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Job 2; Job en het Nieuwe Testament 
 
De oude mens veroorzaakt veel ellende zélf 
 
Galaten 6 
7 Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook 
maaien.(als men alleen investeert in het natuurlijke, aardse leven, zal daar alleen maar 
ellende uit voortkomen) 
8 Want die in zijn eigen vlees (oude, natuurlijke mens)zaait, zal uit het vlees verderfenis 
maaien; maar die in den Geest zaait (degenen die zich laten leiden door de Geest; de nieuwe 
mens in Christus), zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.(God zorgt daarvoor) 
 
We worden hierboven in Galaten gewaarschuwd dat de mens veel ellende zélf veroorzaakt.  
De oude mens, het vlees, deugt immers niet. We hoeven dus niets te verwachten van die 
oude, natuurlijke mens. Bovendien is er ook nog het morele lijden. Alles loopt immers altijd 
anders dan hij gehoopt en verwacht had. Alles wat de oude mens voortbrengt, rammelt. God 
maakt niet voor niets een nieuwe Schepping uit deze oude Schepping! Wij hebben niet voor 
niets de Geest ontvangen, Hij wil ons leiden naar de eeuwige Erfenis. 
 
Judas 1 
19 Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest niet hebbende. 
(de natuurlijke mens, het vlees, bezit de Geest niet) 
20 Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in den Heiligen 
Geest;(laat de inwonende Geest Zijn Werk doen= trek de nieuwe mens aan) 
21 Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onzen Heere 
Jezus Christus ten eeuwigen leven. 
 
Op zichzelf gericht 
 
Door alle filosofieën waar Job mee werd geconfronteerd, werd zijn blik alleen maar meer op 
zichzelf gericht. En aan het einde van het verhaal beleidt Job dat ook aan God. Zijn ego was 
niet de aanleiding van zijn lijden, maar het vergrootte zijn lijden wel. Wat de mens zaait, 
oftewel investeert, zal hij oogsten. Beter dus om de nieuwe mens aan te trekken, en te 
investeren in de eeuwige toekomst. 
 
Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens (= de 
natuurlijke mens, het vlees), 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 (= de wedergeboren mens, de inwonende Geest) aandoen, die naar 
God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 
25 Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij 
zijn elkanders leden. 
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De Heere Jezus is ons Voorbeeld 
 
Galaten 5 
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest (de nieuwe mens in Christus) en volbrengt de 
begeerlijkheden des vleses niet.(de wandel van de oude, natuurlijke mens) 
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen 
elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.(de oude en nieuwe mens staan loodrecht 
tegenover elkaar. De oude mens doet werken tbv zichzelf, de oude Schepping en de Wet. De 
nieuwe mens in Christus, de Geest, brengt Vruchtbare Werken voort, Werken tbv de 
Heerlijkheid van God) 
 
De Vierde Vriend van Job, Elihu, zegt dat lijden nuttig is tot vorming, oftewel tot opvoeding. 
Dit staat ook in de Hebreeënbrief. Wij zouden een voorbeeld nemen aan de 
verdraagzaamheid, het lijden, van de Heere Jezus. Als resultaat van Zijn gelopen ‘loopbaan’, 
zit Hij aan de Rechterhand van God. En wij zijn geroepen tot dezelfde Plaats. We zouden 
daarom ophouden te strijden tegen de zonde, zegt Paulus. Hij bedoelt daarmee dat het geen 
zin heeft om de natuurlijke, oude mens zijn gang te laten gaan. De natuurlijke mens en zijn 
ego, brengen ons niet tot Heerlijkheid. Wij zouden de Geest volgen en niet het zondige vlees.  
 
Hebreeën 12 
1b laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ieder van ons voorgesteld is; 
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de 
vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen (verdraagzaamheid van Job), en 
schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God. 
3 Want aanmerkt Dezen (zie op de Heere Jezus), Die zodanig een tegenspreken van de 
zondaren tegen Zich heeft verdragen(verdraagzaamheid), opdat gij niet verflauwt en bezwijkt 
in uw zielen (=levenswandel). 
4 Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde;(zonde is 
ongeloof, zonde is ‘het doel missen’) 
 
Kastijding 
 
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;(citaat uit 
Spreuken) 
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?) 
 
Paulus zegt verder dat de Heere degenen kastijdt die Hij liefheeft. Hij kastijdt iedere zoon die 
Hij aanstelt. Hij voedt ons op. Als je je kinderen liefhebt, dan voed je ze op. Als je als kind van 
God niet bezwijkt in de verdrukking, verzoeking oftewel beproeving; als je de kastijding 
verdraagt, dan stelt Hij je tot zoon. Als de Vader belang heeft bij de zoon, hem ergens wil 
hebben, moet Hij er wat aan doen. En dat gaat via de weg van kastijding, geseling, oftewel 
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opvoeding. Kastijding en geseling betekenen hier geen afranselen. Het gaat om discipline, 
oftewel volgzaamheid.  
 
Leergeld betalen 
 
Als het goed is, voeden aardse vaders hun kinderen op met het oog op de toekomst. Zij 
willen dat hun kinderen zichzelf kunnen redden in het leven, en met moeilijkheden kunnen 
omgaan. Als het kind bijvoorbeeld bij een hete kachel rondloopt, zal de moeder het kind 
daar weghalen. Een vader zal waarschijnlijk één keer waarschuwen, maar het kind zijn gang 
laten gaan. Dit vanuit het oogpunt; ‘laat hij zich maar één keer branden, dan doet hij het 
nooit meer…’ De vader zal dus niet alle moeilijkheden wegnemen, maar het kind door 
schade en schande wijs laten worden. En dat doet de Hemelse Vader ook bij Zijn kinderen. 
Hij voedt ze op, en begeleidt ze naar het Doel waar Hij ze hebben wil. En dat pad gaat nou 
eenmaal niet altijd over rozen… 
 
Hebreeën 12 
8 Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen (alle zonen) deelachtig zijn geworden, zo 
zijt gij dan bastaarden, en niet zonen.(bastaarden delen niet in de Erfenis) 
9 Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses (vleselijke aardse vader)wel tot kastijders gehad, 
en wij ontzagen hen; zullen wij dan niet veel meer den Vader der geesten (geestelijke 
Vader)onderworpen zijn, en leven?  
10 Want genen (aardse vaders) hebben ons wel voor een korten tijd, naar dat het hun goed 
dacht, gekastijd; maar Deze (onze Hemelse Vader)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; (opgevoed worden is niet leuk) doch daarna geeft zij van zich een 
vreedzame vrucht der gerechtigheid (oefening baart kunst) dengenen, die door dezelve 
geoefend zijn. (Oefening van de Godzaligheid) 
12 Daarom richt weder op de trage handen, en de slappe knieën;(niet klagen maar dragen en 
vragen om Kracht !!) 
13 En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat hetgeen kreupel is, niet verdraaid worde, 
maar dat het veelmeer genezen worde.(stel je een doel, en loop een rechte weg) 
14 Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien 
zal;(dit is geen dreigement!! Wij zouden hier en nu de Heere zien. Wij zouden op Hem zien; 
onze blik op Hem gericht. Onze blik op de overste Leidsman. Als je nu op Hem ziet, jaag je de 
eenheid van het Lichaam na. Als je op Hem ziet, biedt je jezelf aan om Hem te dienen; Uw 
Wil geschiede) 
 
Van kind naar zoon 
 
Al je geen moeilijkheden en ellende kent in jouw leven, heb je een probleem!! Dan is er iets 
niet in orde. Want door middel van opvoedkundige maatregelen wil de Heere ons iets leren. 
Het leven hier is een leerschool. (zie ook de studie ‘Stage lopen’) Vallen en opstaan. We 
lopen stage voor de eeuwigheid in deze oude Schepping. Je moet wel eerst kind van God 
zijn, gelovig zijn, om tot zoon gesteld te kunnen worden. Zoonstelling is in de Bijbel een 
ander woord voor Erfenis, Loon, Kroon oftewel Heerlijkheid. Dit zijn allemaal synoniemen. 
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Om tot zoon gesteld te worden, moeten wij het één en ander leren. Lijden in het leven is in 
de praktijk karaktervormend.  
 
Jesaja 9 
5 Want een Kind (de Heere Jezus) is ons geboren, een Zoon (de Heere Jezus Christus) is ons 
gegeven,(ook de Heere Jezus moest eerst lijden voordat Hij Verheerlijkt werd) en de 
heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, 
Vader der eeuwigheid, Vredevorst; 
 
Toekomstige functie 
 
Ons leven heeft tot doel ons te vormen voor onze toekomstige functie. God maakt iets dat in 
de toekomst goed zou functioneren. In tegenstelling tot deze wereld, de oude Schepping, die 
niet goed functioneert. Door de erfzonde mist deze Schepping zijn doel. (zie ook de studie 
‘Wat is erfzonde’) Als straks de nieuwe Schepping openbaar is geworden, bepaalt de Heere 
wélke plaats wij daarin innemen. En daarvoor worden wij nu klaargestoomd. De Schepping is 
nu in barensnood. Het lijden blijft, en wordt pas anders bij de ‘openbaring der zonen Gods’. 
Het wordt pas anders in deze wereld bij de Openbaring van de Heere Jezus Christus en Zijn 
Lichaam, de Gemeente. Het wachten is tot onze opvoeding voltooid is. Tot wij zijn ‘Eén 
Volkomen Man’; Hoofd en Lichaam.  
 
Efeze 4 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams 
van Christus; 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot Eén Volkomen Man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 
 
Zoonstelling 
 
Filippensen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft (op moment van 
geloven, toen de Heilige Geest woning maakte in je), dat voleindigen zal tot op den dag van 
Jezus Christus;(=Rechterstoel, oftewel de opname van de Gemeente) 
 
Onze aanstelling tot zonen hangt van onszelf af. Vanaf wedergeboorte wil de Geest ons 
leiden naar Zoonstelling, maar laten wij het toe dat de Heere Zijn Werk aan ons doet? Laten 
wij ons leiden door de Geest, of door ons vlees? Weet dat de Heere een Plan heeft met jouw 
leven. Weet dat de Heere jou wat wil leren. Weet dat je als kind van God op weg bent naar 
Zoonstelling. De Geest wil je leiden naar Heerlijkheid. Maar dat is een keuze van jouzelf. 
 
Romeinen 8 
19 Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen 
aanstelling tot zonen Gods. 
20 Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het 
der ijdelheid onderworpen heeft; 
21 Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der 
verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen zonen Gods. 
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22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is 
tot nu toe. 
23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook 
zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen aanstelling tot 
zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams.(bij de opname van de Gemeente) 
 
Het uiteindelijke Doel van de Geest 
 
2 Timotheüs 3 
17 Opdat de mens Gods volmaakt (gevuld), zij, tot alle goed werk volmaaktelijk (volwassen) 
toegerust. 
 
Het is de bedoeling dat wij opgroeien tot volwassenen in het geloof; ‘toegerust tot alle goed 
Werk’. Goede Werken, oftewel Vruchtbare Werken, zijn Werken ten behoeve van Christus. 
Dat kan alleen door praktische opvoeding en onderwijs uit de Bijbel. Dat wij Zijn Wil weten, 
en geloven, en vervolgens toepassen in ons eigen leven. Dat wij dienstknechten van de 
Heere zijn. Dat verwacht de Heere van ons, en is het doel van de Heilige Geest. Wij zouden 
ons ervan bewust zijn dat de Heere er niet voor óns is, maar dat wij er voor de Heere zijn! 
Wij zouden ons hele leven aan Hem ter beschikking stellen. Als een welbehagelijk offer voor 
God.  
 
Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil 
van God zij. 
 
Oordelen en heersen 
 
Wij dragen zélf de verantwoordelijkheid om ons aan de Geest, de Heere Jezus Christus, over 
te geven. Als wij denken daar geen kracht voor te hebben dan zouden wij dat in geloof en 
vertrouwen bij de Heere neerleggen, en dan zal Hij ons veranderen naar Zijn Beeld. Zijn 
Kracht zal immers in onze zwakheid worden volbracht. Het is de onzienlijke Christus, de 
Heilige Geest, Die ons opvoedt tot volwassenen zodat wij straks als zonen van God, samen 
met Christus, verantwoordelijkheid kunnen dragen in Zijn geopenbaarde Koninkrijk. Dat wij 
straks, tesamen met Hem, zullen oordelen en heersen. Dat wij zullen delen in Zijn 
Heerlijkheid. En Heerlijkheid heeft met heersen te maken. 
 
2 Korinthe 12 
9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt 
in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht 
van Christus in mij wone. 
 
 
 
 



6 

 

1 korinthe 6 
2 Weet gij niet, dat de heiligen (= de gelovigen, de wedergeboren mensen. Heilig= bekwaam 
gemaakt God te kunnen dienen) de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld 
geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 
3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven 
aangaan? 
 
2 Timotheüs 2 
11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met 
Hem leven; 
12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij 
zal ons ook verloochenen; 
13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 
 
De inwoners van Korinthe 
 
1 Korinthe 10 
13 Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke (= vleselijke. Israël was geneigd 
te leven volgens wereldse systemen, gericht op het vlees); 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. 
 
Paulus zegt tegen de inwoners van Korinthe dat we niet het voorbeeld van Israël zouden 
volgen. We zouden niet doen als het Volk Israël in de woestijn. Zij kwam in verdrukking en 
beproeving in de woestijn terecht, en zij vertrouwde niet op de Heere! Klagen, en alles van 
God in twijfel trekken. Toen werd het alleen maar erger. De woestijn staat typologisch voor 
de wereld, waar een gebrek aan Water, oftewel Woord is. Paulus zegt dat het niet de 
bedoeling is dat wij in diezelfde ongelovigheid vallen.  
 
Fabelen oftewel verzinsels 
 
1 Korinthe 10 
13 Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke (vleselijke); 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 
 
Paulus zegt tegen de Korinthiërs dat zij niet zouden leven uit menselijke maatstaven. God 
doet een Werk buiten de wereld om. Wij zijn voor de wereld gestorven, en de verzoeking is 
dat wij zouden leven naar aardse beginselen. De verzoeking van Job waren de drie vrienden 
die wel eens even zouden vertellen hoe het in elkaar zat. Petrus zou tegen hen zeggen;  
‘stop met die kunstelijk verdichte fabelen.’ Maar God is Getrouw. En dat zei Job ook; ‘op 
Hem zal ik vertrouwen’.  
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Titus 1 
13 Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen (de Kretensen) scherpelijk, opdat zij gezond 
mogen zijn in het geloof. 
14 En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de 
waarheid afkeren. 
 
1 Timotheüs 4 
13 Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in 
het geloof. 
14 En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de 
waarheid afkeren. 
 
Ieder drage zijn eigen pak 
 
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 stelt grenzen aan wat de verzoeker doet. God stelde grenzen aan wat de satan mocht 
doen met Job. Hij laat ons niet verzocht worden boven ons kunnen. Als de verzoeking er is, 
dan zal God zorgen voor een ‘escape’, oftewel een uitkomst. De verzoeking van de satan 
vindt plaats onder de supervisie van God. God staat bóven de satan. We zullen nooit 
bezwijken onder een verzoeking, en hoeven dus niet te zeggen ‘God dit is te zwaar, dit kan ik 
niet verdragen’. We zouden hooguit kunnen zeggen ‘Heere ik weet niet hoe ik dit dragen 
moet, maar ik dank U dat U de uitkomst geeft.’ Onze kracht is in Hem, en daardoor kunnen 
wij veel meer aan dan wij denken. Zijn Kracht wordt immers in onze zwakheid volbracht. Dit 
geldt voor élke gelovige. 
 
Bemoei je met je eigen zaken 
 
‘Iedere drage zijn eigen pak’. Bemoei je niet met iemand anders’ leven, zoals de zogenaamde 
vrienden van Job. God heeft een Plan met ieder individueel. Wij hebben ieder een eigen 
verantwoordelijkheid daarin. Wij zouden onszelf kritiseren, oftewel kritisch naar onszelf 
kijken. We zouden geen commentaar op elkaar hebben, maar onszelf een spiegel 
voorhouden. Vooral Wettische Christenen wijzen graag met een vingertje naar de fouten van 
hun medegelovigen. Niet doen. Wij zijn, ieder voor zich, eigendom van de Heere Jezus 
Christus. Wij zouden onze broeders en zusters niet veroordelen. 
 
Galaten 6 
4 Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem 
hebben, en niet aan een anderen. 
5 Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. 
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1 Korinthe 11 
31 Want indien wij onszelven oordeelden (kritiseerde), zo zouden wij niet geoordeeld 
worden. 
32 Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd (gekastijd, 
opgevoed), opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden.(wij worden, door de 
Heere, losgemaakt van de wereld) 
 
Het is Genade om voor Hem te lijden 
 
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;(in Zijn lijden welteverstaan) 
 
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; 
 
Ons is uit Genade gegeven om ook voor Hem te lijden. Er zijn in de loop van de geschiedenis 
minimaal zes miljoen Christelijke martelaren geweest, die onterecht hebben geleden door 
hun geloof in Christus. Vaak tot de dood. Wij zijn ertoe geroepen om het voorbeeld van het 
lijden van de Heere Jezus na te volgen. 
 
God is geen Sinterklaas 
 
God gebruikt het werk van de duivel ten goede. Dat is pas humor!! De duivel verzoekt ons, 
God laat het toe, het resultaat is dat we getraind en geoefend raken, en dat daardoor ons 
geloof en vertrouwen op de Heere groter wordt. En dat is voor God nou precies de 
bedoeling! Dus zie toe, dat gij niet bezwijkt. Job hield ook stand. Het is niet te begrijpen dat 
er Christenen zijn die hun geloof kwijtraken omdat ze moeilijkheden op hun pad krijgen. 
Deze mensen zijn teleurgesteld in de Heere, en klagen dat hun gebed niet is verhoord…Zij 
hebben duidelijk geen Bijbelstudie gedaan, anders hadden zij geweten dat God geen 
Sinterklaas is , die verlanglijstjes afwerkt. Maar zij nemen het God kwalijk, en vallen voor de 
verzoeking. Dat vindt de duivel prachtig natuurlijk, en helpt hierin een handje. 
 
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. 
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Ons ego voor dood houden 
 
Job 10 
9 Gedenk toch, dat Gij mij als leem bereid hebt, en mij tot stof zult doen wederkeren. 
 
Als wij leven uit Zijn Genade kunnen wij alles dragen. God geeft ons Kracht daarvoor. Maar 
daarvoor zouden wij onze eigen ideeën en kracht aan de kant schuiven. Ons ego daarvoor 
voor dood houden. Wij zouden daarvoor beseffen dat wij maar klei, oftewel leem zijn. Zoals 
Elihu zei. Wij zouden moeten erkennen dat wij afhankelijk zijn van de Levende God. Hier in 
ons vlees in deze oude Schepping krijgen wij oefening van het geloof. God gebruikt de 
ellende van ons leven om ons te vormen. Daar zouden wij dankbaar voor zijn. We zouden blij 
zijn met onze verzoekingen. We zouden over ons kruis heenkijken naar de Heerlijkheid die op 
ons wacht. Met de Heere Jezus als Voorbeeld. 
 
Hebreeën 12 
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de 
vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is 
gezeten aan de rechter hand des troons van God. 
 
Het wordt niet beter 
 
De verzoekingen helpen ons om ons geloof te bewijzen, en te versterken, en te oefenen. Het 
is de bedoeling dat wij ons richten op Hem. De essentie van heel de Bijbelse Boodschap is 
dat de mens zijn verwachtingen niet zou stellen op zichzelf, of op de toekomst. Als alles 
misschien beter wordt. Dat is namelijk niet zo! Dat hoeft dan ook geen teleurstelling te zijn. 
Dat staat gewoon in de Bijbel. God wil ons klaarmaken voor onze dienst aan Hem nú, maar 
vooral in de toekomst. Dienstknechten van Hem. Dienaars van het Nieuwe Verbond der 
Genade. 
 
Tegenstand valt hier wel mee 
 
1 Petrus 4 
13 Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij 
ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. 
14 Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der 
heerlijkheid, en (=namelijk) de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel 
gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt. 
15 Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een, die 
zich met eens anders doen bemoeit;(als je dit soort dingen doet, roep je de ellende over 
jezelf af! En bemoei je vooral niet met het doen en laten van andere gelovigen, ieder drage 
immers zijn eigen pak) 
16 Maar indien iemand lijdt als een Christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in 
dezen dele.(als wij lijden als een Christen, Verheerlijken wij God daardoor) 
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Petrus zegt dat je blij moet zijn als je deelhebt aan het lijden van Christus. Want wanneer de 
Heere Jezus Christus Zich zal openbaren in Heerlijkheid, dan zul je daarin meedelen, en dan 
kun je je verheugen en verblijden daarover. Als de gelovige tegenstand ondervindt, komt dat 
van degenen die God lasteren. Wees er blij mee, want het bewerkstelligt Heerlijkheid in je. 
(En synoniemen van Heerlijkheid in de Bijbel zijn; Zoonschap, Erfenis, Loon en Kroon) Bij ons 
Christenen in Nederland valt de tegenstand nog wel mee. Wij worden immers niet gedood 
voor het feit dat wij de Naam van Christus aanroepen.  
 
Verantwoording dragen 
 
Prediker zegt dat de ongelovigen en gelovigen, oftewel onrechtvaardigen en rechtvaardigen, 
precies hetzelfde overkomt. Uiteindelijk gaan ze allemaal dood. Maar, zegt Prediker, je kunt 
niet zien hoe het wérkelijk afloopt. Beiden zullen verschijnen voor God om verantwoording 
af te leggen. En dan blijkt er verschillend resultaat. Het lijden van Job, en van elke gelovige,  
heeft maar één doel en dat is vorming van het karakter, zodat we bekwaam zullen zijn voor 
de dienst aan de Heere. En klaar zullen zijn om de Heerlijkheid te ontvangen en te dragen. 
Zodat we de verantwoording kunnen dragen die de Heere voor ons bestemd heeft.  
 
Lukas 19 
15 En het geschiedde, toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide, 
dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, wien hij het geld gegeven had; 
opdat hij weten mocht, wat een iegelijk met handelen gewonnen had. 
16 En de eerste kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden daartoe gewonnen. 
17 En hij zeide tot hem: Wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt 
geweest, zo heb macht over tien steden. 
18 En de tweede kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft vijf ponden gewonnen. 
19 En hij zeide ook tot dezen: En gij, wees over vijf steden. 
20 En een ander kwam, zeggende: Heer, zie hier uw pond, hetwelk ik in een zweetdoek 
weggelegd had; 
21 Want ik vreesde u, omdat gij een straf mens zijt; gij neemt weg, wat gij niet gelegd hebt, 
en gij maait, wat gij niet gezaaid hebt. 
22 Maar hij zeide tot hem: Uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht! Gij wist, dat 
ik een straf mens ben, nemende weg, wat ik niet gelegd heb, en maaiende, wat ik niet 
gezaaid heb. 
23 Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven, en ik, komende, had hetzelve met 
woeker mogen eisen? 
24 En hij zeide tot degenen, die bij hem stonden: Neemt dat pond van hem weg, en geeft het 
dien, die de tien ponden heeft. 
 
Niet vergelijken 
 
Wij zouden onszelf, en ons eigen leven niet vergelijken met dat van een ander. Onze 
voorspoed en tegenspoed niet vergelijken met onze broeders en zusters. Het heeft geen zin 
om te denken dat je daar wat aan af kunt meten. Wij hebben een rechtstreekse relatie met 
de Levende God, en daar zouden we energie in steken. Je kunt niet speculeren waar het toe 
moet leiden, want dat weten we niet. Je kunt niet aan de hoeveelheid ellende aflezen welke 
verantwoordelijkheid iemand straks krijgt. Als we de Heere willen dienen zouden wij erop 
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bedacht zijn dat we het één en ander te dragen krijgen. Maar wij zouden daarin op Hem 
vertrouwen.  
 
Als goud zal ik uitkomen 
 
1 Petrus 1 
4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen 
bewaard is voor u. 
5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om 
geopenbaard te worden in den laatsten tijd. 
6 In welke (de onverderfelijke Erfenis) gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) 
bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen (die komen van de verzoeker); 
7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat 
en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de 
openbaring van Jezus Christus; 
 
Verzoeking is negatief en komt van de duivel, maar beproeving is positief want komt van 
God. Beproeving betekent test, oftewel training. Niet waaróm, maar waartóe lijden wij? 
Omdat God Verheerlijkt zou worden. Beproeving door vuur wil zeggen dat alles wat 
onbelangrijk is, daarin verdwijnt. Als je in ellende zit, wordt je leven steeds kleiner en kleiner, 
en blijft uiteindelijk alleen het essentiële nog over. En dat is ook de bedoeling. Alle 
onbelangrijke dingen verdwijnen, en wat uit het vuur tevoorschijn komt, is gelouterd en 
wordt vergeleken met goud. Goud is kostbaar, en goud staat voor de Eeuwigheid. 
 
Job 23 
8 Zie, ga ik voorwaarts, zo is Hij er niet, of achterwaarts, zo verneem ik Hem niet. 
9 Als Hij ter linkerhand werkt, zo aanschouw ik Hem niet; bedekt Hij Zich ter rechterhand, zo 
zie ik Hem niet.(God werkt in het verborgene. Hij doet onzichtbaar Werk aan ons) 
10 Doch Hij kent den weg, die bij mij is; (Hij kent de weg, oftewel ‘de loopbaan die mij is 
voorgesteld’)Hij beproeve mij; als goud zal ik uitkomen. 
 
Job Hoofdstuk 2 
 
1 Wederom was er een dag, als de kinderen(juiste vertaling= zonen) Gods kwamen, om zich 
voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam, om zich voor den 
HEERE te stellen. 
2 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. 
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. 
4 Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Huid voor huid, en al wat iemand heeft, 
zal hij geven voor zijn leven. 
5 Doch strek nu Uw hand uit, en tast zijn gebeente en zijn vlees aan; zo hij U niet in Uw 
aangezicht zal zegenen! 
6 En de HEERE zeide tot den satan: Zie, hij zij in uw hand, doch verschoon zijn leven. 
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7 Toen ging de satan uit van het aangezicht des HEEREN, en sloeg Job met boze zweren, van 
zijn voetzool af tot zijn schedel toe. 
8 En hij nam zich een potscherf, om zich daarmede te schrabben, en hij zat neder in het 
midden der as. 
9 Toen zeide zijn huisvrouw tot hem: Houdt gij nog vast aan uw oprechtigheid? Zegen God, 
en sterf. 
10 Maar hij zeide tot haar: Gij spreekt als een der zottinnen spreekt; ja, zouden wij het goede 
van God ontvangen, en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen 
niet. 
11 Als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden al dit kwaad, dat over hem gekomen was, 
kwamen zij, ieder uit zijn plaats, Elifaz, de Themaniet, en Bildad, de Suhiet, en Zofar, de 
Naämathiet; en zij waren het eens geworden, dat zij kwamen om hem te beklagen, en om 
hem te vertroosten. 
12 En toen zij hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem niet, en hieven hun stem op, en 
weenden; daartoe scheurden zij een ieder zijn mantel, en strooiden stof op hun hoofden naar 
den hemel. 
13 Alzo zaten zij met hem op de aarde, zeven dagen en zeven nachten; en niemand sprak tot 
hem een woord, want zij zagen, dat de smart zeer groot was. 
 
1 Wederom was er een dag, als de kinderen zonen Gods kwamen, om zich voor den HEERE 
te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam, om zich voor den HEERE te 
stellen. 
2 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. 
 
Roeien 
 
Job 1 
6 Er was nu een dag, als de kinderen zonen 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. 
 
Vers één en twee zijn bijna hetzelfde als Job hoofdstuk één, vers zes en zeven. Zonen is de 
juiste Hebreeuwse vertaling. Deze zonen staan in negatieve relatie met God. 
 

Satan            =  nfc             =  Tegenstander 

Omtrekken   =   fc  =  Sat = Roeien 

                                                   Satan moet roeien met de riemen die hij heeft, niet waar?  
                                                   Satan gebruikt alle middelen om zijn doel te bereiken  
    
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. 
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De Ware Job 
 
De Heere zegt nu voor de derde keer tegen satan dat er niemand op aarde is als Job. We 
hebben in het vorige hoofdstuk al gezien dat het getal 3 spreekt over ‘Gods Beloften’ en over 
‘vervulling van Gods Beloften’. De vervulling van Gods Beloften vond plaats in de Opstanding 
van Christus ten derde dage. Over het hoofd van Job wordt uiteraard gesproken over de 
Ware Job, de Heere Jezus Christus. 
 
3 Want niemand is op de aarde gelijk hij 
 
Niemand  op de ganse aarde gelijk Hij 
    
Exodus 9 
14 Want ditmaal zal Ik al Mijn plagen in uw hart zenden, en over uw knechten, en over uw 
volk, opdat gij weet, dat er niemand is gelijk Ik, op de ganse aarde. 
 
1 Koningen 8 
23 En hij zeide: HEERE, God van Israël, er is geen God, gelijk Gij, boven in den hemel, noch 
beneden op de aarde, houdende het verbond en de weldadigheid aan Uw knechten, die voor 
Uw aangezicht met hun ganse hart wandelen; 
 
3 hoewel gij Mij tegen hem opgehitst hebt, om hem te verslinden zonder oorzaak. 
 
Staande blijven in geloof 
 

Ophitsen      =  tys =  Sith  = overhalen, bepraten, bewegen, stellen, doorn 

Verslinden   =  ulb  = Bela = vernietigen, beschadigen, verderven  

                                lb  = Bel   = leeg, krom, ijdel, inhoudsloos 

                                                    zodat wij leeg en inhoudsloos, en onbruikbaar zouden zijn 
                                                    in de dienst aan de HEERE 
 
Efeze 6 
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. 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
 
In hoofdstuk één heeft de satan de Heere overgehaald om Job door hem te laten verslinden. 
Zonder oorzaak, oftewel zonder enige aanleiding. Job had satan niets misdaan, dan alleen te 
geloven in God en Zijn Woord. Maar dat is nu juist wat grote irritatie en woede bij satan 
opwekt. Hij wil Job (en ook ons, de Gemeente) onklaar maken voor zijn dienst aan de Heere. 
Hij wil hem aan het wankelen brengen. Daarom zouden wij de Wapenuitrusting van God ter 
hand nemen. Daarmee kunnen we de vurige pijlen van satan afweren, en staande blijven. 
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De satan wil de Gemeente verslinden 
 
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; 
 
Openbaring 12 
4 En zijn staart (van de grote rode draak= de satan) trok het derde deel der sterren des 
hemels (het Joodse Volk), en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw (gelovig 
overblijfsel van Israël), die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou 
gebaard hebben. 
5 En zij baarde een mannelijken zoon, (deze zoon is de Gemeente. Wij zouden tot zonen 
worden aangesteld om met Hem te heersen. Eén Volkomen Man met Christus) die al de 
heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn 
troon. 
     
4 Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Huid voor huid, en al wat iemand heeft, 
zal hij geven voor zijn leven. 
 
Kracht van God 
 

Huid voor huid  =  rwu =  Owr  =  Lichaam. God zegt tegen de satan dat er op aarde niemand 

is als Job. Satan zwakt dat direct af, en zegt Hem: ‘Hij geeft liever zijn bezit en lichaam, dan 
zijn leven.’ Maar ja, Satan gelooft zelf niets. Dus weet hij ook niet wat het geloof in het 
Woord in een mens teweeg kan brengen. Oprecht geloof in God en Zijn Woord, doet Gods 
Woord en Kracht, de mens boven zijn eigen ellendige omstandigheden uitstijgen. Zijn Kracht 
wordt immers in onze zwakheid volbracht. 
          
2 Korinthe 4 
7 Maar wij hebben dezen Schat (de Heilige Geest) in aarden vaten, opdat de uitnemendheid 
der kracht zij van God, en niet uit ons; 
 
Hoogste prijs 
 
Job heeft zijn bezit, en zelfs zijn kinderen verloren, maar ook de Heere Jezus noemt het 
verliezen van het E(e)igen leven, ten behoeve van de Dingen Die Boven zijn, de hoogste prijs.  
 
Mattheüs 10 
37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter 
liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig. 
38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig. 
39 Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen(leven naar de oude mens levert niks op); en die zijn 
ziel zal verloren hebben om Mijnentwil(de nieuwe mens in Christus bewerkt Vruchtbare 

Werken), zal dezelve vinden. (vpn= Ziel= Levenswandel= handel en wandel) 
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Gebeente en vlees 
 
5 Doch strek nu Uw hand uit, en tast zijn gebeente en zijn vlees aan; zo hij U niet in Uw 
aangezicht zal zegenen! 
 
Job 19 
20 Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees; en ik ben ontkomen met de huid 
mijner tanden. 
21 Ontfermt u mijner, ontfermt u mijner, o gij, mijn vrienden! want de hand Gods heeft mij 
aangeraakt. 
 
Job 30 
30 Mijn huid is zwart geworden over mij, en mijn gebeente is ontstoken van dorrigheid. 
 
5 tast zijn gebeente en zijn vlees aan 
 
Gebeente 
 

Gebeente  =   mxu  = Etzem  =  De essentie van iemand      

 
Satan gaat verder, en zegt; ‘Als U nu Uw Hand uitstrekt naar Job en zijn gebeente aantast, 
dan zal Job U zeker in het aangezicht vervloeken.’ Aantasten betekent ‘beschadigen’. Het 
gebeente staat voor de essentie van iemand. Gebeente draagt de mens, en geeft vorm aan 
de mens. In het gebeente worden rode bloedlichaampjes aangemaakt. Bloed staat in de 
Bijbel voor ‘leven’.  
 
Vlees 
 

Vlees  =  Basar  =  rcb  =  Boodschap   

 
Er bestaat geen Hebreeuws woord voor het lichaam van de mens. Lichaam wordt meestal 
‘vlees’ genoemd. Het lichaam is niet wie-de-mens-is. Zijn gedachten bepalen eigenlijk wie de 
mens is. En de mens draagt zijn gedachten als een boodschap (basar) naar buiten toe.  
     

Vervloeken      
 
Psalm 102 
6 Mijn gebeente kleeft aan mijn vlees, vanwege de stem mijns zuchtens. 
 
Job vervloekte de Heere niet bij aantasting van zijn vlees en gebeente. Ook de Heere Jezus 
vervloekte God de Vader niet. Hij keek over het kruis naar de Heerlijkheid Die op Hem 
wachtte. Job als type van de Heere Jezus. 
 
6 En de HEERE zeide tot den satan: Zie, hij zij in uw hand, doch verschoon zijn leven.                                            
  

De Heere zegt tot satan: ‘Ga je gang, Job is in jouw hand. Je mag met hem doen wat je 
wilt, maar behoud zijn ziel, namelijk zijn praktische leven.’   
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Van voetzool tot schedel     
 
7 Toen ging de satan uit van het aangezicht des HEEREN, en sloeg Job met boze zweren, 
van zijn voetzool af tot zijn schedel toe. 
 

Aangezicht  =  ynp    = Phani     = Gelaat; Aanwezigheid  

Boze             =    ur    = Ra           = Goddeloos; van de boze afkomstig 

                                                        = Boos, omdat de zweren besmettelijk zijn   

Zweren        =  nyjv  = Shachin = Blaren; bulten, gezwellen, lepra  

Schedel        = dqdq = Qadqad = Kruin   

Voetzool      =    lgr  = Regel    =  Basis  

 
Geen gedaante noch heerlijkheid 
 
Deuteronomium 28 
27 De HEERE zal u slaan met zweren van Egypte, en met spenen, en met droge schurft, en 
met krauwsel, waarvan gij niet zult kunnen genezen worden. 
-- 
35 De HEERE zal u slaan met boze zweren, aan de knieën en aan de benen, waarvan gij niet 
zult kunnen genezen worden, van uw voetzool af tot aan uw schedel. 
 
Als het Volk Israël de Heere niet zou gehoorzamen, zou het Volk onder de boze zweren 
komen, van de voetzool tot aan de schedel. Job, als type van de Heere Jezus heeft de zonden 
van de wereld, inclusief die van Israël, weggedragen. Hij heeft alle ongerechtigheden op Zich 
genomen.  
 
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.(typologisch zat Hij onder de zweren) 
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.(precies zoals de 
vrienden van Job zeiden dat wat hem overkwam een straf van God zou zijn) 
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 boze zweren 
 
Lazarus 
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Lukas 16 
20 En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren; 
21 En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de tafel des rijken vielen; 
maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. 
 
Ook Lazarus was vol met zweren. Lazarus is een type van de Heere Jezus Christus, in Zijn 
Functie van Hogepriester van het Nieuwe Verbond. Lazarus is de Griekse versie van de naam 
Eleazar, zoon van Aäron. Eleazar was hogepriester onder het Oude Verbond. De naam 
betekent ‘God is Hulp, Hulp van God, God is Helper’. Bij ons betekent Lazarus dat je flink 
dronken bent, maar wijn staat typologisch voor het nieuwe Opstandingsleven. De Heere 
Jezus Christus is de onzienlijke Heilige Geest. Lazarus lag vol zweren voor de poort. De poort 
staat typologisch voor het ingaan in het Koninkrijk. De poort spreekt van macht over ‘ingaan 
en uitgaan’. Christus wordt nog steeds beschouwd als melaats. Hij is nog steeds buiten 
Jeruzalem, en buiten de maatschappij. 
 
Efeze 5 
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
 
Honden 
 
Typologisch staat de hond model voor de heiden. De kat staat model voor het hooghartige, 
en arrogante Volk Israël, en Joodse Volk. Een hond wil graag aangehaald worden. Een kat 
mag je, vanuit haar goedgunstigheid, aanraken. 
 

Hond    =   Kaleb  =        blk    

                                        lk  =  Kal   =  geheel; alles 

                                                 bl    =  Leb    =  hart 

Honden = Kalebim = myblk    =  Uitbeelding van de Heidenen 

 
Gelovige honden 
 
Heidenen zijn niet-Joden. Zij worden door hen tot ‘onrein’ gerekend. Maar de honden 
associëren zich met Lazarus. Lazarus vol zweren, lag voor de poort van die rijke mens. Maar 
zij likken dus met heel het hart, door geloof, aan Lazarus. Deze gelovige heidenen zijn in 
gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Dus niet de Joden, maar deze gelovige honden 
likken aan Christus de Hogepriester. En deze gelovige honden uit Efraim, namelijk de 
Gemeente, hebben veel meer gekregen dan alleen de kruimkens van de tafel der rijken (= 
Joodse Volk). Door ongeloof is het Joodse Volk juist arm geworden. 
 

8 En hij nam zich een potscherf, om zich daarmede te schrabben, en hij zat neder in het 
midden der as. 
 
Psalm 22 
16 Mijn (=de Heere Jezus) kracht is verdroogd als een potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn 
gehemelte; en Gij legt Mij (=de Heere Jezus) in het stof (=as)des doods. 
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As                =  rpa  =  Apher   =  Stof   =  Waar de mens van gemaakt is  

Stof             =  rpu  =  Apher   =  As      =  Uit stof zijt gij genomen, en tot stof zult gij    

                                                                        wederkeren  
Job had al zijn bezit verloren. Nu was zijn lichaam aan de beurt. Hij zat vol besmettelijke 
zweren. Job zat in zak en as. Hij zat in vernedering, in droefheid en in rouw, als uitbeelding 
van de dood.  
 
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 Toen zeide zijn huisvrouw tot hem: Houdt gij nog vast aan uw oprechtigheid? Zegen God, 
en sterf. 
 
Laat God hem dan redden 
 
Marcus 15 
29 En die voorbijgingen, lasterden Hem, schuddende hun hoofden, en zeggende: Ha! Gij, die 
den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt, 
30 Behoud Uzelven, en kom af van het kruis. 
31 En insgelijks ook de overpriesters, met de Schriftgeleerden, zeiden tot elkander, al 
spottende: Hij heeft anderen verlost; Zichzelven kan Hij niet verlossen. 
32 De Christus, de Koning Israëls, kome nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven 
mogen. Ook die met Hem gekruist waren, smaadden Hem. 
 
Zijn vrouw vraagt aan Job wat zijn oprechtheid nou eigenlijk heeft opgeleverd. ‘Waarom blijf 
je getrouw aan God? Waar blijft God nou? Vervloek God toch, en sterf. Je hebt steeds goed 
gesproken over jouw God, en kijk wat God nu doet voor jou. Kijk eens hoe God jouw trouw 
en geloof vergeldt met al deze ellende. Als het zo moet laat ons nu ook maar sterven’. Zij 
bespot Jobs vertrouwen op God. Jobs vrouw staat typologisch voor een andere vrouw; het 
Joodse Volk  
 
Psalm 22 
5 Op U hebben onze vaders vertrouwd; zij hebben vertrouwd, en Gij hebt hen uitgeholpen. 
6 Tot U hebben zij geroepen, en zijn uitgered; op U hebben zij vertrouwd, en zijn niet 
beschaamd geworden. 
7 Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen, en veracht van het volk. 
8 Allen, die mij zien, bespotten mij; zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende: 
9 Hij heeft het op den HEERE gewenteld, dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij hem redde, dewijl 
Hij lust aan hem heeft! 
 
10 Maar hij zeide tot haar: Gij spreekt als een der zottinnen spreekt; ja, zouden wij het 
goede van God ontvangen, en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn 
lippen niet. 
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Standvastig in geloof 
 
Maar Job zegt tegen haar: ‘Jouw woorden zijn de woorden van een dwaas, leeg en ijdel. Al 
het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?’ Ondanks 
alles zondigde Job niet, en sprak hij geen onvertogen woord. 
 

Zottin         = twlbn =  Nabalowth  =  Vrouwelijke meervoudsvorm van Nabal 

                                                              =  leegheid, ijdelheid, fles, kruik, verwelken, dwaas 
 
Het aarden vat van de natuurlijke mens is ook zot, dwaas, leeg, ijdel.(zie ook de studie ‘De 
Pottenbakker, dertig zilverlingen en de Bloedakker’) De vrouwelijke meervoudsvorm van de 
zot, verwijst ons naar de natuurlijke mensheid in het  algemeen, en naar het natuurlijke Volk 
Israel, en Joodse Volk in het bijzonder. Job bleef standvastig in zijn geloof. 
 

11 Als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden al dit kwaad, dat over hem gekomen 
was, kwamen zij, ieder uit zijn plaats, Elifaz, de Themaniet, en Bildad, de Suhiet, en Zofar, 
de Naämathiet; en zij waren het eens geworden, dat zij kwamen om hem te beklagen, en 
om hem te vertroosten. 
 
Zogenaamde vrienden 
 
Drie vrienden van Job, Elifaz, Bildad, en Zofar hoorden van de rampspoed die hem had 
getroffen, en ze besloten hem, ieder vanuit zijn eigen plaats, op te zoeken. Onderweg 
ontmoetten ze elkaar, en samen gingen ze naar hem toe om hun medeleven te tonen en 
hem te troosten. Maar het zal blijken dat zij zijn gekomen om Job aan te klagen en te 
bekritiseren. Ze zijn helemaal niet gekomen om Job te vertroosten vanuit het Woord van 
God. De betekenissen van de namen zal ik nog een keer noemen. Ze staan ook in de vorige 
studie.(‘Job 1; waartoe dient het lijden van gelovigen?’) 
 
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.   
 
De oorsprong van hun leringen 
 
De oorsprong van de leringen van de zogenaamde vrienden, samengevat: 
Elifaz zegt, dat God via hem spreekt                                 (Maar dat is natuurlijk de duivel)) 
Bildad zegt, dat de Zonen Gods tot hem spreken           (Maar dat  zijn de demonen) 
Zofar zegt, dat de vaderen tot hem spreken                    (Maar dat zijn Wetsgeleerden) 
 
12 En toen zij hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem niet, en hieven hun stem op, en 
weenden; daartoe scheurden zij een ieder zijn mantel, en strooiden stof op hun hoofden 
naar den hemel. 
 
Krokodillentranen 
 
Toen ze Job vanuit de verte zagen herkenden ze hem niet, en ze barstten uit in luid 
geweeklaag, ze scheurden hun kleren en wierpen stof omhoog over hun hoofd. De drie 
vrienden herkenden hem niet meer. Job zat onder de zweren. Job was ontdaan van al zijn 
luister. De vrienden bedrijven rouw. Ze scheuren hun mantel en zij strooien stof over hun 
hoofden naar de Hemel. Maar het zijn krokodillentranen… 
 
Psalm 69 
8 Want om Uwentwil draag ik versmaadheid; schande heeft mijn aangezicht bedekt. 
9 Ik ben mijn broederen vreemd geworden, en onbekend aan mijner moeders kinderen. 
 
Tot stof wederkeren 
 
De mens is genomen uit het stof van de aarde. Als je dit stof van de aarde naar de Hemel 
gooit, waarna het stof op de mens neerdaalt, is dat een uitbeelding  van de dood van de 
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mens, die dan tot stof wederkeert. Zij doen alsof zij met Job meeleven, maar zij denken 
eigenlijk dat Job zijn ellende over zichzelf heeft afgeroepen. ‘Hij zal vast zondige daden 
hebben gedaan’. Maar voor de buitenwereld huilen zij, ze verscheuren hun mantel, strooien 
as op hun hoofden, ze gaan op de grond zitten en zwijgen. Net als de farizeeën. 
 
Lukas 18 
11 De Farizeër, staande, bad dit bij zichzelven: O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de 
andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar. 
 
13 Alzo zaten zij met hem op de aarde, zeven dagen en zeven nachten; en niemand sprak 
tot hem een woord, want zij zagen, dat de smart zeer groot was. 
 
De zeven dagen van deze oude Schepping 
 
De vrienden zaten zeven dagen en zeven nachten naast Job op de aarde. En niemand sprak 
een woord tot Job, want zij zagen dat hij veel pijn leed. In Job 1 lazen we al de Bijbelse 
betekenis van een aantal getallen. Het getal zeven staat voor: volheid, volkomen werk, 
volkomenheid; wereld van de zeven dagen. De drie vrienden van Job zijn al die dagen in de 
rouw. Zij zullen deze tijd gebruiken om aanklachten en beschuldigingen tegen Job te 
bedenken.  
 
De Heere heeft alles in de Hand 
 
Wanneer de natuurlijke mens gericht is op deze wereld van de zeven dagen, heeft hij geen 
antwoord op het lijden in deze wereld. Feitelijk is hij dan altijd in de rouw. De gelovige die 
niet leeft in gemeenschap met Hem en Zijn Woord, heeft allerlei beschuldigende vragen voor 
de Heere. ‘Waarom moet mij dit nou weer overkomen, want ik ben toch altijd goed geweest 
voor iedereen? Waar heb ik dit nu weer aan verdiend? Waarom zit het mij toch tegen in het 
leven? Waarom heb ik toch altijd die pech, en nooit een ander? En als er dan een God is, 
waarom moet mij dit nu allemaal overkomen?’ Maar wij weten nu dat lijden inherent is aan 
deze oude Schepping. De Schepping is immers in barensnood. Straks zal een nieuwe 
Schepping geopenbaard worden. De Heere laat alle dingen mede werken ten goede. Geen 
enkel lijden is zinloos. God gebruikt de verzoekingen van de duivel  om ons geloof te 
beproeven. De Heere heeft ten alle tijden de regie. Het loopt zoals het lopen moet.  
 
 
 
                                                               Amen. 
                                                           
 
          
 
 
 
 
 
 


