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Job 1; Waartoe dient het lijden van gelovigen? 
 
Hoofdstuk 1 

1 Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job; en dezelve man was oprecht, en vroom, 
en godvrezende, en wijkende van het kwaad. 
2 En hem werden zeven zonen en drie dochteren geboren. 
3 Daartoe was zijn vee zeven duizend schapen, en drie duizend kemelen, en vijfhonderd juk 
ossen, en vijfhonderd ezelinnen; ook was zijn dienstvolk zeer veel; zodat deze man groter was 
dan al die van het oosten. 
4 En zijn zonen gingen, en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag; en zij zonden henen, 
en nodigden hun drie zusteren, om met hen te eten en te drinken. 
5 Het geschiedde dan, als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job henenzond, en 
hen heiligde en des morgens vroeg opstond, en brandofferen offerde naar hun aller getal; 
want Job zeide: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd, en God in hun hart gezegend. 
Alzo deed Job al die dagen.  
6 Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat 
de satan ook in het midden van hen kwam.  
7 Toen zeide de HEERE tot den satan: Van waar komt gij? En de satan antwoordde den 
HEERE, en zeide: Van om te trekken op de aarde, en van die te doorwandelen. 
8 En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want 
niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van 
het kwaad.  
9 Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Is het om niet, dat Job God vreest? 
10 Hebt Gij niet een betuining gemaakt voor hem, en voor zijn huis, en voor al wat hij heeft 
rondom? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in 
den lande. 
11 Maar toch strek nu Uw hand uit, en tast aan alles, wat hij heeft; zo hij U niet in Uw 
aangezicht zal zegenen? 
12 En de HEERE zeide tot den satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand; alleen aan hem strek 
uw hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht des HEEREN. 
13 Er was nu een dag, als zijn zonen en zijn dochteren aten, en wijn dronken in het huis van 
hun broeder, den eerstgeborene. 
14 Dat een bode tot Job kwam, en zeide: De runderen waren ploegende, en de ezelinnen 
weidende aan hun zijden. 
15 Doch de Sabeërs deden een inval, en namen ze, en sloegen de jongeren met de scherpte 
des zwaards; en ik ben maar alleen ontkomen, om het u aan te zeggen. 
16 Als deze nog sprak, zo kwam een ander, en zeide: Het vuur Gods viel uit den hemel, en 
ontstak onder de schapen en onder de jongeren, en verteerde ze; en ik ben maar alleen 
ontkomen, om het u aan te zeggen. 
17 Als deze nog sprak, zo kwam een ander, en zeide: De Chaldeeën stelden drie hopen, en 
vielen op de kemelen aan, en namen ze, en sloegen de jongeren met de scherpte des 
zwaards; en ik ben maar alleen ontkomen, om het u aan te zeggen. 
18 Als deze nog sprak, zo kwam een ander, en zeide: Uw zonen en uw dochteren aten, en 
dronken wijn, in het huis van hun broeder, den eerstgeborene; 
19 En zie, een grote wind kwam van over de woestijn, en stiet aan de vier hoeken van het 
huis, en het viel op de jongelingen, dat ze stierven; en ik ben maar alleen ontkomen, om het u 
aan te zeggen.  
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20 Toen stond Job op, en scheurde zijn mantel, en schoor zijn hoofd, en viel op de aarde, en 
boog zich neder; 
21 En hij zeide: Naakt ben ik uit mijner moeders buik gekomen, en naakt zal ik daarhenen 
wederkeren. De HEERE heeft gegeven, en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij 
geloofd! 
22 In dit alles zondigde Job niet, en schreef Gode niets ongerijmds toe. 
 
Episch en historisch 
 
Hoofdstuk één en twee van het Boek Job zijn episch, oftewel verhalend. Deze hoofdstukken 
vertellen het verhaal, en daarmee zijn ze ook historisch. Hetzelfde geldt voor de laatste 
zeven verzen van het Bijbelboek. Alle verzen ertussenin zijn in literair dichterlijke vorm 
geschreven, en zijn dus een gedicht. Het gedicht begint feitelijk in Job 3: 1 en eindigt bij 42:9.  
 
Het Boek Job is geen sprookje 
 
Dat het in dichterlijke vorm geschreven is, wil niks zeggen over de gebeurtenissen. Veel 
gelovigen zien het Boek Job als een sprookje. Een tragisch begin, en de gebruikelijke goede 
afloop. Maar het Boek Job is (vanzelfsprekend) een waargebeurde geschiedenis. Zoals élke 
Bijbelse geschiedenis daadwerkelijk gebeurd is. Anders kan er immers geen geestelijke, 
overdrachtelijke, betekenis aan gehangen worden.  
 
De vrienden spreken geen Waarheid 
 
Het gedicht ziet er in die negenendertig hoofdstukken heel groot uit, en er wordt heel wat 
gezegd. Natuurlijk zijn ook deze hoofdstukken geïnspireerd door God, maar dat betekent 
niet dat de drie vrienden Waarheid spreken! Ook spreken zij elkaar tegen. Het is dus 
oppassen met het citeren uit deze hoofdstukken. Job spreekt de drie vrienden tegen. Job is 
het nooit met ze eens.  
 
Indeling 
 
Hoofdstuk drie tot en met hoofdstuk eenendertig gaat over Job en zijn drie vrienden. Er zijn 
drie ronden van drie keer vraag-en-antwoord tussen Elifaz- Job, Bildad- Job en Zofar- Job. 
Hoofdstuk achtendertig tot en met tweeënveertig vers zes, gaat over Job en God. Dus eerst 
is er een lange uiteenzetting tussen Job en zijn vrienden, en daarna tussen Job en God. De 
kérn van het hele betoog is hoofdstuk tweeëndertig tot en met hoofdstuk zevenendertig. In 
die hoofdstukken staat de uiteenzetting van Elihu.  
 
Antwoord op de vraag 
 
Het betoog van Elihu staat helemaal op zichzelf. Het is de essentie van het hele Boek. Hier 
staat namelijk het antwoord op de vraag; ‘waarom dit lijden?’ Eerst richt Elihu zich tot de 
drie vrienden, en daarna tot Job. En dat twee keer. Er komt geen commentaar op deze 
uiteenzetting. Elihu wordt in het begin niet geïntroduceerd, en later hoor je er ook niks meer 
van.  
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Elihu spreekt de Waarheid 
 
Elihu is de vierde vriend van Job. Elihu spreekt Job en de drie vrienden toe, met groot gezag 
en stelligheid. Hij is zelfverzekerd. Hij spreekt dan ook de Waarheid. In drie hoofdstukken 
zegt Elihu tegen Job en de vrienden (samengevat); ‘Het lijden is in de praktijk opvoedend. 
Het is tuchtiging en kastijding.’ En Bijbels gezien betekent kastijding en tuchtiging gewoon 
opvoeding, oftewel vorming.  
 
Uiteindelijke bestemming 
 
Het is nooit het Plan geweest van God om deze Schepping te behouden. In etappes vormt Hij 
een nieuwe Schepping. Die begon bij de Wedergeboorte van Christus, bij Zijn Opstanding. En 
elke gelovige is, samen met Hem, ook wedergeboren in die nieuwe Schepping. Geestelijk 
gezien, heeft Hij ons uit deze wereld getrokken, en overgezet in Zijn Hemels Koninkrijk. Dat is 
nieuwe Schepping. De bedoeling is dat de gelovigen, hier in deze oude Schepping, gevormd 
zouden worden voor hun uiteindelijke bestemming. (zie ook de studie ‘stage lopen’) Die 
bestemming in die nieuwe Schepping kennen wij niet, maar God wel.  
 
De naam Elihu in het Hebreeuws 
 
Job 32 
1 Toen hielden de drie mannen op van Job te antwoorden, dewijl hij in zijn ogen rechtvaardig 
was. (de drie vrienden hielden hun mond toen Job zei dat ie rechtvaardig was) 
2 Zo ontstak de toorn van Elihu, den zoon van Baracheël, den Buziet, van het geslacht van 
Ram; tegen Job werd zijn toorn ontstoken, omdat hij zijn ziel meer rechtvaardigde dan God. 
(Elihu werd boos, omdat Job meer over zichzelf sprak, dan over God) 
3 Zijn toorn ontstak ook tegen zijn drie vrienden, omdat zij, geen antwoord vindende, 
nochtans Job verdoemden. 
4 Doch Elihu had gewacht op Job in het spreken, omdat zij ouder van dagen waren dan hij. 
5 Als dan Elihu zag, dat er geen antwoord was in den mond van die drie mannen, ontstak zijn 
toorn. 
6 Hierom antwoordde Elihu, de zoon van Baracheël, den Buziet, en zeide: Ik ben minder van 
dagen, maar gijlieden zijt stokouden; daarom heb ik geschroomd en gevreesd, ulieden mijn 
gevoelen te vertonen. 
 
Letterlijk stamt Elihu af van Buz, een neef van Abraham.  
Zijn afstamming in verband met de typologische betekenis: 
 

Elihu  =  awhyla   =  God is Heere; God is jehova; Hij is God  

          

= Zoon van Baracheël  = lakrb  =  Barak El =  Zegen van God; Zegen Gods  

                                                larkb  =  Bekor El =  Eerstgeborene Gods 

                                                labkr  =  Rakab El =  Kerub El = Cherub El 

                                                            =   Wagen; Ruiter; Heerlijkheid Gods   

= Den Buziet                           yzwbh =   De Verachtte 

=  Uit het geslacht Ram            mr  = Hoog zijn; Hoge Plaats; De uitermate Verhoogde   
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Elihu kwam uit de Hemel 
 
Er wordt niet vermeld uit welke landstreek Deze Zegen Gods, oftewel Deze Eerstgeborene 
Gods, oftewel Deze door de Wereld verachtte, Vriend van Job vandaan komt. Maar in het 
Hebreeuws wordt, via Zijn Geslacht, Zijn Oorsprong vermeld. Hij komt uit de Hoogte, 
namelijk uit de Hemel vandaan!! Door zijn naam, begrijp je nóg beter dat Elihu een type van 
de Heere Jezus Christus is.  
 
Typologie via de namen in de Bijbel 
 
Prachtige typologie via de Hebreeuwse Naam. Zoals élke Hebreeuwse (en Griekse) naam in 
de Bijbel een typologische betekenis heeft. De naam zegt iets over de persoon. Ik gebruik 
vaak het boek ‘De Namen in de Bijbel’, dit is een complete lijst van alle namen in het Oude 
en Nieuwe Testament, met de betekenissen erbij vermeld.   
 
Elihu is een type van de Verhoogde en Verheerlijkte Christus 
 
Elihu is een type van de Verhoogde en Verheerlijkte Christus, meer dan Job. We kunnen dan 
ook veilig citeren uit de woorden van Elihu. We zouden de relatie tussen Elihu en Job kunnen 
beschouwen als een voorafschaduwing van Christus en de Gemeente. Want Job kan gezien 
worden als de Gemeente inclusief de Heere Jezus; onder het Nieuwe Verbond, maar nog 
levend in het vlees. Maar als we Job naast Elihu hebben, dan moeten we zeggen dat Elihu 
een type is van de Christus, en dat Job een type is van de Gemeente, het Lichaam van 
Christus. Op lager niveau is Job een type van alle gelovigen in de vierde Bedeling. De vierde 
Bedeling is de Bedeling van het Oude Verbond der Wet. 
 
Nederigheid 
 
Elihu spreekt Job en de vrienden toe. ‘Wij zouden nederig zijn ten opzichte van God. Het past 
ons niet om Hem te veroordelen, en het past ons ook niet om van onszelf te zeggen dat ons 
niets mankeert. Wij zouden onze hoop stellen op de Levende God. Dáár draait het om. De 
vraag is niet wat de oorzaak is van het lijden, maar de vraag is waartoe het leidt’. De 
oorsprong van het lijden van de mens in het algemeen, en de gelovige in het bijzonder, komt 
voort uit de strijd tussen God en satan. Gelukkig zien wij deze strijd niet. Het gebeurt in de 
geestelijke, onzienlijke wereld. Maar God laat alle dingen medewerken ten goede voor Zijn 
kinderen. Die zekerheid hebben we. God veroorzaakt onze ellende niet, maar Hij gebruikt 
het om ons te vormen. 
 
Jakobus 1 
12 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. 
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. 
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Lijden is noodzakelijk 
 
Lijden is noodzakelijk voor onze vorming. Een baby kan ook niet direct lopen. Daar gaat veel 
vallen aan vooraf. Zonder vallen word je niet groot. Zonder ellende word je niet volwassen. 
En wij weten niet welke doelen God zich gesteld heeft voor ieder van ons. Wij kennen Zijn 
Plan met onze privélevens niet. Waarom treft de één meer ellende dan de ander? Wij weten 
het niet.  
 
Welk lijden laat God toe? 
 
Hóe God het lijden precies gebruikt, weten wij niet. Dat komt ook omdat het lijden een 
verzameling is van allerlei factoren die meespelen. God laat bewust bepaald lijden toe in ons 
leven. Maar wélk lijden doen we onszelf aan? En pijn en gezondheid zijn vaak erfelijk 
bepaald. Het is dus te gecompliceerd om daar zélf een antwoord op te geven. En trouwens,  
wat stelt geloof voor als het niet op de proef gesteld wordt! Je hoeft je geen zorgen te 
maken als het je slecht gaat, maar maak je zorgen als het je alleen maar voor de wind gaat!! 
Want wat zou je leren voor de eeuwige toekomst, als er in dit leven geen problemen zijn? 
 
Spreuken 3 
11 Mijn zoon! verwerp de tucht des HEEREN niet, en wees niet verdrietig over Zijn kastijding; 
12 Want de HEERE kastijdt dengene, dien Hij liefheeft, ja, gelijk een vader den zoon, in 
denwelken hij een welbehagen heeft. 
 
Vertrouwen op de Heere 
 
De oude Schepping ligt nu eenmaal onder de macht van de (erf)zonde en de vloek die 
daarbij hoort. (zie ook de studie ‘wat is erfzonde?) God gebruikt het ten goede. Dat 
antwoord moet voldoende zijn voor ons. Job wist ook niet hoe het kwam en waartoe het zou 
leiden. Net zoals wij dat ook niet weten. Voor ons eigen persoonlijk leven weten wij de 
oorzaak van de dingen ook niet. En voor ons persoonlijk leven weten wij ook niet hoe het 
exact afloopt. Wat zijn de gevolgen en resultaten van dit leven voor ieder van ons 
afzonderlijk? Wij weten het niet. Maar wij zouden net als Job, vertrouwen op de Heere.  
  
Na lijden komt Verheerlijking 
 
Waar het naar toe moet? Nou, we komen eens voor de Troon van God te staan, en God zal 
dáár beoordelen. Het lijden van de tegenwoordige eeuw/wereld, weegt niet op tegen de 
Heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Er is oorzakelijk verband tussen het lijden híer en 
de Heerlijkheid hierna. De ellende van dit leven is bepalend voor de toekomst. Wij zouden 
híer met Hem lijden, om in de toekomst met Hem Verheerlijkt te worden 
 
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. 
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Hebreeën 12 
5 En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein 
de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt; 
6 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij 
aanneemt. 
7 Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon 
is er, dien de vader niet kastijdt?) 
8 Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan 
bastaarden, en niet zonen. 
9 Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen; 
zullen wij dan niet veel meer den Vader der geesten onderworpen zijn, en leven? 
10 Want genen hebben ons wel voor een korten tijd, naar dat het hun goed dacht, gekastijd; 
maar Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden. 
11 En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van 
droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid 
dengenen, die door dezelve geoefend zijn. 
 
Het lijden van deze wereld 
 
Het Boek Job houdt zich niet bezig met het lijden van deze wereld. Het Boek Job houdt zich 
bezig met het lijden van de gelovigen. Het lijden van de hele wereld houdt verband met de 
erfzonde. Het houdt verband met het onvolmaakte van deze wereld, en daarom kan het 
nooit iets worden met deze oude Schepping. De wereld schiet tekort, en is onvolmaakt. 
Daarom is er lijden in de héle Schepping. Op alle niveaus; onder de mensen, de dieren en de 
planten. Daarom is heel de Schepping in barensnood, want God maakt uit deze oude 
Schepping een nieuwe Schepping. (zie ook de studie ‘wat is erfzonde?’) Maar daarmee is niet 
het lijden van de gelovige verklaard.  
 
Romeinen 8 
22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is 
tot nu toe. 
 
Het lijden van de gelovige 
 
Galaten 3 
6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; 
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. 
 
Job was niet wedergeboren, hij leefde niet onder het Nieuwe Verbond der Genade. Christus 
was toen immers nog niet gekruisigd en opgestaan. Maar Job was een gelovige, en dus een 
rechtvaardige. Hij was wel degelijk een zondaar, maar zijn geloof werd tot rechtvaardigheid 
gerekend. Want ook tóen werd men door geloof gerechtvaardigd. Denk maar aan Abraham. 
Waarom lijdt de gelovige?, is de vraag in het Boek Job. Daarom gelden ook de 
Nieuwtestamentische antwoorden. ’Voor degenen die God liefhebben, zullen alle dingen 
medewerken ten goede. Wij zijn geroepen om met Hem te lijden.’ 
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1 Petrus 2 
19 Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, 
lijdende ten onrechte. 
20 Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt, en daarover geslagen wordt? 
Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en daarover lijdt, dat is genade bij God. 
21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een 
voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; 
 
Waartoe leidt dit lijden? 
 
Filippensen 1 
29 Want u is uit Genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar 
ook voor Hem te lijden;  
 
Hierboven in Filippensen staat dat het Genade is voor Hem te lijden. Het is dus een Zegening 
dat wij voor Hem mogen lijden? Wij zijn geroepen om voor Hem te lijden, zegt Petrus. De 
Heere Jezus heeft Zichzelf vernederd, Zichzelf dienstbaar gemaakt, gehoorzaam tot de dood 
aan het kruis. En dáárom heeft God Hem ook uitermate Verhoogd en Verheerlijkt. Hij is ons 
Voorbeeld.  
 
Filippensen 2 
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven 
vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 
boven allen naam is; 
 
Strijd tussen God en satan 
 
Job is daarom kennelijk ook een beeld van De Heere Jezus Christus. Het lijden en de 
vernedering van Job werden veroorzaakt door de strijd tussen God en de satan. Het lijden 
van de gelovige heeft dus een doel. God heeft een Plan gemaakt, en die Doelstelling is de 
oorzaak van het lijden bij gelovigen. Maar de mens wil alleen weten wat de oorzaak is, en 
niet wat het doel is. Maar de gelovige zou zich afvragen; waartoe leidt dit lijden? 
 
Menselijke filosofie brengt ons nergens 
 
De Heere zegt tegen gelovigen dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen 
de Heerlijkheid die ons te wachten staat. Dat is een Belofte van God aan degenen die Hem 
liefhebben, degenen die in Hem geloven. God spreekt tot ons over ‘Een betere Erfenis, over 
een Belofte die we zouden wegdragen, over Loon, Kroon, Heerlijkheid en Zoonschap. Hij 
spreekt tot ons over ‘Een Beter Vaderland’. Dat kan de mens niet bedenken; dat is 
ondoorzoekelijk en ondoorgrondelijk. En daarom brengt filosofie een mens nergens. En de 
drie vrienden van Job deden niet anders dan filosoferen. Maar filosoferen brengt de mens 
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niet naar Christus. Sterker nog; het verwijdert ons van God. Wij zouden luisteren naar het 
Woord van God, en niet naar onze menselijke gedachten en verzinsels. 
 
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, en niet naar Christus; 
9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 
 
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; 
 
Luisteren naar het Woord van God, en niet naar het woord van mensen 
 
Het Boek Job gaat niet over de oorzaak van het lijden. Het doet er ook niet toe wat de 
oorzaak is. De eerste vraag is; waar moet het naartoe?! De menselijke filosofie kan ons dat 
niet zeggen. God is de Enige Die het ons wél kan zeggen. Daarom zouden wij luisteren naar 
wat God ons geopenbaard heeft. En dat staat in het Boek Job in de eerste hoofdstukken en 
de laatste negen verzen van het Boek. ‘Job was een rechtvaardig man, in de Hemel gebeurde 
van alles, en toen overkwam Job allerlei ellende, maar het was van tijdelijke aard. Het einde 
was goed, want God zegende Job alsnog.’ Dat is voor iedereen te begrijpen. En wil je alle 
menselijke filosofieën over het lijden wél weten? Dan moet je alle tussenliggende 
hoofdstukken lezen, en krijg je alsnog geen antwoord… 
 
God heeft een Plan met deze wereld 
 
De uiteenzettingen van de vrienden zijn filosofische verklaringen van het menselijk leed. Hoe 
komt het dat de mens lijdt? Maar er komt geen antwoord op deze vraag. Alle drie de 
vrienden zeggen met veel woorden hetzelfde; dat Job gezondigd heeft, en het leed over 
zichzelf heeft afgeroepen. Ze zoeken naar de oorzaak. Men denkt niet aan een doel. Men 
gelooft niet in een God die een Plan heeft met deze wereld, en dat Plan ook uitvoert. Daar 
wil men niks van weten omdat men alles zélf in de hand wil houden. Maar de mens is maar 
klein. En de mens wil niet luisteren naar het Woord van God. En dat zegt Elihu, de vierde 
vriend, dan ook tegen Job. 
 
Job 33 
12 Zie, hierin zijt gij niet rechtvaardig, antwoord ik u; want God is meerder dan een mens. 
13 Waarom hebt gij tegen Hem getwist? Want Hij antwoordt niet van al Zijn daden. 
14 Maar God spreekt eens of tweemaal; doch men let niet daarop. 
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Luisteren in plaats van praten 
 
Elihu zegt dat de mens zou luisteren naar God. En als men oprecht is, dan zal God Zich 
bekend maken. Dan zal Hij ons inspireren. Dan zal Hij ons de Waarheid doen begrijpen. De 
Prediker zegt ongeveer hetzelfde; ‘Mens hou je gemak. Zet niet zo’n grote mond op. Wees 
nederig, en niet hoogmoedig, en luister naar God. God zal je de Waarheid bekendmaken.’ Dit 
in tegenstelling tot de drie vrienden die Job allerlei dingen verwijten. ‘Lijden is een straf van 
God, en wordt veroorzaakt door allerlei zonden’, zeggen zij. Al die hoofdstukken met die 
vrienden zijn enorm dramatisch, maar van weinig belang. Eigenlijk zijn het geen vrienden.  
 
Jakobus 1 
19 Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, 
traag tot toorn; 
20 Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. 
21 Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met 
zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken. 
22 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging 
bedriegende. 
 
Johannes 16 
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al 
de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord 
hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 
14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. 
 
Oorzaak en gevolg 
 
De drie vrienden proberen een verklaring te vinden voor alle leed en pijn en verdriet en 
ellende van Job. Zij denken in oorzaak en gevolg. Job zal wel verborgen zonden hebben. Of 
onbeleden zonden. Het zal wel een straf van God zijn. Dat heeft men ook gedaan met de 
Bijbel. Men wil niet geloven in een God Die de toekomst bepaalt; dat God onderweg is naar 
dat Einddoel wat Hij Zich gesteld heeft. Dat wordt op voorhand afgewezen. Men filosofeert 
liever. Dat is precies wat theologen doen; uit het menselijke brein eigen theorieën maken 
over zaken uit de Bijbel. Terwijl er maar Eén Waarheid is; Gods Waarheid. De mens zou zich 
nederig opstellen. Gewoon geloven wat er staat. Moelijker is het niet. Theologie is gewoon 
filosofie; het opnieuw ‘uitvinden’ van God. Maar dit heeft niks met geloof te maken. 
 
Lijden richt de mens op zichzelf 
 
De drie zogenaamde vrienden verzinnen allemaal onwaarheden over het lijden van Job. Ze 
beschuldigen Job van van alles. En Job zegt; ‘ik weet van niets, ik heb niets gedaan’. Hij 
wordt min of meer gedwongen zichzelf op een voetstuk te zetten. En dat is wat lijden altijd 
doet; het richt de mens op zichzelf. Elihu zegt uiteindelijk; ‘Verbeeld je maar niks. Wees niet 
gericht op jezelf, óók niet als je lijdt. De mens is niks. De mens is uit de aarde, aards. Je zou je 
stem niet verheffen tegen God. Vertrouw op God. Je hoeft niet stil te staan bij het lijden, 
want voor gelovigen werken alle dingen mede ten goede.’  
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Klagen helpt niet 
 
Wij weten niet waarom de één meer ellende over zich heen krijgt dan de ander. Wat we wél 
weten, is dat er geen enkel lijden zinloos is. Veel gelovigen zijn niet bereid tot dit inzicht te 
komen. We hoeven niet te wachten tot het hier beter wordt, want dat wordt het niet. Het 
gaat nou eenmaal op en neer. En als we dat weten, dan hoeven we er ook niet zoveel over te 
klagen. Neem je kruis op, en volg Hem. Ellende en pijn en verdriet zijn nou eenmaal inherent 
aan deze oude Schepping. Wij gelovigen zouden vertrouwen op Zijn Woord en Zijn Beloften. 
Ons lijden richt ons op die toekomst, op de Vervulling van Gods Plan. Wij als gelovigen 
hebben iets om naar uit te kijken. Eenmaal zullen wij begrijpen, en dan zullen we zien 
waartoe het geleid heeft.  
 
Het verhaal in grote lijnen 
 
Job is een oprecht en gelovig man, die gezegend is met grote welvaart en voorspoed. Maar 
hij verliest daarna alles. Op aarde is nu de grote vraag; waardoor komt dit? Via een kijkje in 
de Hemel, horen we wat er daar besproken wordt tussen de Heere en de Satan. De Heere 
wijst de satan op het geloof van Zijn oprechte en Godvrezende knecht Job. Door een kijkje in 
de onzienlijke, geestelijke wereld blijkt dat de wérkelijke oorzaak van het lijden hier op aarde 
eigenlijk in de onzienlijke dingen te vinden is. Dit gegeven vinden we ook terug in het Nieuwe 
Testament.  
          
De duivel wordt nog weleens overgewaardeerd 
 
De boze is een wezen en geen ding. De boze is niets meer, maar ook niets minder dan een 
gevallen engel. Het is een schepsel van God. De rol van de duivel wordt nog wel eens 
overgewaardeerd. De duivel is juridisch immers allang verslagen in de dood en Opstanding  
van de Heere Jezus Christus. Zijn woonplaats is vooralsnog de Hemel; God gedoogt hem 
daar. We bidden Uw Wil geschiede in de Hemel, maar dat gaat straks pas helemaal op. 
Straks wordt de duivel op aarde geworpen, en geschied enkel de Wil van God in de Hemel.  
 
De duivel klaagt ons aan 
 
God gebruikt de boze momenteel om ons geloof te beproeven. God heeft de supervisie. De 
duivel klaagt de gelovigen nog steeds aan bij God. Dat wordt heel plastisch beschreven in Job 
één, maar ook in Richteren drie. Daar is een strijd tussen Ehud, type van de Heere Jezus 
Christus en Eglon, type van de satan. Deze strijd speelt zich af in de Opperzaal, een type van 
de Hemel. Ook in Zacharia lezen we dat de satan de Hemel in en uit kan. Maar de duivel 
weet heel goed dat hij juridisch allang verslagen is. Hij weet dat zijn einde nadert. 
 
Openbaring 12 
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en 
het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager (Satan, 
de aanklager) onzer broederen, die hen verklaagde (aanklaagde bij God in de Hemel) voor 
onzen God dag en nacht is nedergeworpen. 
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Zacharia 3 
1 Daarna toonde Hij mij Josua, den hogepriester, staande voor het aangezicht van den Engel 
des HEEREN (=De Heere Jezus Christus); en de satan stond aan zijn rechterhand, om hem te 
wederstaan. (=aan te klagen, tegen Hem te pleiten) 
2 Doch de HEERE zeide tot den satan: De HEERE schelde u (verderve u, bestraffe u), gij satan! 
ja, de HEERE schelde u, Die Jeruzalem verkiest; is deze niet een vuurbrand uit het vuur 
gerukt? 
 
De Heere heeft de regie 
 

In dit eerste hoofdstuk van het Boek Job, zegt God tegen de satan dat Job een oprecht en 
gelovig, en Godvrezend man is. De satan klaagt Job echter aan. Hij zegt; ‘Er is voor Job ook 
geen enkele reden om bang te zijn. Natúúrlijk heeft Job groot ontzag voor U. U hebt hem 
immers in alles rijk gemaakt. Het ontbreekt hem aan niets.’ Wat naïef is satan, in feite klaagt 
hij zijn eigen ontrouw aan. Want voor zijn opstand tegen God, ontbrak het ook de satan aan 
geen enkele heerlijkheid! Satan daagt de Heere uit, om alles van Job weg te nemen. Hij is 
ervan overtuigd dat Job de Heere dan vaarwel zal zeggen. God gaat akkoord. Job wordt niet 
door de Heere geslagen, maar door de satan. Uiteraard met goedkeuring van de Heere. 
Maar hoewel Job van al zijn bezittingen wordt beroofd, blijft hij staan in zijn geloof in God en 
Zijn Woord. 
          
Geestelijke strijd 
 
We zien in de geschiedenis van Job heel duidelijk dat de geestelijke strijd in de Hemel, op 
aarde wordt uitgestreden. Via het vlees van de oude mens. Dus in werkelijkheid hebben wij 
niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de Hemel. 
Daar zouden we ons bewust van zijn. Dit gebeurt namelijk gewoon in ónze levens hier en nu. 
Als gelovigen, die in gemeenschap met de Heere leven, zijn wij op één of andere manier 
betrokken in deze geestelijke strijd. Als je je daar bewust van bent, kun je het leren 
herkennen, en je ‘bewapenen’ met het Woord. Je kunt dan de geestelijke Wapenuitrusting 
van God aandoen, en op die manier de vurige pijlen van de satan afweren.  
 
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 
geestelijke boosheden in de lucht.Hemel (Hemel staat in de grondtekst) 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
 
Sterfdag beter dan de geboortedag 
 
Job 3 
1 Daarna opende Job zijn mond, en vervloekte zijn dag. 
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‘Waarom ben ik geboren, en waarom ben ik niet gestorven?’ In al zijn ellende vervloekt Job 
de dag van zijn geboorte. Dat wordt hem kwalijk genomen door zijn vrienden. Maar Prediker 
zegt eigenlijk precies hetzelfde; ‘Het sterfhuis is beter, dan het huis waar je geboren wordt. 
Zalig zijn degenen die helemaal niet geboren worden, die hoeven alle ellende van het leven 
niet aan te zien.’  
 
Prediker 7 
1 Beter is een goede naam, dan goede olie, en de dag des doods, dan de dag, dat 
iemand geboren wordt. 
2 Het is beter te gaan in het klaaghuis, dan te gaan in het huis des maaltijds; want in hetzelve 
is het einde aller mensen, en de levende legt het in zijn hart. 
 
Het loopt uiteindelijk goed af met Job 
 
De Prediker komt tot blijdschap in het leven omdat hij de zinloosheid van het leven inziet. 
Daarom komt het Boek Prediker sterk overeen met het Boek Job. Het Boek Job leert ons dat 
de mens de Waarheid leert begrijpen als hij zichzelf verliest, en niks meer heeft. En in het 
Boek Prediker vind je bijna hetzelfde; de mens vindt de Waarheid als hij inziet dat dít leven 
ijdelheid is. Leegheid, oftewel gebakken lucht. Bij leegheid heb je ook niks, maar daardoor 
vind je wél de Waarheid, en zelfs Blijdschap. Dat vind je dan dus ook  aan het einde van het 
Boek Job. Het loopt uiteindelijk allemaal nog goed af met Job.  
 
Job 42 
10 En de HEERE wendde de gevangenis van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden; en 
de HEERE vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoveel. 
11 Ook kwamen tot hem al zijn broeders, en al zijn zusters, en allen, die hem te voren gekend 
hadden, en aten brood met hem in zijn huis, en beklaagden hem, en vertroostten hem over al 
het kwaad, dat de HEERE over hem gebracht had; en zij gaven hem een iegelijk een stuk 
gelds, een iegelijk ook een gouden voorhoofdsiersel. 
12 En de HEERE zegende Jobs laatste meer dan zijn eerste; want hij had veertien duizend 
schapen, en zes duizend kemelen, en duizend juk runderen, en duizend ezelinnen. 
13 Daartoe had hij zeven zonen en drie dochteren. 
14 En hij noemde den naam der eerste Jemima, en den naam der tweede Kezia, en den naam 
der derde Keren-happuch. 
15 En er werden zo schone vrouwen niet gevonden in het ganse land, als de dochteren van 
Job; en haar vader gaf haar erfdeel onder haar broederen. 
16 En Job leefde na dezen honderd en veertig jaren, dat hij zag zijn kinderen, en de kinderen 
zijner kinderen, tot in vier geslachten. 
17 En Job stierf, oud en der dagen zat. 
 
Job is geen sprookjesfiguur 
 
Ezechiël 14 
13 Mensenkind, als een land tegen Mij gezondigd zal hebben, zwaarlijk overtredende, zo zal 
Ik Mijn hand daartegen uitstrekken, en zal hetzelve den staf des broods breken, en een 
honger daarin zenden, dat Ik daaruit mensen en beesten uitroeie; 



13 

 

14 Ofschoon deze drie mannen, Noach, Daniël en Job, in het midden deszelven waren, zij 
zouden door hun gerechtigheid alleen hun ziel bevrijden, spreekt de Heere HEERE. 
-- 
20 Ofschoon Noach, Daniël en Job in het midden deszelven waren, zo waarachtig als Ik leef, 
spreekt de Heere HEERE, zo zij een zoon, of zo zij een dochter zouden bevrijden, zij zouden 
alleen hun ziel door hun gerechtigheid bevrijden. 
 
Jakobus 5 
10 Mijn broeders, neemt tot een voorbeeld des lijdens, en der lankmoedigheid de profeten, 
die in den Naam des Heeren gesproken hebben. 
11 Ziet, wij houden hen gelukzalig, die verdragen; gij hebt de verdraagzaamheid 
van Job gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en 
een Ontfermer. 
 
Job is een historisch figuur, en geen sprookjesfiguur. Noach, Daniël en Job worden 
beschouwd als de drie grote verdraagzame mensen in de Heilsgeschiedenis. Later wordt dit 
in Jakobus ook nog genoemd, en hij stelt Job daarbij tot een voorbeeld voor ons.  
 
Menselijk standpunt 
 
De drie vrienden bekeken de wereld, de samenleving en dus de mens, vanuit menselijk 
standpunt. Zij verlaagden God tot het menselijke en aardse niveau. Alsof God denkt vanuit 
het menselijk standpunt! Alsof God niet bóven alles zou staan. Waarschijnlijk is Kerstmis 
daarom het meest geliefde Christelijke feest; Immanuël, God met ons. Men denkt er liever 
niet aan dat wij met Hém zouden gaan, liever wijst men Hém de weg. Als iemand ons 
onrecht heeft aangedaan, dan straffen wij hem. Dus denkt men dat God dat ook doet. Dus 
als het iemand slecht gaat, zal het een straf van God zijn. Dat is religie. Dat is ook wat Elifaz 
zegt. Lijden van een individu is nooit het resultaat van een straf van God. Dat is on-Bijbels. 
 
De drie vrienden: Elifaz 
 
Genesis 36 
4 Ada nu baarde aan Ezau Elifaz, en Basmath baarde Rehuël. 
-- 
10 Dit zijn de namen der zonen van Ezau: Elifaz, de zoon van Ada, Ezau's huisvrouw; Rehuël, 
de zoon van Basmath, Ezau's huisvrouw. 
11 En de zonen van Elifaz waren: Teman, Omar, Zefo, en Gaetam, en Kenaz. 
12 En Timna was een bijwijf van Elifaz, den zoon van Ezau, en zij baarde aan Elifaz Amalek; 
dit zijn de zonen van Ada, Ezau's huisvrouw. 
 

          Elifaz     =  zpyla   =  Mijn God is Sterkte 

                                             =  Mijn God is Edel, is Kostbaar, is Fijn, is Zuiver 
                                                 Mijn God is van het Zuiverste, en fijnste Goud 
                                                 Mijn God is dus de meest Waardevolle      
                         =  Themaniet en eerstgeboren zoon van Ezau        

                       =  De Themaniet   =  ynmyt h =  Het Zuiden (spreekt over vernedering) 
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Religieus is wat anders dan gelovig 
 
De naam is gegeven omdat Elifaz een rechtzinnig en religieus man is. Trouw aan de leer. Hij 
zegt van zichzelf dat hij een hele nederige man is. Hij zegt tegen Job dat hij ooit een 
nachtelijk visioen van God heeft gehad. Hij is erg blij met zichzelf en zijn Godsdienstigheid. 
Hij verwijt Job dat er wel wat mis zal zijn met hem, anders zou hij niet op die mesthoop 
zitten. Lijden is het gevolg van persoonlijke zonden, volgens Elifaz. Mensen die onder de Wet 
leven, weten precies wat een ander verkeerd doet. Ze zijn religieus, maar niet gelovig van 
hart. (zie ook de studie ‘alleen geloof’) Ze wijzen graag met een beschuldigend vingertje naar 
medegelovigen, om hen te wijzen op hun fouten. Ze praten je een schuldgevoel aan. Ze 
proberen je geweten te bezwaren. Maar wie zonder zonden is, werpe de eerste steen… 
 
De drie vrienden: Bildad 
 
Genesis 25 
1 En Abraham voer voort, en nam een vrouw, wier naam was Ketura. 
2 En zij baarde hem Zimran en Joksan, en Medan en Midian, en Jisbak en Suah. 
 

         Bildad    =  ddlb       =    Strijder, Twister, Ruziemaker, Beschamend, Tegenstrijdig 

                                              =     Liefde, die feitelijk beschamend, en tegenstrijdig is aan liefde   

                               dd lb    =    Lege, kromme, ijdele liefde  = Filosofie 

                                                     Hij heeft alleen liefde voor zogenaamde eigen wijsheid 
                       =  De Suhiet  =    Bildad is uit Suah, een zoon van Abraham       
                       =  De Suhiet  =    De weelderige; De nederige  
                                               =    De put, kuil, diepte, groeve, valkuil  
 
Traditie en overlevering horen bij religie 
                                                     
Bildad is als een filosoof. Ook hij zegt dat hij een nederig iemand is, maar hij blijkt geen liefde 
te hebben voor Job. Hij houdt vooral van zichzelf en zijn eigen-wijsheid. Hij beroept zich niet 
op zijn eigen bevinding, zoals Elifaz, maar hij beroept zich op de traditie, de overlevering. Hij 
heeft het over hoe het van generatie tot generatie geweest is. Zijn standpunt is dat God 
rechtvaardig is, en daarom verhoort God geen onrechtvaardig mens. ‘God luistert niet naar 
het roepen van Job omdat Job een onrechtvaardig mens is. Als Job rechtvaardig geweest zou 
zijn, dan had God wel naar hem geluisterd.’ Bildad vindt Job schijnheilig. En dat lijkt weer op 
de stelling van Elifaz; de mens lijdt door persoonlijke zonden.  
 
De drie vrienden: Zofar 
 
Genesis 36 
40 En dit zijn de namen der vorsten van Ezau, naar hun geslachten, naar hun plaatsen, met 
hun namen: de vorst Timna, de vorst Alva, de vorst Jetheth, 
 

          Zofar    =  rpwx       =   Uitgestrektheid; klein vogeltje; vroeg vertrekken 

                                                  Hij is de minst wijze 
                                             =   Hij is een tjilper, kwetteraar; twitteraar, ratelband   
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                             Rp wx   =   Tzow Phar  

                               rp           =   Phar  =  Vrucht; vruchtbaarheid 

                                         wx =   Tzow =  Gebod        

                                             =   Zijn zogenaamde vrucht en wijsheid, heeft hij uit het gebod   
                                                  (gebod op gebod, regel op regel) 
                      =   Naamathiet   =  Aangenaam, beminnelijk, welgevallig 
                      =   Naamathiet   =  Hij is uit Timna, een zoon van Ezau              
 
‘Onderzoekt de Schriften’    
 
Zofar is een kwetteraar. Hij heeft absoluut geen kennis van zaken. Hij roept van alles, maar 
het is nergens op gebaseerd. Hij is de domste van de drie. Hij beweert de Wegen van God 
volledig te doorzien. Buiten de Bijbel om. Hij beroept zich verder nergens op; niet op een 
nachtelijk visioen, of overgeleverde traditie. Hij is een blaaskaak, en produceert gebakken 
lucht. Er zijn veel gelovigen die de Bijbel niet onderzoeken, maar wel precies weten hoe het 
zit. Ook ikzelf had allerlei theorieën zonder zelfs de Bijbel maar open te slaan. Deze Zofar 
zegt dat Job er nog genadig vanaf komt, en dat Job eigenlijk veel zwaarder gestraft had 
moeten worden. Het had veel erger kunnen zijn, en een slecht mens leeft kort, zegt hij. Zofar 
beweert van alles, maar heeft absoluut geen kennis.   
 

Job 1 
 
Job de verdrukte 
 
1 Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job; en dezelve man was oprecht, en 
vroom, en godvrezende, en wijkende van het kwaad. 
 
Genesis 46 
13 En de zonen van Issaschar: Tola, en Puwa, en Job, en Simron. 
 

Job =  bwya = Ajowb  = Gehate; Verachte; Wenende; Verdrukte; Wederkerende 

          b ya =    Ajob  = Vijand; (en werd behandeld als vijand) 

 
Job betekent, vertaald vanuit het Hebreeuws: de verdrukte; de wenende; de vervolgde; de 
gehatene, de verachte. Deze vertalingen zouden ook passen als omschrijving van de Heere 
Jezus! Job was waarschijnlijk de zoon van Issaschar (vertaald; beloning).  
 
Jesaja 53 
2 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre 
aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen 
gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. 
3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht 
in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, 
en wij hebben Hem niet geacht. 
4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; 
doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. 
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5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; 
de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing 
geworden. 
 
Filippensen 2 
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam 
geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 
 
Alles verliezen wat Hij had 
 
Bij elke historische gebeurtenis uit de Bijbel, zouden wij ons afvragen wat het ons leert over 
de Heere Jezus Christus. De geschiedenis over het leven van Job, is een type van het Leven 
van de Heere Jezus. Die alles wat Hij had, eerst moest verliezen. Maar Die in geloof, 
gehoorzaamheid en nederigheid Zijn loopbaan gelopen heeft. En daarom heeft God Hem 
ook tot de uiterste maat Verhoogd en Recht gedaan.  
 
Filippensen 2 
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 
boven allen naam is; 
 
Job als type van de Heere Jezus 
 
Jakobus 5 
10 Mijn broeders, neemt tot een voorbeeld des lijdens, en der lankmoedigheid de profeten, 
die in den Naam des Heeren gesproken hebben. 
11 Ziet, wij houden hen gelukzalig, die verdragen; gij hebt de verdraagzaamheid 
van Job gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en 
een Ontfermer. 
 
Op dezelfde manier gebeurde dat bij Job. Ook Job was verdraagzaam, en nederig. En op 
grond van zijn geloof en trouw aan het Woord van God, ontfermde de Heere Zich ook over 
Job. Job als een type van de Heere Jezus. De Heere Jezus wordt ons, door de apostel 
Jakobus, via de geschiedenis van Job, tot Voorbeeld gesteld. 
 
Het land Utz 
                              
1 Er was een man in het land Utz 
 

Land Utz   =  xwu  xra =   Eretz  Utz   

                         xwu               =   Utz  =   Beraadslagen; Raadgevingen    

                         xu                =   Etz   =  Hout   

                                    xra   =   Eretz = Land; aarde, in de zin van de hele wereld 
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Het land Utz = land of wereld van beraadslagen, en raadgevingen 
 
Heel de mensheid zit vol met zogenaamde goede bedoelingen. Vol met zelfbedachte 
raadgevingen. Men put uit eigen ervaringen en wijsheden, en uit leringen van mensen en uit 
leringen van voorvaderen. En in bijzonderheid komt men met godsdienstige leringen en 
wettische raadgevingen. Maar al die menselijke raadgevingen, godsdienstig of niet, brengen 
de mens nergens. Wij zouden leven uit wat God geboden heeft; Zijn Woord, de Bijbel.  
 
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; 
 
Efeze 4 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 
met allen wind der leer (we zouden niet zijn als ; zoals de wind waait, waait zijn jasje’), door 
de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen; 
2 Johannes 1 
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. 
 
De zesde Hebreeuwse letter 
 

X w u     =  Utz   =  Beraadslagen; Raadgevingen; Overleggingen     

X   u   =   Etz    =  Hout   

                           
In de Bijbel zijn er verschillende typologische betekenissen voor de mens. Bijvoorbeeld: 
aarde, metaalsoort, boom, diersoort. Ook hout staat in de Bijbel typologisch voor de mens. 
De mens, en zeker de Mens Christus Jezus, wordt ook aangegeven in het getal zes (de 

scheppingsdag van de mens), en ook met de zesde Hebreeuwse letter, w de wauw. De wauw 

staat voor haak. Zie de haak als Middelaar tussen God en de mensen; de Heere Jezus 
Christus.  
 
Negatief en positief 
 

Als we het woord hout xu Etz (hout) vergelijken met het woord xwu  Utz (raad, en 

beraadslagingen), dan zien we, dat de letter w centraal staat. De mens staat dus centraal in 

het woord ‘utz’ . Het Hebreeuws heeft altijd een negatieve, en een positieve uitleg.  
    

        Negatief: 

        Dus wanneer de w (= 6 = mens) zichzelf centraal zet in het woord hout (= xu), dan loopt 

        de mens in zijn hoogmoed weg, met zijn eigen dwaze raadgevingen en beraadslagingen. 
        De natuurlijke mens put zijn zogenaamde raad en wijsheid uit zelf bedachte leringen.   
 

        Positief: 

        Maar wanneer in het woord hout (= xu), als type van elk mens, de w (= 6 = Zoon des 
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        mensen) centraal mag staan (=xwu) in het hout van de mens, dan zal de mens werkelijk 

        raad en raadgevingen kunnen geven, omdat het dan raad en raadgevingen van Christus 
        zijn!  
 
Eigenschappen van Job 
 
1 en dezelve man was oprecht, en vroom, en godvrezende, en wijkende van het kwaad. 
 
Vertaald vanuit het Hebreeuws, betekenen deze woorden; 
Job was oprecht = Volkomen; Volmaakt; Zuiver; Onbesmet; Eenvoudig en niet dubbelhartig. 
Job was vroom = Recht door zee; Schuwt kromme wegen.                                                        
Job was Godvrezende =  Ervan bewust zijn met de Levende God van doen te hebben; Alleen 
de Levende God komt alle eer toe; ontzag hebben voor God. 
Job was afwijkende van het kwaad  =  Verre houdend van alle goddeloosheid en ongeloof. 
 
Getallen in de Bijbel  
                                    
2 En hem werden zeven zonen en drie dochteren geboren. 
 
2 Timotheüs 3 
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 
verbetering., tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;  
17 Opdat de mens Gods de wedergeboren mens; de gelovige mens volmaakt zij, tot alle goed 
werk volmaaktelijk toegerust 
 
In het Grieks staat er hierboven in Timotheüs ‘Theopneustos’ en dat betekent; van God 
ingegeven; van God begeesterd. Pneuma betekent geest, wind of adem. Er staat dus 
eigenlijk; al de Schrift is door God ingeblazen, of is door God begeesterd, oftewel is door de 
Geest van God voortgebracht. Heel de Schrift is van de Geest van God afkomstig. Dus ook de 
namen en getallen in de Bijbel! De hele Bijbel door blijven die getallen, of een veelheid 
ervan, hetzelfde betekenen. Ook alle Hebreeuwse woorden hebben een getalwaarde. En dit 
heeft absoluut niks te maken met kaballa. Deze vaagheid is afkomstig van het Jodendom, en 
heeft geen enkele Bijbelse grond. Het komt ook niet van de duivel… 
 
Zeven en drie  
 
2 En hem werden zeven zonen en drie dochteren geboren. 
 
  7  =  Volheid, volkomen werk, volkomenheid; wereld van de 7 dagen 
  3  =  Beloften, en vervulling van beloften, op grond van de 3e dag (Opstandingsdag) 
10 
 
De cijfers 7 en 3 komen vaker voor in de Bijbel en zijn symbolisch. 
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Tien  
 
10 = De uitbeelding van al het Woord dat God gesproken heeft. En de Heere neemt ook alle 
verantwoordelijkheid ten opzichte van allles wat Hij gesproken en beloofd heeft. Tien staat 
voor alles wat God heeft voortgebracht. 
10 = Staat voor de verantwoordelijkheid die wij als gelovigen zouden nemen ten opzichte 
van heel het Woord van God. Zowel in ons denken, als in ons handelen (10 vingers), en in 
ons wandelen (10 tenen). 
 
1 Koningen 11 
3 En hij (Koning Salomo; type van de Heere Jezus Christus) had zevenhonderd vrouwen, 
vorstinnen, en driehonderd bijwijven en zijn vrouwen neigden zijn hart. (700 en 300 = 1.000 
vrouwen als uitbeelding van het Geopenbaarde Koninkrijk van de Vredevorst in de 1.000 
jaren) 
 
Dezelfde verhoudingen 
 
3 Daartoe was zijn vee zeven duizend schapen, en drie duizend kemelen, en vijfhonderd juk 
ossen, en vijfhonderd ezelinnen; ook was zijn dienstvolk zeer veel; zodat deze man groter 
was dan al die van het oosten. 
 
De verhoudingen zijn hier eigenlijk hetzelfde; zeven duizend schapen, en drie duizend 
kemelen,(7 en 3 = 10) en vijfhonderd juk ossen, en vijfhonderd ezelinnen (5 en 5 = 10).  
5= staat voor de Genade van God. Vijf staat ook voor de geestelijke, mannelijke, onzienlijke,           
Hemelse en verborgen dingen. Zowel in positieve als in negatieve zin. 
 
Dubbel zoveel 
 

3 Daartoe was zijn vee zeven duizend schapen, en drie duizend kemelen, en vijfhonderd juk 
ossen, en vijfhonderd ezelinnen 
 
Bij elkaar opgeteld 7.000 + 3.000 + 500 +  500. Dit is, opgeteld, het bezit van Job in het eerste 
hoofdstuk. In het laatste hoofdstuk is het bezit van Job verdubbeld! Dan is zijn bezit; 14.000 
+ 6.000 + 1.000 + 1.000. Dit laat, onder andere, zien dat men via vernedering Verhoogd zal 
worden. Na lijden, Verheerlijkt zal worden. Na kruis, Kroon zal ontvangen.  
 

14  = Spreekt over de Heere Jezus, als de Christus; de Opgestane en Verhoogde en 
Verheerlijkte. Spreekt over de Zone Davids, namelijk de Ware David. David = De Geliefde  =  
dwd =  4.6.4  =  getalwaarde 14. Gaat niet over de eerste Schepping (niet de wereld van de 7 

dagen), maar over de nieuwe Schepping (2x7=14). Gods Geliefde Zoon, de Zone Davids, met 
Zijn dubbele Erfenis en Zijn Eerstgeboorterecht (Eersteling van de nieuwe Schepping). 
6   = Spreekt over de mens, die op de 6e dag geschapen werd, maar spreekt in bijzonderheid 
over de Zoon des mensen, en over Zijn Wederkomst. Spreekt ook over het Volk Israël, denk 

daarbij aan de 6-puntige Davidster. De 6e Hebreeuwse letter is de wauw = w = haak. De 

Verbindingshaak tussen Hemel en aarde is de Middelaar Gods, en der mensen, de Heere 
Jezus Christus.      
1.000 = Spreekt van de eeuwigheid 
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Job 42 
10 En de HEERE wendde de gevangenis van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden; en 
de HEERE vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoveel. 
-- 
12 En de HEERE zegende Jobs laatste meer dan zijn eerste; want hij had veertien duizend 
schapen, en zes duizend kemelen, en duizend juk runderen, en duizend ezelinnen. 
13 Daartoe had hij zeven zonen en drie dochteren. 
 
Wij zijn dienstknechten 
 
3 ook was zijn dienstvolk zeer veel 
 
Filippensen 2 
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam 
geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 
boven allen naam is; 
 
Er staat dat Job veel dienstvolk had. Hij had veel dienstknechten en slaven. De Heere Jezus 
was Dienstknecht van de Vader. En nu heeft de Heere Jezus Christus Zich overgegeven aan 
de Gemeente, ter Verheerlijking van de Vader. Hij stelt Zich als Hogepriester dus nog steeds 
in dienst van God. De Gemeente, Zijn Lichaam, staat via de Heere Jezus Christus, ook in 
dienst van God. Wij zijn slaven, want de Heere heeft ons duur gekocht. Het dienstvolk van 
Job is hier een type van de Gemeente; alle gelovigen van ná Zijn Opstanding en vóór Zijn 
Wederkomst straks. 
 
1 Korinthe 7 
22 Want die in den Heere geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene des 
Heeren; desgelijks ook, die vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus. 
23 Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen. 
 
Job was groot in geloof en trouw  
 
3 zodat deze man groter was dan al die van het oosten 
 

Oosten = mdq  = Qedem =   Oorsprong; Oorspronkelijke bewoners; Ouden; Voorvaderen;    

                                                  Allen die voor Job geweest waren; Voorgaande generaties. 
 
Zij die van het Oosten zijn, zoals de voorvaderen, worden overtroffen door het geloof  
en de trouw van Job aan God en Zijn Woord. Job is groter en meerder dan zij. Job was groter, 
vermogender, wijzer, en hoger in positie, dan al die van het Oosten. Job was groter, hoger, 
en wijzer dan al die voorgaande generaties. De Heere Jezus was de Grootste Gelovige, maar 
werd behandeld als de meest verachte.       
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Een maaltijd is gemeenschap 
 
4 En zijn zonen gingen, en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag; en zij zonden 
henen, en nodigden hun drie zusteren, om met hen te eten en te drinken 
   

Maaltijd  =  htvm  = Meshatheh  =  Bruiloft; Drinken; Dronken worden; Dronken zijn.  

Zusters    =    twja  = Achowth      =  Vrouwelijke meervoudsvorm van broeder.  

 
In het Grieks betekent ‘gamos’ zowel bruiloft als maaltijd. De vertalers hebben daar 
problemen mee: zullen wij het vertalen met maaltijd of met bruiloft? Beiden spreken over 
praktische, levende gemeenschap, oftewel het tot stand brengen van gemeenschap. 
Gemeenschap is verbondenheid en vertrouwen; men eet van hetzelfde voedsel, men heeft 
deel aan hetzelfde leven. Men drinkt dezelfde wijn, men is één brood deelachtig, kortom; de 
maaltijd is gemeenschap.(zie ook de studie ‘Avondmaal, Brood en Wijn) Een bruiloft brengt 
precies hetzelfde, ook in de Bijbel. Een bruiloft in de Bijbel is meestal niet een bruiloft, maar 
alleen een maaltijd. 
 
Het nieuwe Verbond 
 

4 ieders huis op zijn dag; en zij zonden henen, en nodigden hun drie zusteren, om met hen 
te eten en te drinken 
 

De zeven zonen van Job hadden met elkaar afgesproken om op hun geboortedag, oftewel 
verjaardag, elk een grote maaltijd thuis te bereiden. Dan zouden zij hun drie zusters ook 
uitnodigen, zodat ze met hun tienen zouden eten, en drinken, en vrolijk te zijn. De maaltijd 
en het drinken, of dronken worden, en vrolijk zijn, verwijzen naar het Nieuwe Verbond. De 
Wijn staat voor deelnemen aan hetzelfde Opstandingsleven. 
 
Wedergeboorte 
 
De geboortedag, oftewel ‘zijn dag’, verwijst hier naar de wedergeboorte. Wedergeboorte is 
‘opnieuw’ geboren worden, oftewel uit God geboren worden. Daarmee ontvang je de Heilige 
Geest, en word je geestelijk geplaatst in de nieuwe Schepping. De Maaltijd vond plaats in 
‘ieders huis’, ieders woning. De Geest maakte woning in elk van hen. Er was gemeenschap 
met de Geest in hun huis. Het lichaam is een Tempel van de Heilige Geest. De tien kinderen 
kunnen hier typologisch staan voor de Gemeenteleden.  
 
Johannes 1 
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods 
te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 
13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, 
maar uit God geboren zijn.(Elke gelovige krijgt automatisch de Geest inwonend, en is 
daarmee wedergeboren) 
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Job heeft zorgen om zijn kinderen 
 

5 Het geschiedde dan, als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job henenzond, 
en hen heiligde en des morgens vroeg opstond, en brandofferen offerde naar hun aller 
getal; want Job zeide: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd, en God in hun hart 
gezegend. Alzo deed Job al die dagen.  
 
5 en God in hun hart gezegend 
Gezegend betekent hier; Gedag gezegd, zo van; ‘mijn zegen heb je…’  
 
Job bezat veel, maar hij had er ook zorgen over. Na al die feesten, offerde Job voor al zijn 
kinderen. Job heiligde zijn tien kinderen voor het Aangezicht van God. Job is bang dat zijn 
kinderen vanwege een leven in overvloed, in zonde en ongeloof zullen leven, en hij wil hen 
terugbrengen naar het Woord van God (=10). Job is bang dat zijn kinderen de Levende God 
gedag zullen zeggen. Omdat het de kinderen van Job aan niets ontbreekt, heeft Job grote 
zorgen over hen.  
 
Typologisch doet Job priesterlijk werk 
 
5 des morgens vroeg opstond 
 
Job neemt na die feestdagen, zijn priesterlijk werk op zich. Ook in dit vers zitten typologische 
Waarheden verstopt. Als de dagen der maaltijden omgegaan waren; ‘toen men 
wedergeboren was, werden de erfgenamen van Job iedere morgen gereinigd door Job de 
Hogepriester. Omdat ze misschien wel gezondigd hadden. Hij heiligde ze, hij maakte ze 
bekwaam om dienstbaar te kunnen zijn aan God.’ Dit was ’s morgensvroeg als hij opstond te 
doen. Dat is een verwijzing naar de Opstandingsdag. Het woordje ‘vroeg’ staat in verbinding 
met ‘Opstanding uit de dood’, oftewel wedergeboorte. De Heere Jezus Christus is opgestaan 
ten derde dage, ’s morgens zeer vroeg , in den morgenstond, op de eerste dag van de week. 
 
De satan en zijn personeel stellen zich tegenover de Levende God 
 
6 Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat 
de satan ook in het midden van hen kwam. 
 
Hier in vers zes, is het plotseling een heel andere ‘akte’. Deze speelt zich af in de Hemel. In 
het Hebreeuws staat er trouwens geen kinderen Gods, maar zonen Gods. Het lijkt erop dat 
deze zonen in een negatieve relatie staan met de Levende God. Er staat immers dat Gods 
tegenstander satan, ook in hun midden kwam staan. In de Bijbel wordt ook satan een zoon 
van God genoemd.  
 
Gevallen engel 
 
Satan is niet meer dan een gevallen engel, ‘een zoon des dageraads’,  uit de vorige 
Schepping. Deze zoon van God is geen zoon omdat hij uit God geboren is, maar omdat hij 
vóór zijn opstand tegen God een bepaalde verantwoordelijkheid van Hem had ontvangen. 
Verantwoordelijkheid over bezittingen van God. Lucifer was een zoon van God maar werd na 
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zijn opstand een satan (=Hebreeuws voor tegenstander) van God. De naam Lucifer komt 
trouwens niet voor in de Bijbel, het is namelijk Latijns. Lucifer betekent ‘morgenster’ en 
‘lichtbrenger’.  
 
Judas 
6 En de engelen, die hun beginsel (oorsprong) niet bewaard (niet in acht genomen) hebben, 
maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met 
eeuwige banden onder de duisternis bewaard. 
 
Meerdere keren uit de Hemel gevallen 
 
De Satan is meerdere keren uit de Hemel gevallen; één keer figuurlijk; namelijk de morele 
val nadat de morgenster gelijk als God wilde zijn, en de geestelijke val, in de kruisdood en 
Opstanding van de Heere Jezus Christus. Straks komt de letterlijke val uit de Hemel; als de 
Gemeente wordt opgenomen, dan wordt satan en zijn personeel op aarde geworpen. Nu 
voert hij nog een geestelijke, onzichtbare strijd, maar straks zal dat een zichtbare strijd op 
aarde zijn. (zie studie ‘de zeventigste Jaarweek’ en ‘studie Openbaring’) 
 
Jesaja 14 
12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter 
aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! (hier wordt een ‘morele val’ bedoeld, 
maar verwijst ook naar wat nog komen gaat) 
13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods 
verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. 
14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. 

 
Ezechiël 28 
13 Gij waart in Eden, Gods Hof (eerste Schepping); alle kostelijk gesteente was uw deksel, 
sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardónixstenen en jaspisstenen, saffieren, 
robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten 
dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.  
14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods 
heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen.  
15 Gij waart volkomen (= volmaakt) in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, 
totdat er ongerechtigheid (= onrechtvaardigheid, gebrek) in u gevonden is. 
16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij 
hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende 
cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen!  
17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw 
glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen, (dit was een morele val, en is tegelijk een 
profetie over het begin van de zeventigste Jaarweek) Ik heb u voor het aangezicht der 
koningen gesteld, om op u te zien.  
  
Tegenstander van God 
 
6 dat de satan ook in het midden van hen kwam. 
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Satan    =  nfc  =  tegenstander; bestrijder; wederpartijder 

                 hnfc  =  satanah =  strijd om de eerste plaats 

                  mfc   =  satam    =  haten, terzijde stellen  

                  jfc   =  satach   =  verspreiden, uitspreiden, uitzetten (zoals zuurdesem)  

                myfv   =  shitim    =  sittim = verspreiden, verdelen, uitspreiden 

 
Satan    =  Satanas   (Grieks) 
Duivel   =  Diabolos (Grieks) 
Dia is doorheen, en bolos oftewel ballo is werpen. Dus de dooreenwerper! De duivel is 
degene die alle dingen door elkaar gooit. Hij is degene die van het geordende een chaos 
heeft gemaakt. Hij hanteert de goede dingen, maar zet ze in de verkeerde volgorde. De 
duivel schept wanorde en verwarring. 
 
Briesende leeuw 
 

7 Toen zeide de HEERE tot den satan: Van waar komt gij? En de satan antwoordde den 
HEERE, en zeide: Van om te trekken op de aarde, en van die te doorwandelen. 
 
De Heere weet heus wel waar de satan is, en wat de satan komt doen. De satan zegt dat hij 
een ‘dagelijks rondje Schepping’ heeft gemaakt. Satan maakt dagelijks zijn ronde om 
degenen die niet op hun hoede zijn, te grijpen en te verslinden. Hij gaat rond als een 
briesende leeuw. Maar als wij staan in Zijn Woord, kan ons niks gebeuren. De Leeuw van 
Juda heeft hem immers allang overwonnen. 
 
1 Petrus 5 
8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende  
leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden; 
 
Ons tot Voorbeeld 
 
8 En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want 
niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende 
van het kwaad.  
 
De juiste vertaling is: ‘Heb je al acht geslagen op het hart van Mijn knecht Job?’ Het hart is 
de zetel van geloof. Job had een gelovig hart. Dat zeggen de schrijver van het Boek Job en 
ook God Zelf. Job was een rechtvaardig man, een gelovige. Er staat dat er niemand op aarde 
was zoals Job. Over het hoofd van Job wordt hier gesproken over de Heere Jezus in de dagen 
van Zijn Mens zijn op aarde. De Heere Jezus was Oprecht en Vroom, Godvrezende en 
wijkende van het kwaad. Hij was de ultieme Gelovige, en daardoor een Voorbeeld voor ons. 
                                                     
Job 1 
1 Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job; en dezelve man was oprecht, en vroom, 
en godvrezende, en wijkende van het kwaad. 
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Job 2 
3 En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want 
niemand is op de aarde gelijk hij, een man, oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van 
het kwaad; en hij houdt nog vast aan zijn oprechtigheid, hoewel gij Mij tegen hem opgehitst 
hebt, om hem te verslinden zonder oorzaak. 
 
Job heeft toch alles van God gekregen? 
 
9 Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Is het om niet, dat Job God vreest? 
 

Satan zegt tegen de Heere dat er geen enkele reden is voor Job om niet eerbiedig, en met 
ontzag voor God te zijn. God heeft hem toch in alles gezegend, en rijk gemaakt? 
 

De satan pakt Job aan door de boel op te hitsen 
 

10 Hebt Gij niet een betuining gemaakt voor hem, en voor zijn huis, en voor al wat hij heeft 
rondom? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken 
in den lande. 
 
‘U hebt Job ommuurd, en zijn huis, en alles wat hij heeft. U bent Zijn Beschermer en Schild. 
Al het Werk van zijn handen hebt U gezegend. En zijn veestapel is enorm uitgebreid.’ 
 
De satan klaagt Job aan 
 
11 Maar toch strek nu Uw hand uit, en tast aan alles, wat hij heeft; zo hij U niet in Uw 
aangezicht zal zegenen?  
 
‘Zegenen’ staat hier voor ‘afscheid nemen, gedag zeggen’. Net zoals in vers vijf het geval is. 
De satan zegt tegen de Heere: ‘Strek Uw Hand maar eens naar Job uit, beschadig alles wat hij 
bezit, dan zal Job U zeker gedag zeggen. Dan is hij vast niet meer de vrome en oprechte 
trouwe gelovige.’ 
 
De Heere verzoekt niemand 
 
12 En de HEERE zeide tot den satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand; alleen aan hem 
strek uw hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht des HEEREN. 
 
De Heere zegt tegen de satan: ‘Alles wat Job heeft, is in uw hand. Al zijn bezittingen zijn in 
uw macht.’ Vanaf hier valt Job in grote verzoekingen. Niet de Heere, maar de satan is de 
verzoeker. De Heere laat de verzoekingen toe, tot een door Hem Zelf bepaalde maat. De 
Heere gebruikt de verzoekingen van de satan tot geloofsbeproevingen. Maar de Heere heeft 
de regie, en Hij zal Job nooit boven zijn kracht beproeven. Om de beproeving te doorstaan, 
zal de Heere ook de uitweg geven.  
 

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. 
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Romeinen 8 
31 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 
32 Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, 
hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 
33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods?(de satan) God is het, Die 
rechtvaardig maakt. 
34 Wie is het, die verdoemt? (de satan) Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die 
ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. 
 
Eerstgeborene van de nieuwe Schepping 
 
13 Er was nu een dag, als zijn zonen en zijn dochteren aten, en wijn dronken in het huis van 
hun broeder, den eerstgeborene. 
 
Job 1 
4 En zijn zonen gingen, en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag; en zij zonden henen, 
en nodigden hun drie zusteren, om met hen te eten en te drinken. 
 
Jobs kinderen waren in het huis van de jarige oudste zoon van Job., de eerstgeborene. Zijn 
kinderen, de zonen en dochters, aten en dronken dus in het huis van hun broeder de 
eerstgeborene. Deze ‘zonen en broederen’ zijn erfgenamen van Job. Of waren zij in het Huis 
van de Eerstgeborene? En leefden de zonen en broederen in Gemeenschap met de Heere 
(drinken wijn en eten brood) en verbleven zij, typologisch, in het Huis van de Eerstgeborene 
en Eersteling van de Nieuwe Schepping; de Heere Jezus Christus? Wijn is namelijk een type 
van de Geest. Wijn is een type van het nieuwe Opstandingsleven. Wijn is een type van 
Eeuwig Leven. Wijn is een type van de Geest van Christus.  
 
Efeze 5 
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
 
Kolossensen 1 
15 Dewelke (Christus) het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller 
kreaturen.(Eerstgeborenen van alles) 
16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die 
zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij 
machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 
17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, 
de Eerstgeborene uit de doden (Eersteling van de nieuwe Schepping), opdat Hij in allen de 
Eerste zou zijn. 
 
Getrouwe Dienstknechten 
 
14 Dat een bode tot Job kwam, en zeide: De runderen waren ploegende, en de ezelinnen 
weidende aan hun zijden. 
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Runderen (ossen) die ploegen zijn lastdieren. Zij zijn een beeld van getrouwe 
dienstknechten, oftewel gelovigen. Ook ezelinnen zijn een beeld van gelovigen. In vrijwillige 
dienstbaarheid aan God. Zij stonden vreedzaam naast de ploegende ossen te grazen. 
 
Eerste Jobstijding 
 
15 Doch de Sabeërs deden een inval, en namen ze, en sloegen de jongeren met de scherpte 
des zwaards; en ik ben maar alleen ontkomen, om het u aan te zeggen. 
 

Jongeren =    myrun = Na-arim      =  Jongelingen  

 
De ossen zijn aan het ploegen, en de ezelinnen aan het grazen. De zonen en dochteren zitten 
te eten en Wijn te drinken in het Huis van de Eerstgeborene. Alles bij elkaar een zeer 
vreedzaam en Godgezind tafereel. Maar dat verandert al snel, want een boodschapper komt 
met een ‘Jobstijding’. De satan heeft flink zijn best gedaan! Sabeërs deden een inval. Ze 
hebben de jongelingen gedood. Jongeling verwijst in de Bijbel vaak naar de Heere Jezus 
Christus. De jongelingen, die pasten op het vee, kunnen hier een verwijzing zijn naar de 
Gemeente. Maar deze jongelingen zijn gedood door een vijandig volk. Ook namen deze 
Sabeërs de runderen en ezelinnen mee. Ook in de zeventigste Jaarweek zal de Heere 
vijandige volkeren inzetten bij het oordeel over het Joodse Volk. Het zwaard staat in de 
Bijbel voor het Woord van God. De verzoeking kwam van de duivel, maar met medeweten 
van God. 
 
Tweede Jobstijding 
 
16 Als deze nog sprak, zo kwam een ander, en zeide: Het vuur Gods viel uit den hemel, en 
ontstak onder de schapen en onder de jongeren, en verteerde ze; en ik ben maar alleen 
ontkomen, om het u aan te zeggen. 
 
Terwijl de boodschapper nog aan het vertellen is, komt de volgende al met weer een 
Jobstijding. Dit geeft in ieder geval de snelheid en hevigheid weer waarmee de satan een 
gelovige aanvalt, en ten onder wil brengen! Het vuur Gods staat hier met een hoofdletter. 
Het lijkt nu alsof de Heere de Veroorzaker van Jobs ellende is. Maar dat is niet zo. God kán 
immers niemand verzoeken! Het vuur gods moet hier met een kleine letter geschreven 
worden. Het gaat hier over de god dezer eeuw, de satan. Hij heeft in ieder geval de schapen 
en jongelingen gedood. Of zijn de schapen typologisch de Jongelingen? 
 
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 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. 
 
Jesaja 14 
12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads (de satan)! hoe 
zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! 
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Lukas 10 
17 En de zeventigen zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivelen zijn 
ons onderworpen, in Uw Naam. 
18 En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.(bij de opname 
van de Gemeente, zal de satan uit de Hemel gegooid worden. Zie ook de studie ‘de 
zeventigste Jaarweek’) 
 
Derde Jobstijding 
 
17 Als deze nog sprak, zo kwam een ander, en zeide: De Chaldeeën stelden drie hopen, en 
vielen op de kemelen aan, en namen ze, en sloegen de jongeren met de scherpte des 
zwaards; en ik ben maar alleen ontkomen, om het u aan te zeggen. 
 
Ook kamelen zijn in de Bijbel een uitbeelding van gelovigen. Zij zijn in de woestijn, op weg 
naar de Beloofde Erfenis. Zij dragen water, oftewel het Woord, bij zich als geestelijk Voedsel 
voor onderweg. Het volgende vijandige volk nam de kamelen mee, en ook deze jongelingen 
werden gedood met het zwaard. Alleen deze boodschapper is overgebleven.  
 
Vierde Jobstijding 
 
18 Als deze nog sprak, zo kwam een ander, en zeide: Uw zonen en uw dochteren aten, en 
dronken wijn, in het huis van hun broeder, den eerstgeborene; 
19 En zie, een grote wind kwam van over de woestijn, en stiet aan de vier hoeken van het 
huis, en het viel op de jongelingen, dat ze stierven; en ik ben maar alleen ontkomen, om 
het u aan te zeggen.  
 
Getal 4   =  Spreekt over de aardse, vrouwelijke, tijdelijke, zienlijke, vleselijke dingen,  
                    In de volheid des tijds, is ook de Heere Jezus in deze wereld, uit een vrouw, in het    
                    vlees gekomen. (Galaten 4; 4) 
                =  Spreekt over de 4 hoeken van de aarde; De 4 winden; De 4 jaargetijden; De 4  
                    maanstanden; De 4 elementen 
 
Galaten 4 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw, geworden onder de wet; 
 
Derde herhaling 
 
18 Als deze nog sprak, zo kwam een ander, en zeide: Uw zonen en uw dochteren aten, en 
dronken wijn, in het huis van hun broeder, den eerstgeborene; 
 
Hier in vers achttien wordt voor de derde keer herhaald dat de zonen en dochteren maaltijd 
hielden. Het getal drie spreekt in de Bijbel over ‘Beloften’. Dus het feit dat de Maaltijd drie 
keer genoemd wordt, verwijst naar de Belofte van het Nieuwe Verbond der Genade, de 
Belofte van eeuwig Leven. 
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Getal 3   = Spreekt over vormwording, en over de beloften, en over de vervulling van Gods  
                  beloften. Denk aan de Opstanding van de Heere Jezus Christus op de 3e dag. 
                  Spreekt dus over de Belofte van Eeuwig Leven op de derde dag 
 
Zo arm als Job 
 
19 En zie, een grote wind kwam van over de woestijn, en stiet aan de vier hoeken van het 
huis, en het viel op de jongelingen, dat ze stierven; en ik ben maar alleen ontkomen, om 
het u aan te zeggen.  
 
Terwijl de vorige onheilsbode nog sprak, kwam de volgende alweer binnen. Job heeft 
nauwelijks tijd om alle ellende te verwerken. Hij was heel rijk, maar werd in-no-time zo arm 
als Job. In dit eerste hoofdstuk zijn het verzoekingen die nog, enigszins, buiten hem 
omgingen. De verzoekingen betreffen zijn bezittingen. In het volgende hoofdstuk zijn het 
verzoekingen die hem zelf betreffen. 
 
Met Hem gestorven en opgestaan 
 

Grote Wind  =  jwr         =  Roeach    =  Geest; Wind; Adem        

Woestijn       = rbdm      =  Midbar     =  Dorre plaats 

                             rbd m   =  Me Dabar =  Vanwege het Woord van God, in de woestijn 

                                                                   =  Weg van het Woord, ben je ook in de woestijn 
                                                                       en in een dorre plaats, als type van de dood 

Het huis       =    tybh    = Ha Bajith    =   Zoals: Gebouw, Lichaam, Volk, Schepping                                                                           

 
Hier worden de zonen en dochteren ook jongelingen genoemd. Verwijzend naar de 
Gemeente. Er was een woestijnstorm, en het dak viel op de jongelingen. Al de kinderen van 
Job sterven. Kijk naar de betekenissen van de Hebreeuwse woorden! We moeten nog steeds 
in ons achterhoofd houden dat Job een type is van de Heere Jezus (Christus). Alle 
jongelingen, die deel uitmaken van het Huis van de natuurlijke Eerstgeborene, sterven in 
Hem. Maar wij weten wij dat allen die met Hem gestorven zijn, ook met Hem zullen opstaan. 
Althans, de gelovigen. 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. 
En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
 
Romeinen 6 
3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt (=gedrenkt) zijn, wij in Zijn 
dood gedoopt (=gedrenkt) zijn? 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit 
de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens 
wandelen zouden. 
5 Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo 
zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
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Dood en verderf 
 
De satan wil als God zijn 
 
De boodschappers vertelden van het zwaard, en het vuur, en de wind. Deze dingen staan in 
de Bijbel voor het Woord en de Geest. Daar zou je vanaf kunnen leiden dat God Degene is 
Die deze verzoekingen van de satan gebruikt als geloofsbeproevingen. Maar je kunt het ook 
zien als een poging van de satan om als God te zijn. De slang, de leeuw, de hoornen van het 
Lam, en ook het getal 666 heeft de satan van Hem gestolen. Hij geeft zich graag uit voor de 
Christus.                                                 
 
Typologie 
 
20 Toen stond Job op, en scheurde zijn mantel, en schoor zijn hoofd, en viel op de aarde, en 
boog zich neder; 
 
Het scheuren van de mantel, en het hoofd scheren, en het nederbuigen, zijn de uitbeelding 
van het wegnemen van alle Heerlijkheid en Macht. Uitbeelding van rouw, droefheid, 
machteloosheid en de dood. 
         

Scheuren      =   urq    =  Qara       

Mantel          =  lyum   =  Majil        =  Wordt gedragen door koning, priester, profeet   

Scheren        =      zzg   =  Gazaz      =  Afsnijden, voorbijgaan, van alle macht ontdaan  

Hoofd           =    vwr     = Rosh  

Aarde            =   xra  = Eretz 

Nederbuigen =  jtv   =   Shathach  =  Aanbidding, onderwerping 

 

Job stond op, oftewel opstaan, kan verwijzen naar Opstanding uit de dood. Of stond Job 
standvastig in het Woord van God? De mantel scheuren staat typologisch voor het 
wegnemen van alle Heerlijkheid; hij werd ontdaan van Zijn Functies als Koning, Priester en 
Profeet. Zijn Hoofd werd geschoren als type van het wegnemen van Kracht. Hij viel op de 
aarde en boog Zich neder; als teken van Zijn afhankelijkheid, en onderdanigheid en 
onderwerping aan God de Vader. Maar ook uit aanbidding en ontzag voor God. 
 
Vrijwillig lijden voor God de Vader 
 
20 Toen stond Job op, en scheurde zijn mantel, en schoor zijn hoofd, en viel op de aarde, en 
boog zich neder; 
 
Markus 14 
35 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, en bad, zo het mogelijk ware, dat 
die ure van Hem voorbijginge. 
36 En Hij zeide: Abba, Vader! alle dingen zijn U mogelijk; neem dezen drinkbeker van Mij 
weg, doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt. 
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Filippensen 2 
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam 
geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 
 
Job scheurde zelf zijn mantel, schoor zelf zijn hoofd , liet zichzelf neervallen en boog zichzelf 
neer. Job als type van de Heere Jezus Die Zich vrijwillig ontdeed van alle Heerlijkheid. Ná Zijn 
dood werd Hij uitermate Verhoogd. Hoewel de satan degene was die Hem het lijden, in 
praktische zin, aandeed, heeft de Heere Jezus het lijden vrijwillig op Zich genomen. Het was 
alles volgens Plan van God. Satan werd gebruikt door God de Vader.  
 
Jesaja 53 
4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; 
doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. 
5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; 
de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing 
geworden. 
6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE 
heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. 
7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een 
lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner 
scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. 
 
Wie zichzelf vernederd, zal verhoogd worden 
 
Mattheüs 23 
11 Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn. 
12 En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal 
vernederen, die zal verhoogd worden. 
 
Handelingen 3 
18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren 
verkondigd had, dat de Christus lijden zou.  
 
Hebreeën 2 
7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij 
hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen; 
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen 
heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij 
nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; 
9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de 
engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor 
allen den dood smaken zou. 
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10 Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, 
dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid 
door lijden zou heiligen. 
 
Job wordt niet boos op God 
 
21 En hij zeide: Naakt ben ik uit mijner moeders buik gekomen, en naakt zal ik daarhenen 
wederkeren. De HEERE heeft gegeven, en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN 
zij geloofd! 
 
Job is inmiddels alles kwijtgeraakt wat hij bezat. Nu zegt Job: ‘Zonder bezit ben ik in de 
wereld gekomen, en met niets zal ik ook weer vertrekken. ik ben als stof uit de aarde 
genomen, en ik zal als stof daarin ook wederkeren. De Heere heeft gegeven, en de Heere 
heeft ook weer genomen.’ Job wordt niet boos op God, maar looft en prijst de Naam van de 
Heere. Hij schikt zich in zijn omstandigheden. Hij bekijkt alles vanuit een Groter Geheel. 
 
Prediker 5 
14 Gelijk als hij voortgekomen is uit zijner moeders buik, alzo zal hij naakt wederkeren, 
gaande gelijk hij gekomen was; en hij zal niet medenemen van zijn arbeid, dat hij met zijn 
hand zou wegdragen. 
15 Daarom is dit ook een kwaad, dat krankheid aanbrengt; dat hij in alle manier, gelijk hij 
gekomen is, alzo heen gaat; en wat voordeel is het hem, dat hij in den wind gearbeid heeft? 
 
1 Timotheüs 6 
6 Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. 
7 Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar (het is duidelijk), dat wij ook 
niet kunnen iets daaruit dragen.(als we dood gaan, kunnen we niks meenemen) 
8 Maar als wij voedsel en deksel (onderdak) hebben, wij zullen daarmede vergenoegd 
(tevreden) zijn. 
 
De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen 
 
21 En hij zeide: Naakt ben ik uit mijner moeders buik gekomen, en naakt zal ik daarhenen 
wederkeren. De HEERE heeft gegeven, en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN 
zij geloofd 
 
Johannes 17 
4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om 
te doen; 
5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de 
wereld was.  
 
De Heerlijkheid Die Hij eens had bij de Vader is (vrijwillig) van Hem afgenomen, en Hij heeft 
Zich vernederd tot op het kruis. Na Zijn Volbrachte Werk heeft Hij Die Heerlijkheid dubbel en 
dwars teruggekregen, en is Hij uitermate Verhoogd geworden. De Heere geeft en neemt. De 
Heere neemt en geeft. De Heere Jezus was volledig mens, en is zonder bezit geboren en 
zonder bezit gestorven. Hij is echter de derde dag opgestaan….de Naam des Heeren zij 
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geloofd! God heeft het leven van de Heere Jezus gegeven, en Hij heeft Zijn Leven weer 
genomen. Om Het daarna weer te geven. De Heere Jezus Christus is wedergeboren als 
Eersteling van een Nieuwe Schepping. Satan mocht overal aankomen, behalve aan het 
Leven van Job!  
 
Zonde is ongeloof 
 
22 In dit alles zondigde Job niet, en schreef Gode niets ongerijmds toe. 
 
Romeinen 14 
23 Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat 
uit het geloof niet is, dat is zonde. 
 
Hebreeën 3 
17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen, die 
gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn? 
18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan 
dengenen, die ongehoorzaam geweest waren? 
19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. 
(zondig = ongehoorzaam= ongelovig=  synoniemen) 
 
Alles wat niet uit het geloof is, is zonde. Zonde is dus ongeloof. Zondigen is ongelovig zijn. 
Zondigen is het ‘beoogde doel missen.’ Zonde is ongehoorzaamheid, niet willen horen naar 
Zijn Woord, en dus ongeloof. Zonden zijn helemaal niet afzonderlijk te definiëren. Want wat 
doen we op een dag wél en niet uit geloof? De zondige gedachten zijn al helemaal niet te 
turven en te benoemen; we hebben ongeveer zestigduizend gedachten per dag! Maar Job is 
in zijn ellende niet gaan wankelen in zijn geloof.  
 
Job bleef vertrouwen op het Woord van God 
 
22 In dit alles zondigde Job niet, en schreef Gode niets ongerijmds toe. 
 
Job bleef vertrouwen op de Heere. Ondanks zijn miserabele omstandigheden. Hij klaagde 
niet, en verweet de Heere niets. Hij deed geen onzinnige gebeden of smekingen. Hij is een 
type van de Heere Jezus. De Heere Jezus bleef vertrouwen op de Vader. Hij kende de Schrift, 
en wist wat Hem te wachten stond. Toch bleef Hij trouw aan de Vader en verweet Hem 
niets. Hij gaf Zich volledig aan Hem over. Hij keek over het kruis heen, en zag op de 
Heerlijkheid Die Hem te wachten stond. Daarmee is de Heere Jezus de Ultieme Ware 
Gelovige. Aan Hem zouden wij een Voorbeeld nemen .  
 
Jesaja 53 
7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een 
lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner 
scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. 
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1 Petrus 2 
19 Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, 
lijdende ten onrechte. 
20 Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt, en daarover geslagen wordt? 
Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en daarover lijdt, dat is genade bij God. 
21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een 
voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; 
22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; 
23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het 
over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt; 
24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden 
afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt. 
25 Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener 
uwer zielen. 
 
 
 
                                                                             Amen. 


