onze positie straks. Door verzoekingen van het kwaad, wordt ons geloof 
beproefd. Blijven we staande, of geven we toe aan onze eigen begeerten? Blijven we de 
Heere in onze ellende trouw, of geven wij Hem de schuld ervan? Blijven we door middel van 
de geestelijke Wapenuitrusting staande?, dan verdienen we Loon (Kroon, Heerlijkheid, 
Zoonschap, Erfenis) Of anders gezegd;  dan zullen we het volle Loon wat voor ons bewaard 
of weggelegd is, straks ook daadwerkelijk ontvangen? 
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Jakobus 1 
Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, 
zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, 
die Hem liefhebben. 
 
2 Johannes 1 
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar 
een vol loon mogen ontvangen.(een vol Loon ligt klaar) 
9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de 
leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. 
 
Zijn Werk in en door ons 
 
Op grond van een leven in afhankelijkheid en gehoorzaamheid en overgave aan Christus, 
zul je de ‘kroon des levens’ ontvangen. We zullen beloond worden voor al het werk dat Hij 
vrijelijk in ons heeft mogen doen. Het gaat dus niet om onze eigen werken maar heel 
duidelijk om het Werk van de Geest, in en door ons. Blijven we door middel van de 
geestelijke Wapenuitrusting staande, dan verdienen wij Loon. (Zoonschap, Heerlijkheid, 
Erfenis) Dan hebben we een verzoeking, die tot beproeving is van ons geloof, doorstaan  
door het werk van Christus in ons. En door Zijn Werk in ons leven van alle dag, zullen wij 
straks Loon, oftewel Erfenis ontvangen. 
 
Zonder kruis geen Kroon, zonder lijden geen Loon 
 
Lijden is inherent aan deze oude, gevallen Schepping. Door de gevallen Schepping is het 
onmogelijk om zonder lijden tot de nieuwe Schepping te komen. Lijden is dus onvermijdelijk 
in deze wereld. God heeft de oude Schepping losgelaten, en satan is de machthebber van de 
wereld. Zonder lijden, is er geen Heerlijkheid. En zonder kruis, is er geen Kroon. En zonder 
barensnood is er geen kind, en dus ook geen nieuw Leven. De Heere Jezus keek over Zijn 
kruis heen, op de Heerlijkheid Die Hem stond te wachten. Zo zouden ook wij ons kruis 
opnemen, en onze blik Omhoog gericht houden. Achter onze Leidsman aan. 
 
Lukas 9 
23 En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en 
neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij. 
24 Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen 
zal, om Mijnentwil, die zal het behouden. 
 
Menselijke verzinsels over ‘het waarom van het  lijden’  
 
In het Boek Job vinden we allerlei filosofieën over het lijden dat over Job kwam. Maar we 
hebben helemaal geen tweeënveertig hoofdstukken nodig om de essentie van het verhaal te 
doorgronden. Het Boek demonstreert ons dat als men niet luistert naar wat God openbaart, 
dat men dan een lange tijd nodig heeft, en nóg geen antwoord krijgt! Als je niet leest in Zijn 
Woord, de Bijbel, ga je je eigen geloof maken. Net zoals ikzelf tot mijn veertigste levensjaar 
heb gedaan. Dan ontspruiten er allerlei theorieën in je hoofd. En reken maar dat de boze je 
dan héél graag een handje helpt, door je te inspireren.  
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Efeze 6 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels. 
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen 
de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen 
de geestelijke boosheden in de lucht. 
 
Problemen met het Boek Job 
 
Veel mensen hebben grote problemen met het Boek Job. Ook een vriendin vertelde me; ‘ik 
heb grote moeite met Job.’ De manier waarop het verteld wordt, doet denken aan een 
sprookje. Maar ook deze geschiedenis is wel degelijk écht gebeurd. Vanaf hoofdstuk drie tot 
en met hoofdstuk eenenveertig gaat het over de eigen theorieën, die gemaakt worden door 
Christenen die niet lezen in Zijn Woord. Eigen bedenksels worden dan antwoorden op 
levensvragen, zonder Bijbelse onderbouwing. Waarheid wordt dan eigen-waarheid, en ik 
heb zélf ondervonden dat je daar heel vast in kunt gaan geloven. Je blijft dan blind. Wijsheid 
is dan eigen-wijsheid.  
 
Door lijden naar Heerlijkheid 
 
Échte wijsheid wordt alleen ontdekt door wie naar de Waarheid luisteren, en zich aan de 
systematiek van het wereldse denken onttrekken. Als blijk van Genade, staat de Heere 
lijden toe in het leven van gelovigen. Om hen te louteren, te vormen en te onderwijzen. (zie 
ook de studie ‘Stage lopen’) Zo worden wij bekwaam gemaakt voor onze toekomstige taak. 
Het is de vernedering die aan Heerlijkheid vooraf gaat. Al die aspecten zijn te vinden in de 
geschiedenis van Job, een type van de gelovige. Zijn religieuze vrienden zochten de oorzaak 
van het lijden in Jobs specifieke persoonlijke zonden, maar tegen die denkwijze ontstak Gods 
toorn. Job zelf bleef op Hem vertrouwen, en zijn last (ver)dragen. Mensen die onder de Wet 
leven, wijzen graag met hun vingertje naar de tekortkomingen van andere gelovigen. Zij 
wijzen daarmee Zijn Genade af.  
 
Job 42 
7 Het geschiedde nu, nadat de HEERE die woorden tot Job gesproken had, dat de HEERE tot 
Elifaz, den Themaniet, zeide: Mijn toorn is ontstoken tegen u, en tegen uw twee vrienden, 
want gijlieden hebt niet recht van Mij gesproken, gelijk Mijn knecht Job. 
 
Daar heeft Job niks aan 
 
Het is niet de bedoeling van de studie over het Boek Job om de toespraken van Jobs 
vrienden onder de loep te nemen. Het is vele hoofdstukken gebakken lucht. Deze 
toespraken, of zogenaamde raadgevingen, zijn van geen enkel belang. Ze worden slechts 
gesproken vanuit het horizontale. Ze worden gesproken vanuit een causaal denken. En bij 
causaal denken, wordt er gedacht in oorzaak-en-gevolg. ‘Het lijden van Job zal wel een 
oorzaak hebben. Waarschijnlijk heeft Job verborgen zondige daden, dáárom zal hij lijden.’ De 
vrienden komen duidelijk met een zelfverzonnen lering. Ze hebben niet anders dan lege 
woorden voor Job. Dit zijn dus geen échte vrienden. 
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Lijden heeft voor ons een zinvolle functie 
 
Vanuit de wereld kunnen we omtrent de zin van het lijden geen goede raadgevingen 
verwachten. Ook het hedendaagse Christendom spreekt veelal vanuit het horizontale. In 
veel kerken spreekt men hooguit over de Bijbel, in plaats van dat men de Bijbel laat spreken. 
In Zijn Woord vinden we antwoord op alle levensvragen. Maar men gelooft niet meer, dus 
weet men niet meer, dat het lijden in deze wereld inherent is aan deze in zonden gevallen 
wereld. Het lijden heeft voor ons, gelovigen in Christus, wel degelijk een doel.  
 
Lijden is nooit zinloos 
 
Het lijden in onze aardse wandel, is nooit zinloos. Bovendien kunnen we erop vertrouwen 
dat Hij ons nooit boven ons kunnen zal beproeven. Hij zal altijd zorgen voor een oplossing, 
want God is getrouw. Wij gelovigen wéten vanuit Zijn Woord dat wij, op deze manier, élke 
ellende kunnen doorstaan. Wij gelovigen weten dat élk lijden een doel dient. Bij ons 
gelovigen is geen énkele beproeving uitzichtloos. Daardoor kunnen wij alle lijden aan wat op 
ons pad komt. Gewéldig toch?! 
 
Romeinen 8 
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 
medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden. 
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te 
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 
 
1 Korinthe 10 
13 Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet 
zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook 
de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. 
 
God zegt… 
 
Als je nooit zwakheid zou hebben, 
hoe zou je dan Mijn Sterkte leren kennen? 
Als je nooit een fout zou maken, 
hoe zou je dan weten dat Ik je vergeven wil?  
Als je nooit beproevingen zou meemaken, 
hoe zou Ik je dan lijdzaamheid kunnen leren?  
Als je nooit verdriet zou hebben, 
hoe zou je dan ontdekken dat Ik je Trooster ben?  
Als je nooit eenzaam zou zijn, 
hoe zou je dan weten dat Ik altijd met je ben? 
Als je nooit moeiten zou kennen, 
hoe zou je dan weten dat Ik je nabij ben?  
Als je nooit verdrukt zou worden, 
hoe zou je dan weten dat Ik je vertroosten kan?  
Als je nooit zorgen zou hebben, 
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hoe zou je die dan op Mij kunnen werpen?  
Als je nooit gebroken van hart zou zijn, 
hoe zou je dan weten dat Ik je helen kan?  
Als je nooit zou lijden voor je geloof, 
hoe kan Ik je dan straks Heerlijkheid geven? 
Als alles je altijd voor de wind zou gaan, 
hoe zou je dan op Mij leren vertrouwen bij tegenslagen? 
Als je slechts rijkdom en voorspoed zou hebben, 
hoe zou je dan tevreden zijn met wat je hebt? 
Als Ik al je gebeden zou verhoren, 
hoe zou je dan leren dat Mijn Genade genoeg is? 
Als je nu al alle macht zou hebben, 
hoe zou je dan leren om nederig te zijn, en te dienen?  
Als Ik je nooit zou corrigeren, 
hoe zou je dan weten dat Ik je liefheb?  
Als je leven hier al volmaakt zou zijn, 
waarvoor zou je Mij dan nog nodig hebben?   
Als je echter weet, dat alle dingen medewerken ten goede voor 
degenen die God liefhebben, dan zeg je: Dank U, Vader!  
 
 
                                                               
                                                              Amen. 


