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Job 42; Slot 
7 Het geschiedde nu, nadat de HEERE die woorden tot Job gesproken had, dat de HEERE tot 
Elifaz, den Themaniet, zeide: Mijn toorn is ontstoken tegen u, en tegen uw twee vrienden, 
want gijlieden hebt niet recht van Mij gesproken, gelijk Mijn knecht Job. 
8 Daarom neemt nu voor ulieden zeven varren en zeven rammen, en gaat henen tot Mijn 
knecht Job, en offert brandoffer voor ulieden, en laat Mijn knecht Job voor ulieden bidden; 
want zekerlijk, Ik zal zijn aangezicht aannemen, opdat Ik aan ulieden niet doe naar uw 
dwaasheid; want gijlieden hebt niet recht van Mij gesproken, gelijk Mijn knecht Job. 
9 Toen gingen Elifaz, de Themaniet, en Bildad, de Suhiet, en Zofar, de Naämathiet, henen, en 
deden, gelijk als de HEERE tot hen gesproken had; en de HEERE nam het aangezicht van Job 
aan. 
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. 
 
Praat niet voor Mij 
 
Job 38 
1 Daarna antwoordde de HEERE Job uit een onweder, en zeide: 
2 Wie is hij, die den raad verduistert met woorden zonder wetenschap? 
 
De Heere vraagt aan Job; ‘Wie is het die Mijn Heilsplan in een verkeerd daglicht zet, die 
uitweidt over mijn Raadsbesluit? Wie vertelt over Mijn beslissingen zónder dat hij er 
verstand van heeft?’ Job wordt terecht gewezen omdat hij zelf-verzonnen theorieën maakt, 
als antwoord op de beschuldigingen van de drie vrienden. De drie vrienden hebben allerlei 
filosofieën over het lijden van Job. En Job verdedigde zich, en noemde daarbij ook de Naam 
van God. Terwijl Job helemaal geen kennis heeft van het Plan van God met zijn leven.  
 
Job zegt de Heere te doorgronden 
 
Job had in zijn betoog tegen de vrienden naar God gewezen. Job deed alsof hij de Heere 
doorgrondde. Hij zei dat God zijn vijand geworden was. Dat God zijn recht had weggenomen. 
En Job had ook gezegd dat hij God eigenlijk wel begreep. Verder zei Job dat er geen reden 
was hem te straffen, want hij was rechtvaardig. Als antwoord hierop laat de Heere aan Job 
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zien Wie Hij werkelijk is. De Heere zegt; ‘Zo Job, jij weet toch alles? Aangezien jij zegt dat je 
mijn beweegredenen kent, en je mij goed begrepen hebt, nou Job, dan zal Ik je een aantal 
vragen stellen.’ En dat doet de Heere, vier hoofdstukken lang…De Heere laat daarin zien, 
Wie Hij als Schepper is. Hij laat zien dat Zijn Grootheid niet te doorgronden is door mensen. 
Daarmee zet de Heere Job op zijn plaats. 
 
Job 38 
4 Waar waart gij, toen Ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van 
verstand zijt. 
5 Wie heeft haar maten gezet, want gij weet het; of wie heeft over haar een richtsnoer 
getrokken? 
6 Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken, of wie heeft haar hoeksteen gelegd? 
 
Job 40 
1 En de HEERE antwoordde Job uit een onweder, en zeide: 
2 Gord nu als een man uw lenden; Ik zal u vragen, en onderricht Mij. 
3 Zult gij ook Mijn oordeel te niet maken? Zult Gij Mij verdoemen, opdat gij rechtvaardig zijt? 
4 Hebt gij een arm gelijk God? En kunt gij, gelijk Hij, met de stem donderen? 
 
De Heere hoeft geen verantwoording af te leggen 
 
In het hele Boek horen we de Heere geen enkele keer verantwoording afleggen. De Heere 
legt geen verantwoording af waaróm Hij de bezittingen en de kinderen, en de gezondheid 
van Job heeft weggenomen. Of beter; waarom Hij dit toegelaten heeft. We weten geen 
motieven. Zelfs niet aan het einde van het Boek. Niet uit de Mond van de Heere. Maar de 
kern, de essentie, van het Boek Job, vonden we al in het betoog van de Vierde Vriend Elihu. 
Hij gaf antwoord op de meer algemene vraag; ‘Waarom dit lijden van gelovigen’. Maar 
waarom Job precies moest lijden, en wat het specifieke doel daarvan was, weten we niet. 
Wij weten niet wat de Heere in Gedachten heeft voor de toekomst van Job. 
 
Levensles 
 
Job, en ook wij, moeten leren dat God geen verantwoording hoeft af te leggen voor de 
dingen die Hij doet. Wij zouden niet twisten met God. Ook al gebeuren er zaken die in onze 
ogen onbegrijpelijk zijn. Verontwaardiging van onze kant is zeer ongepast, en een teken van 
gebrek aan geloof en vertrouwen. Elihu zei dit ook al. God is autonoom, en kan daarom doen 
wat Hij wil. Hij doet alles op de manier zoals Hij dat bepaalt. Op Zijn tijd en op Zijn Wijze. En 
God is niet willekeurig, want Hij houdt Zich aan Zijn Plannen.  
 
Job 40 
34 En de HEERE antwoordde Job, en zeide: 
35 Is het twisten (een mening geven, een aanklacht neerleggen, God ter verantwoording 
roepen) met den Almachtige onderrichten? Wie God bestraft, die antwoorde daarop. 
36 Toen antwoordde Job den HEERE, en zeide: 
37 Zie, ik ben te gering; wat zou ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. 
38 Eenmaal heb ik gesproken, maar zal niet antwoorden; of tweemaal, maar zal niet 
voortvaren. 
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Leren accepteren 
 
Jesaja 40 
28 Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van 
de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn 
Verstand. 
 
Psalm 147 
5 Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal.(Zijn IQ is niet te 
meten ;) 
 
Aangezien God Rechtvaardig is, heeft lijden altijd een bedoeling. En ook al zijn wij kinderen 
van God, en richten wij ons op Hem en Zijn Woord, dan nog kunnen wij Zijn Bedoelingen met 
ons leven niet doorgronden. Zijn Gedachten zijn hoger dan die van ons. De Heere denkt niet 
met een beperkt menselijk verstand. Job, en ook wij,  moet dit leren te accepteren. En Job 
zegt dan ook; ‘Onderwijst U mij maar, Heere’. De Gedachtengang van de Heere kúnnen wij 
mensen niet begrijpen. Dus ook niet proberen!! 
 
Psalm 92 
6 O HEERE! hoe groot zijn Uw werken! zeer diep zijn Uw gedachten. 
 
Misbruikt 
 
Romeinen 11 
33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn 
oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! 
34 Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? 
35 Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? 
36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der 
eeuwigheid. Amen. 
 
Het is natuurlijk niet zo dat wij mensen helemaal niets van God kunnen begrijpen. Voor dat 
standpunt worden bovenstaande verzen uit Romeinen elf nog wel eens misbruikt. Deze 
gelovigen hebben dan een excuus om geen Bijbelstudie te doen. Natúúrlijk heeft God Zich 
bekend gemaakt in Zijn Schepping en Zijn Woord. Zijn Geest wil ons graag leiden in al de 
Waarheid, Hij wil ons helpen met onderzoeken van de Bijbel. Dus zeg nooit dat je niets van 
de Heere kunt begrijpen, maar natuurlijk zijn Zijn Gedachten hoger dan die van ons. Wij 
kunnen groeien in inzicht Wie-God-eigenlijk-is, en wat voor Plannen Hij heeft. Alleen nooit 
volkomen begrijpen, oftewel doorgronden. 
 
Jesaja 55 
8 Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, 
spreekt de HEERE. 
9 Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, 
en Mijn gedachten dan ulieder gedachten. 
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Johannes 5 
39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die 
zijn het, die van Mij getuigen. 
  
Reactie van Job 
 
Job 42 
1 Toen antwoordde Job den HEERE, en zeide: 
2 Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen van Uw gedachten kan afgesneden worden. 
(Gods Gedachten zijn hoger dan die van de mens. Niemand kan Zijn Gedachten, Zijn Plannen, 
doorbreken. God voert uit wat Hij in Zijn Wijsheid heeft gepland. Job zegt; ‘Geen van Uw 
Plannen worden door anderen verijdeld, hoe machtig de tegenstander ook is) 
3 Wie is hij, zegt Gij, die den raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald, 
hetgeen ik niet verstond, dingen, die voor mij te wonderbaar waren, die ik niet wist. 
(Job erkent zijn eigen onkunde. Job zegt; ‘Ik heb dingen proberen te verklaren waar ik geen 
verstand van heb, die te wonderlijk waren voor mij. Daarom verklaar ik nu, dat ik mijn 
mening uitgesproken heb over zaken die voor mij te wonderlijk zijn, en ik dus niet begrijp’) 
4 Hoor toch, en ik zal spreken; ik zal U vragen, en onderricht Gij mij. 
(Job onderwerpt zich nu aan de Wijsheid van God. Dat God hem bekend zal maken wat Hij in 
Zijn Wijsheid heeft voortgebracht) 
5 Met het gehoor des oors heb ik U gehoord; maar nu ziet U mijn oog. 
(Ik heb enkel gehoord wat anderen over U te zeggen hadden. Ik heb teveel naar anderen 
geluisterd, in plaats van naar U. Ik heb geloofd wat anderen over U zeiden.  Maar nu, heeft U 
Uzelf  door Uw Woord bekend gemaakt aan mij. Pas nu, zie ik, met gelovige ogen, hoe het 
werkelijk in elkaar steekt) 
6 Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as. 
(‘Ik veracht mijn woorden die ik sprak vanuit mijn domheid’, Job erkent hiermee zijn eigen 
onkunde. ‘Daarom verwerp ik, alles wat ik in onwetendheid gezegd heb. Heere, ik heb 
berouw) 
 
Nederigheid 
 
Bovenstaande verzen van het laatste hoofdstuk van het Boek Job, zijn een reactie van Job op 
het Betoog van de Heere. De Heere heeft Job door middel van vragen laten zien Wie Hij is als 
Schepper. De Heere heeft Job laten zien dat hij niet moet twisten met Hem. De Heere laat 
daarmee ook aan ons zien dat Hij Zich niet ter verantwoording laat roepen. En een aanklacht 
bij Hem neerleggen over zaken die wij niet fijn vinden, is zeer ongepast. Wij zouden ons 
nederig opstellen. Een vader die zijn kinderen opvoedt, trekt zich ook niks aan van het 
commentaar van zijn kinderen. Hij voedt op zoals hij denkt dat goed is. Ook een aardse vader 
laat zich niet de les lezen door zijn kroost. 
 
6 Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as. 
 
En Job verontschuldigt zich dan ook 
 
Job heeft geen kwaad woord gesproken over de Heere, dat zegt de Heere Zelf. ‘Job heeft 
recht van Mij gesproken’. De Heere heeft duidelijk gemaakt dat Hij de Schepper is van alles 
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en iedereen. Dat Hij de Enige is Die alles en iedereen kan doorgronden. Job word steeds 
kleiner en nederiger onder de Woorden van de Heere. Job kreeg spijt van zijn 
beschuldigende vinger naar God. Het was niet God Die alle ellende over Job uitstrooide, God 
kan immers niet verzoeken. Het kwam van de satan. Maar indirect had Job gelijk, en kwam 
het wel degelijk bij God vandaan. God laat het immers toe, en gebruikt de ellende ten goede. 
God is de Eindverantwoordelijke. Maar twisten daarover, zoals Job deed, is absoluut ‘not 
done’.  
 
Onwetendheid 
 
Job had een volkomen vertrouwen op de Levende God, Die hij diende met volle overgave. Hij 
begreep de zaken niet allemaal even goed, maar Job getuigde wél van de Heere. In heel het 
Boek Job getuigt hij van de Schepper, de Levende God, en de geweldige Werken Die Hij 
allemaal gedaan heeft. Dát had Job heel goed begrepen. Job is, als gelovig man, onder de 
indruk van Gods Woorden. Maar hij erkent hier in vers zes dus dat hij maar weinig begrijpen 
kan van de motieven van God. Job heeft dus berouw dat hij zijn vrienden vertelde over de 
Gedachten van God inzake zijn lijden. Maar Job deed dit in onwetendheid, en niet uit 
hooghartigheid. Job heeft berouw van zijn bijdehante antwoorden.  
 
6 Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as. 
 
Onzienlijk, Onverderfelijk, en Alleen Wijs 
 
Stof en as verwijzen naar de vergankelijkheid, de nietigheid van de mens. Dit staat in fel 
contrast met de onvergankelijkheid van de Levende God. God alleen heeft onsterfelijkheid. 
Hij woont in een ontoegankelijk Licht. Wat Hij overigens voor ons toegankelijk heeft 
gemaakt, door de Heere Jezus Christus. Christus heeft voor ons de Weg vrijgemaakt naar 
God. Wij hebben een onsterfelijke God, Die Levend is, en Eeuwig en Alleen Machtig en Wijs. 
Ieder ander is dus onwijs! Maar wij kunnen Zijn Wijsheid leren kennen omdat wij Zijn Geest 
hebben ontvangen. Als wij willen, geeft Hij ons Wijsheid. Zijn Geest wil ons leiden. 
 
1 Timotheüs 1 
17 Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, 
zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 
 
1 Timotheüs 6 
15 Welke (De Heere Jezus Christus) te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige 
Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren; 
16 Hij Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen 
mens gezien heeft, (In Zijn Beeld naar de Zoon, kunnen wij de Levende God zien) noch zien 
kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen. 
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Adam en Eva 
 
Job doet niet zoals Adam en Eva deden. Job trekt zelf het boetekleed aan. Job weet dat hij 
zélf verantwoordelijk is voor wat hij gelooft. Hij is zélf verantwoordelijk voor wat hij zijn 
vrienden vertelde. Hij weet nu dat hij niet klakkeloos moet aannemen wat een ander hem 
over God vertelt. 
 
7 Het geschiedde nu, nadat de HEERE die woorden tot Job gesproken had, dat de HEERE tot 
Elifaz, den Themaniet, zeide: Mijn toorn is ontstoken tegen u, en tegen uw twee vrienden, 
want gijlieden hebt niet recht van Mij gesproken, gelijk Mijn knecht Job. 
 
Historische deel 
 

De eerste twee hoofdstukken van het Boek Job, waren het historische deel. Daarna kwamen 
de betogen van de drie vrienden, en van Elihu. Job reageerde daar op. Daarna sprak de 
Heere Zélf tegen Job, en Job gaf antwoord dat hij berouw had. En nu, vanaf vers zeven, gaat 
het historische deel weer verder. Vanaf hier gaat het over het herstel. 
 
Wettische Christenen 
 
Net zoals de Heere Zich wendde tot de verleider van Adam, de slang, zo wendt Hij Zich nu tot 
de drie vrienden van Job. De Heere spreekt specifiek tot Elifaz, want Hij noemt hem bij 
naam. Elifaz is degene die tegen Job zei dat lijden het gevolg is van persoonlijke zonden. Hij 
zei dat alle ellende een gevolg was van een schijnheilig en goddeloos leven. Vervolgens 
vertelde hij Job hóe hij zou moeten leven. Wettische Christenen wijzen altijd graag naar de 
tekortkomingen van hun broeders en zusters. (zie ook de studie ‘alleen geloof’) Maar de 
Heere zegt dat zij alle drie even verantwoordelijk zijn voor het niet-recht, onverantwoord, 
spreken over Hem. De vele woorden, talloze hoofdstukken, waren niet trouw aan de 
Waarheid. Zijn vrienden, met hun leugens, brachten Job alleen maar meer in zak en as… 
 
8 Daarom neemt nu voor ulieden zeven varren en zeven rammen, en gaat henen tot Mijn 
knecht Job, en offert brandoffer voor ulieden, en laat Mijn knecht Job voor ulieden bidden; 
want zekerlijk, Ik zal zijn aangezicht aannemen, opdat Ik aan ulieden niet doe naar uw 
dwaasheid; want gijlieden hebt niet recht van Mij gesproken, gelijk Mijn knecht Job. 
 
Christus Hogepriester van het Nieuwe Verbond 
 
De Heere noemt Job ‘Mijn knecht’. Knecht des Heeren. Job mag verzoening doen voor het 
geestelijk welzijn van zijn vrienden. De Heere noemt de woorden van de drie vrienden 
‘dwaasheid’. In feite mag hij hun voorbidder en middelaar zijn. Dit verwijst naar de 
Hogepriester van het Nieuwe Verbond, de Heere Jezus Christus. God de Vader heeft Zijn 
Aangezicht aangenomen, nadat Hij alles verloren had. In Zijn Opstanding werd Hij tot 
Hogepriester en Middelaar gesteld. Hij stelt Zijn Leven nu voor de Gemeente. Hij offreert Zijn 
Lichaam momenteel aan God de Vader. Daarom bestaat de Gemeente ook uit priesters. 
 
1 Timotheüs 2 
5 Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; 
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8 en offert brandoffer voor ulieden 
 
Brandoffer 
 
Onder het Oude Verbond waren er verplichte offers en vrijwillige offers. De verplichte offers 
(schuldoffers en zondoffers) waren tot een stank voor God. Maar de vrijwillige offers 
(brandoffers, spijsoffers, drankoffers, dank of vredeoffers) waren voor God, lieflijke en 
welriekende offers. De typologische betekenis daarvan is dat vrijwillige offers in 
overeenstemming zouden zijn met het Woord van God. Dus offerandes vanuit geloof in Zijn 
Woord. Dit kan alleen vanuit de nieuwe mens in Christus. Want nadat men de dood 
gepasseerd is, stijgt het offer, op tot God. Via dit offer zou het geofferde zich vanaf nu, in 
dienst van de Heere stellen. 
 
Hebreeën 9 
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de 
onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; 
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode 
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God 
te dienen? 
15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen 
gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, 
degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. 
 
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. 
 

9 Toen gingen Elifaz, de Themaniet, en Bildad, de Suhiet, en Zofar, de Naämathiet, henen, 
en deden, gelijk als de HEERE tot hen gesproken had; en de HEERE nam het aangezicht van 
Job aan. 
 
Verzoening 
 

De vrienden van Job deden wat God hen vroeg. En zij werden door de Heere aangenomen, in 
het aangezicht van Job. Niemand komt tot God dan door Christus. God neemt iemand aan 
op grond van zijn geloof. Hun volkomen offer werd volkomen aanvaard (2x7!!) door het 
priesterlijk werk van Job. Job doet Verzoening bij God voor Zijn vrienden. Daarom kunnen de 
vrienden zich in dienst stellen van de Heere. Door de middelaarsfunctie van Job. Hij bidt en 
pleit voor hen, zoals Christus dat voor ons doet. Het brandoffer is een beeld van de 
volkomen overgave aan de Heere. 
 
Johannes 15 
13 Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. 
14 Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede. 
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15 Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; 
maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u 
bekend gemaakt. 
Romeinen 8 
26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat 
wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke 
zuchtingen. 
27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God 
voor de heiligen bidt. 
 
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. 
 
Job de Hogepriester 
 
Wenden is wegnemen, oftewel omkeren. Job betekent ‘de gehate’. Door het woord 
gevangenis ligt er grote nadruk op verlossing. Grote nadruk op totale bevrijding van elke 
gevangenschap. ‘Toen Job gebeden had’, staat voor het Priesterlijk Werk, het betekent 
‘voorbidden’. Het woord ‘vrienden’ betekent volgens de Hebreeuwse vertaling ‘herders of 
naasten’. De Heere Jezus werd in Zijn Opstanding de Christus, de Hogepriester van het 
Nieuwe Verbond. In deze functie is Hij Middelaar, oftewel Voorbidder, van Zijn Lichaam, de 
Gemeente. De Christus is Verhoogd en Verheerlijkt, en zit aan de Rechterhand van de Vader. 
Hij heeft alle macht en alle oordeel gekregen. (zie ook de studie ‘Het Hogepriesterlijk gebed’)  
 
Johannes 15 
13 Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. 
Onze Hogepriester, de Heere Jezus Christus, stelt Zijn Leven momenteel voor de Gemeente, 
oftewel Hij geeft Zich over aan alle gelovigen. Het verwijst naar het Nieuwe Verbond.  
 
Verlossing 
 
Romeinen 3 
20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want 
door de wet is de kennis der zonde. 
21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende 
getuigenis van de wet en de profeten:(Het oude Verbond der Wet is verdwenen, wij leven 
sinds Zijn Opstanding onder het Nieuwe Verbond der Genade) 
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven (alleen geloof is genoeg om verzoend te worden met God); want er is geen 
onderscheid. 
23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 
24 En worden om niet (voor niets) gerechtvaardigd (we hoeven er niks voor te doen; Genade 
kent geen enkele verplichting), uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; 
(Wij zijn mede met Christus opgestaan en zijn mede met Hem in de Hemel gezet. In Christus 
delen wij in elke geestelijke Zegening. Wij kunnen tot God naderen door de Verlossing van 
de zonden, de Verzoening, die onze Hogepriester voor ons elke dag bewerkstelligt. Hij maakt 
ons bekwaam om God te kunnen dienen, ondanks ons zondige vlees) 
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10 en de HEERE vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoveel. 
 
Dubbel zoveel  
 

Job 1 
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. Na zwangerschap, 
nieuw leven zal baren.  
 
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.  
 
Vertaling vanuit het Hebreeuws 
 

Komen                   =     Komen, brengen, dragen 
Tevoren                 =     Van aangezicht 
Gekend                  =     Kennen, weten, kennis, verklaring, onderwijzing 
Brood                     =     Voedsel, strijd 
Beklagen               =     Zwervende, omgedreven, bewegen, omzwerven, medelijden 
Vertroosten          =     Medelijden 
Kwaad                    =     Herder, vriend, naaste, weiden, voeden 
Gebracht               =     Gekomen is 
Stuks gelds            =     Hoeveel dit is, staat er niet bij 
Voorhoofdsiersel  =    Oorsiersel (oor)  
 
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 
 
De Gemeente, Zijn Lichaam 
 
Dit lijkt op het eerste oog een vreemd vers. Maar in het licht van het Nieuwe Testament is 
het niet zo vreemd meer. Want pas in Zijn Opstanding wordt de Heere Jezus Christus door 
Zijn familie, oftewel Zijn Volk, én door hen ‘die verre zijn’, herkend en bekend. En tesamen 
eten zij nu Zijn Brood, in Zijn Huis. Zij aanvaarden Hem als hun Hogepriester en Koning. En zij 
hebben medelijden, en vertroosten Hem, omdat Hij een zwerversbestaan heeft moeten 
ondergaan.  
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Johannes 6 
32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven 
het brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel. 
33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven 
geeft. 
34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood. 
35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins 
hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. 
 
Efeze 2 
17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart (gelovigen 
uit de tien-stammen, de Gemeente), en dien, die nabij waren (gelovigen van het Joodse 
Volk). 
18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. 
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en 
huisgenoten Gods (in het Huis van Job); 
             
11en zij gaven hem een iegelijk een stuk gelds, een iegelijk ook een gouden 
voorhoofdsiersel. 
 
Christus heeft de Gemeente als Loon ontvangen 
 
De gelovigen uit de tien- en twee-stammen zijn Zijn troost. Op grond van Zijn 
Gehoorzaamheid en Trouw aan de Vader, heeft Hij de Gemeente als Loon, oftewel 
Heerlijkheid, ontvangen. Loon is typologisch ‘stuk gelds’. Er staat ook niet bij hoeveel geld 
het was. (zie ook de studie ‘het Hogepriesterlijk gebed’) Deze gelovigen geven Hem ook hun 
oor, oftewel, voorhoofdsiersel. Dit betekent dat zij Hem gehoorzamen, oftewel geloven. Het 
geloof is uit het gehoor. Je oor bij Hem te luisteren leggen, oftewel je gouden oorsiersel 
afgeven. Oor= gehoor= gehoorzamen= geloven. Hun gedachten (typologisch het voorhoofd) 
zijn voor, en tot Hem. 
               
Romeinen 10 
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods, 
 
Johannes 17 
9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, 
want zij zijn Uw. 
10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt. 
 
De Heere overwon alles 
 
Het kwaad over de Heere Jezus, was in principe van de Satan. Met medeweten van God. 
Maar Hij nam het lijden vrijwillig op Zich. Er moest immers een oordeel gebracht worden 
over elke ziel die zondigt. En de Heere Jezus heeft deze eis van de Wet vervuld. De satan had 
heel andere motieven, maar wilde dit plan graag ten uitvoer brengen. Maar dit plan was 
tegelijk het einde van het bestaansrecht van de satan. De Heere overwon de dood, de Wet, 
de satan en de wereld. En daarom kreeg Hij na het kruis, Zijn Kroon. 
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1 Korinthe 15 
55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 
56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet. 
57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus. 
58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in 
het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere. 
 
Verschillen tussen Job 
  
In de geschiedenis van Job herkennen we dus de geschiedenis van de Heere Jezus Christus. 
Natuurlijk wel met een aantal verschillen. Want Job werd van zijn heerlijkheid beroofd. En 
Job had zelfmedelijden. Job liet zich beïnvloeden door anderen, en door zijn  
omstandigheden, in plaats van door het Woord van God. Daardoor had Job het einddoel niet 
meer voor ogen: ‘Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, niet is te waarderen tegen de 
heerlijkheid, die aan hem zou worden geopenbaard’.  
 
En de Heere Jezus Christus 
 
2 Korinthe 8 
9 Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm 
geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden. 
 
Terwijl de Heere Jezus Zijn Heerlijkheid vrijwillig heeft afgelegd. Hij heeft Zichzelf vernederd. 
Hij werd gezien als een melaatse, Hij werd afgewezen, alleen gelaten, gehaat, en valse 
getuigenissen werden tegen Hem gesproken. Maar de Heere Jezus zag niet op Zijn 
omstandigheden, maar op het Einddoel. De hele mensheid had schuld aan God. De Heere 
Jezus heeft deze schuld (dat iedere zondaar zou sterven) als Losser, via het kruis, 
weggedragen. In Zijn Opstanding kennen we de Heere Jezus Christus als de Hogepriester van 
het Nieuwe Verbond.      
           
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. 
 
Vals beschuldigd door zijn vrienden 
 
De jaloerse duivel had alles van Job afgepakt. Hij wilde hem onklaar maken voor zijn dienst 
aan de Heere. Van heel zijn familie, was alleen Job nog overgebleven. Hij had geleden onder 
verdrukking. Hij werd valselijk beschuldigd door zijn vrienden. Maar in dit alles zondigde Job 
niet, want hij rekende de Heere niets ongerijmds toe. Toch werd Job terechtgewezen door 
Elihu, zijn Vierde Vriend.  
 
Gedachten van Job 
 
Job had de Heere niet gevloekt, maar Job dacht de Heere te doorgronden. Job dacht de 
gedachten van de Heere te kennen. Hij zei; ‘De Heere zal er wel een bedoeling mee hebben, 
maar ik begrijp er absoluut niets van Ik ben een rechtvaardige, maar het lijkt wel, alsof  de 
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Heere mij onder de Goddelozen gesteld heeft. De Heere kijkt helemaal niet meer naar mij 
om. Waarom heb ik eigenlijk als een gelovige geleefd, als rechtvaardigen hetzelfde overkomt 
als de onrechtvaardigen?’  
 
Terechtwijzing 
 
Job werd terechtgewezen door Elihu en de Heere. Zij wijzen erop dat de Heere de 
onrechtvaardigen, de ongelovigen, zal straffen. Hij zal het gedane onrecht aan 
Rechtvaardigen, gelovigen, op Zijn tijd wreken. Dan komt Job tot inkeer. Hij heeft berouw 
dat hij geluisterd heeft naar de leugens die de drie vrienden over de Heere vertelden. Nu 
doorziet hij dat hij zijn oor alleen tot de Heere had moeten richten. Dan wordt Job door de 
Heere gesteld tot priester en middelaar van zijn vrienden. En Job ontvangt dubbele 
zegeningen. Een dubbele deel. 
 
Jesaja 35 
3 Versterkt de slappe handen, en stelt de struikelende knieën vast. 
4 Zegt den onbedachtzamen van harte: Weest sterk, en vreest niet; ziet, ulieder God zal 
ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en ulieden verlossen. 
 
Romeinen 12 
19 Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij 
komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. 
 
2 Thessalonicenzen 1 
5 Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het Koninkrijk 
Gods, voor hetwelk gij ook lijdt; 
6 Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden dengenen, die u verdrukken; 
 

13 Daartoe had hij zeven zonen en drie dochteren. 
 
Tweede keer 
 
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. 
2 En hem werden zeven zonen en drie dochteren geboren. 
 
In dit laatste hoofdstuk is het een gelijk aantal kinderen als in het eerste hoofdstuk. Maar 
een nieuwe generatie. De tweede keer zeven zonen en drie dochteren. Deze tweede zeven 
(2x7) verwijst naar de Nieuwe Schepping. Deze tweede drie (2x3) wijst naar de Belofte van 
de Nieuwe Schepping. Tesamen zijn zij ‘tien’, en dus ook een volheid. Tien staat voor het 
Woord van God.            
               

14 En hij noemde den naam der eerste Jemima, en den naam der tweede Kezia, en den 
naam der derde Keren-happuch. 
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De namen van de dochters van Job 
 
De naam van de vorige tien kinderen werd niet genoemd. In dit vers krijgen we de namen 
van de dochters. En natuurlijk hebben die namen ook een betekenis. 
Jemima                =  Dag aan dag; Van jaar tot jaar    
                              =  Duif (Heilige Geest) 
                              =  Volkeren     
Kezia                     =  Kassie (= welriekende plant, kostbare specerij) 
Keren-Happuch  =  Omkeren (omkeren is een soort weerspiegelen) 
                              =  Fonkelen; (ogen)verf; mooie, zuivere kleuren    
                              =  Schittering, glinsteren, glans    
                              =  Hoorn (staat voor Koningschap, Heerschappij)   
   
Wat zeggen deze namen?               
 
Via de namen van de dochters, wordt het-leven-van-alledag van Job, weergegeven. En niet 
alleen zíjn leven, maar het leven van elke gelovige onder het Nieuwe Verbond. Namelijk: 
- Een dag aan dag leven uit geloof (Duif) 
- Een leven dat geleid wordt door de in hen wonende Geest van God (Duif)       
- Een leven tot een welriekende reuk, waarin de werkzaamheid van de Geest weerspiegeld  
  wordt (Kezia) 
- Een leven waarin de Heerlijkheid van Christus weerspiegeld wordt. (Keren-Happuch)  
 
Titus 2 
11 Want de zaligmakende genade Gods (de Heere Jezus Christus) is verschenen aan alle 
mensen. 
12 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, 
matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; 
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid (Wederkomst van Christus) 
van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; 
14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle 
ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen (Hemels Volk, de Gemeente, Zijn 
Lichaam), ijverig in goede werken 
                      

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. 
 
Hiërarchie 
 
In de Bijbel is God Mannelijk, en de Schepping, inclusief haar schepselen, staat vrouwelijk 
ten opzichte van God. De zienlijke, uiterlijke, zichtbare wereld is vrouwelijk. Daarom hecht 
de vrouw veel meer waarde aan uiterlijkheden dan de man. De uiterlijke verschijning is 
belangrijk voor de vrouw. God is de Gever van Zaad. Zaad is typologisch het Woord. De 
vrouw, de Schepping, is ontvanger van het zaad. Tenminste, dat is de bedoeling. De 
schepselen zouden ontvankelijk, dus open, staan voor Zijn Zaad, het Woord. Typologisch 
staan dus zowel mannen als vrouwen vrouwelijk ten opzichte van de Heere. Dat is de 
hiërarchie. 
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1 Petrus 1 
23 Gij, die wedergeboren zijt (=gelovigen), niet uit vergankelijk, maar uit 
onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. 
 
Vruchtdragen 
 
Als de vrouw het Zaad ontvangt, kan zij gaan vruchtdragen. Als de schepselen het Woord van 
God geloven, kan de Vrucht van de Heilige Geest zichtbaar worden in het leven van de 
gelovige. Vruchtdragen wil eigenlijk zeggen dat de Heere, de Man, Zijn Werk in en door de 
gelovige, de vrouw, kan bewerkstelligen. De Heere is een goed werk begonnen in alle 
gelovigen, en Hij zou dat graag voleindigen. Maar dat is de keuze van de vrouw, het gelovige 
schepsel.  
 
Onvruchtbaar 
 
Zij kan het Zaad ook weigeren. Typologisch is zij dan onvruchtbaar. En we kennen heel wat 
onvruchtbare vrouwen in de Bijbel! Meestal staan zij voor het ongelovige Joodse Volk dat 
haar Man en Heere heeft afgewezen en gedood. Vruchtdragen brengt goede Werken voort, 
Werken van en voor de Heere. Het tegenovergestelde zijn de dode werken. Dat zijn werken 
ten behoeve van onszelf, de wereld of de Wet. Bijbels gezien zou de vrouw gericht zijn op de 
Man. Alleen dan kan er Zaad gegeven worden. 
 
Filippensen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een Goed Werk begonnen heeft (Bij onze 
wedergeboorte komt de Geest in ons wonen, Hij wil goede Werken, oftewel Vruchtbare 
Werken in en door ons voortbrengen), dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus 
Christus;(=Rechterstoel= Opname van de Gemeente. Ná de Opname hoeft de Geest geen 
Werken meer voort te brengen omdat wij dan bij de Zichtbare Christus zijn. De Geest is de 
onzienlijke Christus…) 
 
Hebreeën 9 
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode 
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God 
te dienen?(de Heilige Geest, onze Hogepriester, reinigt ons van dode werken zodat wij tóch 
in staat zijn om de Levende God te dienen) 
 
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. 
 
Leven uit het geloof 
 
Galaten 3 
11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de 
rechtvaardige (de gelovige, de wedergeborene) zal uit het geloof leven. 
12 Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door 
dezelve leven. 
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Als we kijken naar Job vers veertien, weten we waaruit hun schoonheid bestaat! Iets schoner 
dan een leven uit geloof alleen, bestaat er ook niet. In ieder geval niet voor de Heere. Job 
droeg eerst de verantwoording voor zijn zonen, en voor zijn dochteren. Hij offerde dagelijks 
voor hen. Maar nu dragen zij, dag aan dag, hun eigen verantwoording, ten opzichte van het  
Woord van God. Uitgebeeld in hun namen. 
 
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. 
 
Dochteren worden straks tot zonen gesteld… 
 
Dochteren is hier in het Hebreeuws de vrouwelijke meervoudsvorm van ‘zonen’. Typologisch 
zijn de drie dochteren erfgenamen, die op grond van de Beloften van God (getal 3), nieuwe 
schepselen zijn geworden. Maar zij hebben nog een aardse verschijning. En zolang zij nog in 
het vlees zijn, is Zoonschap en Erfenis nog geen feit. In dit verband worden de namen 
genoemd van de ‘dochteren’.  Als nieuwe schepselen erven zij, naar Zijn Belofte (=3), ín en 
mét de Zoon. Op grond van een leven uit geloof, uitgebeeld in de namen van de dochteren. 
Op grond van een leven uit geloof, uitgebeeld in de vrouwelijke vorm van zonen. Maar 
gezamenlijk, zijn zij, of zullen zij, het Woord Gods zijn (= 10). Of op grond van hun trouw aan 
het Woord van God (= 10), zullen zij, naar Zijn Belofte (= 3), erfgenamen zijn over al het 
geschapene (= 7). 
 
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.(kinderen erven nog niet, zonen erven wél) 
 
2 Korinthe 5 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het 
vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
16 En Job leefde na dezen honderd en veertig jaren, dat hij zag zijn kinderen, en de 
kinderen zijner kinderen, tot in vier geslachten. 
 
Hoe oud is Job geworden? 
 
Na dezen, is dat ná zijn ellende? Of is dat ná het krijgen van de ‘nieuwe’ kinderen? Hoe oud 
is Job eigenlijk geworden? Dat kunnen we niet exact berekenen. We weten niet  hoelang zijn 
lijden heeft geduurd, en hij had voor alle ellende dus ook al tien kinderen. Dan zal hij rond de 
200 jaar geweest zijn. (Abraham werd 175, Izaäk werd 180). In die tijd was dat normaal. 
 
16 En Job leefde na dezen honderd en veertig jaren, dat hij zag zijn kinderen, en de 
kinderen zijner kinderen, tot in vier geslachten. 
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Getallen 
 
140             =   2 x 70 
14               =   2 x 7       =  Nieuwe Schepping; niet de eerste, maar de tweede Schepping                                                                      
 
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 
 

Getal 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). 
 
17 En Job stierf, oud en der dagen zat. 
 
Slot 
 
In het Boek Job staat niet hoelang Job heeft moeten lijden. De tijdsduur van al de 
verzoekingen is nergens vermeld. Ook weten we aan het einde van het Boek niet exact 
waarom Job heeft moeten lijden. Wat was het specifieke doel ervan voor Job zelf? Waartoe 
kastijdde de Heere hem? Wat heeft de Heere voor hem in Gedachten, straks in de eeuwige 
Toekomst? Waartoe werd hij klaargestoomd? We weten het niet.  
 
Maar dat weten we ook niet van onze eigen levens. Waartoe overkomt in ons eigen leven 
bepaalde ellende? Waarom gebeurt er wat er gebeurt? En waarom een bepaalde tijdsduur? 
Waarom komt er verdriet en gemis op ons pad? Waarom slechte gezondheid en pijn? Ook 
wij krijgen daar, individueel, geen antwoord op. Nog niet. Net zoals Job daar geen antwoord 
op kreeg.  
 
Wat we nu wél weten, is dat er in de Bijbel staat dat alle lijden een doel van Godswege 
dient. En dat alle ellende ten goede gebruikt wordt. En dat de ellende die ons overkomt, niet 
opweegt tegen de Heerlijkheid die ons staat te wachten. Job hield vast aan zijn trouw aan 
God. Dat hij, in ons lijden, een voorbeeld voor ons mag zijn.  
 
DankUwel 
 
Wij danken U dat U een God bent die omziet naar Zijn kinderen. En ook al begrijpen wij lang 
niet altijd waarom wij lijden in dit leven, wij weten, door deze studie, dat U handelt vanuit 
Uw Wijsheid en Uw Rechtvaardigheid. U heeft beloofd dat U ons niet zult begeven noch 
verlaten. U bent bij ons tot aan de voleinding van de wereld. En wat er ook gebeurd in onze 
levens, niets kan ons scheiden van Uw Liefde. Daar danken wij U voor. Amen.                                                                                                                    
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