
Job, een introductie 

Waarom zijn er zoveel mensen in deze wereld die lijden? Waarom lukt het ons niet om, met al onze 

kennis, technologie, rijkdom, een eind te maken aan hardnekkige problemen als honger, ziekte, 

armoede? Waarom breken er steeds weer oorlogen uit? Waarom worden mensen getroffen door 

overstromingen, droogte, aardbevingen, natuurgeweld?  

Deze vragen, naar kwaad en lijden, het zijn indringende en hardnekkige levensvragen, vragen naar 

zin, naar betekenis. Het zijn vragen van alle tijden, maar misschien worden we nu wel meer dan ooit 

geconfronteerd met de ongelooflijke impact van het kwaad, omdat we zoveel zien en lezen. Via 

internet, tv en kranten zijn we bijna non-stop op de hoogte van wat er overal ter wereld gebeurt. 

Waarbij vooral het slechte nieuws de aandacht krijgt. 

De vragen naar de oorzaak van het kwaad kunnen ook ineens heel dichtbij komen, persoonlijk 

worden. Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Waarom word ik getroffen door deze 

ziekte? Waarom sterft zomaar ineens iemand die mij lief is, een ouder, partner, een vriend, waarom 

sterft een kind?  

Vragen naar de oorzaak van kwaad en lijden, en tegelijkertijd zijn het ook vragen naar God. Waarom 

grijpt God niet in? Waarom voorkomt God deze rampen niet? Waarom treft het kwaad goede 

mensen, gelovige mensen? Waarom beschermt God mij niet tegen dit verlies, deze ziekte? Hoe kan 

ik het rijmen, het geloof in God die goed is en ook machtig? Want als God goed en machtig zou zijn, 

dan zou hij kwaad en lijden toch niet toestaan?  

Deze vragen houden ons bezig, ik merk het zelf ook in gesprekken die ik met mensen heb. Door 

mensen die afscheid nemen van het christelijk geloof wordt ook vaak als één van de redenen 

genoemd dat ze niet meer kunnen geloven in een God van liefde als ze om zich heen kijken in de 

wereld, in hun eigen leven. En tegelijkertijd is het zonder geloof in een God net zo ingewikkeld om 

antwoorden te vinden op deze levensvragen en de vragen naar het lijden. 

Vandaag, en de komende weken verdiepen we ons in de kerkdiensten in het Bijbelboek Job. Een 

boek over lijden en hoe dat te duiden. Een boek waarin vragen worden gesteld, lange discussies 

gevoerd, klachten worden uitgesproken.  

Daarmee een boek dat ons kan helpen onze eigen vragen onder ogen te zien. Ik zeg er ook maar 

direct bij: niet een boek dat ons direct een helder, eenduidig antwoord aanreikt.  

Eigenlijk weten we maar weinig over dit boek Job, wanner het is geschreven, door wie en voor wie. 

Het boek zelf geeft er geen informatie over. Het boek wordt gerekend tot de wijsheidsliteratuur, 

zoals bijvoorbeeld ook de Psalmen en de Spreuken. Niet zozeer geschiedschrijving, maar een boek 

vol gedachten en wijsheid waar we ons aan kunnen scherpen. Stemmen die zich voegen in onze 

gesprekken over de vragen naar kwaad en lijden, naar God. 

Vandaag lezen we hoofdstuk 1 en 2 van dit boek.  

 

 

  



Job, verschillende perspectieven 

In deze eerste 2 hoofdstukken zien we 2 verhaallijnen, we hebben die ook afgewisseld in de lezing. 

Het verhaal van Job en zijn gezin, op aarde in het land Us. En het verhaal over God en satan en de 

andere hemelbewoners.  

Wie zijn de hoofdrolspelers? 

Job wordt getekend als de hoofdpersoon en hij wordt heel positief geïntroduceerd. Een 

rechtschapen en onberispelijk man, hij had ontzag voor God en meed het kwaad.  

Het gaat hem goed in het leven, direct aan het begin van het boek lijkt er ook al een verband te 

worden gelegd tussen die 2 dingen: een onberispelijk en gelovig man, die een gezegend leven leidt, 

ook materieel. Hij wordt zelfs de aanzienlijkste man van het Oosten genoemd. 

Het contrast tussen rijk en arm kan niet groter, in dit eerste hoofdstuk. De ene na de andere 

boodschapper komt met een onheilstijding naar Job. Een Jobstijding, noemen we zulk bericht niet 

voor niets. De dieren, duizenden runderen, ezelinnen en kamelen worden geroofd, de schapen en 

geiten door bliksem en vuur getroffen, alle knechten gedood. En tot overmaat van ramp sterven al 

Jobs kinderen, 7 zonen en 3 dochters, in één keer in de puinhopen van een ingestort huis.  

Tenslotte verliest Job ook zijn gezondheid en wordt hij getekend als een geslagen en berooid mens, 

zittend in vuil en stof, iemand die niets anders heeft dan een potscherf om zichzelf mee te krabben. 

Volledig op zichzelf teruggeworpen, en natuurlijk is dan de spannende vraag in dit boek hoe Job zal 

reageren. Daar kom ik straks op terug. 

Dan komt Jobs vrouw heel even in beeld, de enige keer in het hele boek. Iemand zei laatst tegen mij: 

ze wordt eigenlijk neergezet als een soort Eva. En daar zit wel iets in. Ze probeert Job te overtuigen, 

te verleiden, om zijn onberispelijke houding los te laten. ‘Vervloek God toch en sterf’. Dat is nogal 

wat, om tegen je eigen man te zeggen. ‘Sterf’. Is dit haar manier om Job te steunen? Is dit haar eigen 

onmacht, laten deze woorden eigenlijk zien hoe ze op dit moment zelf in het leven staat? Ook zij 

heeft natuurlijk alles verloren, haar rijkdom en mooie leven, haar 10 kinderen bovenal. Ze lijkt God 

de schuld te geven van dit onheil, met die woorden ‘vervloek God’. Maar Job zegt dat ze de woorden 

van een dwaas spreekt. Daarna verdwijnt ze ook weer uit beeld. 

En dan de vrienden van Job. Drie vrienden worden hier genoemd, Elifaz, Bildad en Sofar. Later in het 

boek zal er nog een 4e vriend aan het woord komen, Elihu. Deze vrienden zullen in de rest van het 

boek een belangrijke rol vervullen en ze komen uitgebreid aan het woord. Ze komen er in onze 

beeldvorming ook niet altijd zo goed van af. De vrienden proberen in hun betogen het kwaad dat Job 

overkomt te verklaren. Ze denken in het denkschema dat toen waarschijnlijk gangbaar was: God 

regeert de wereld op een rechtvaardige manier. Mensen die goed doen, goed leven, worden 

gezegend. Het schema dat helemaal aan het begin van hoofdstuk 1 ook al leek op te lichten, toen het 

ging over Jobs goedheid en zijn rijkdom. En dat betekent dan ook dat als kwaad jou treft, je dat gaat 

verklaren als gevolg van iets kwaads, een slechte daad, een overtreding, zonde. Kwaad roept kwaad 

op.  

Daarmee loop ik vooruit op de volgende hoofdstukken, en ik daag u uit om de komende dagen eens 

iets in die hoofdstukken te lezen. Geen gemakkelijke leesstof, eerder moeilijke literatuur, dichterlijk 

ook, maar het is de kunst om uit die dialogen iets te halen van de lijn van denken, de argumentatie, 

het zoeken naar de zin van het lijden. Dat maakt die dialogen fascinerend, omdat ze in die vragen en 

denklijnen ook zo herkenbaar zijn. Uiteindelijk blijken de vrienden overigens op een dwaalspoor te 



zitten in hun verklaringen, in de ogen van Job en van God. Vandaar ook het beeld dat wij van ze 

hebben, vrienden die Job uiteindelijk alleen verder in de put helpen. 

Toch is dat niet wat er eerst gebeurt, als de vrienden op het toneel verschijnen. De vrienden maken 

eigenlijk diepe indruk, als het gaat om inlevingsvermogen. Ze komen Job opzoeken, hun medeleven 

tonen en hem troosten. Medeleven en troost, daar gaat het allereerst om. Als ze Job dan zien 

barsten ze uit in geweeklaag, scheuren hun kleren en werpen stof over hun hoofd. Daarmee komen 

ze dichtbij Job zelf, ze gaan naast hem zitten. Zeven dagen en zeven nachten blijven ze daar zitten, 

zonder iets te zeggen. Een week lang zwijgen ze. Een week lang, dichtbij zijn, meeleven, proberen je 

in te leven in het leed dat veel te groot is voor woorden. Een ongelooflijk voorbeeld, en misschien 

wel het enige wat goed is om te doen in zo’n situatie. Er zijn. De vrienden zwijgen, net zo lang tot Job 

zelf de stilte doorbreekt en in hoofdstuk 3 het woord neemt. Vrienden van formaat. 

En dan de schijnwerper op die andere verhaallijn. De plaats waar de hemelbewoners hun opwachting 

maken bij de Heer. Dit stuk verhaal is best lastig te duiden. Wat moeten we ons daar precies bij 

voorstellen? 

Zo’n voorstelling van een soort godenberg, met hogere en lagere goden, die van hoge hoogte de 

aarde besturen, dat komen we wel meer tegen in de oudheid. Bijvoorbeeld ook in de Griekse 

mythologie. In het Oude Testament komen we die hemelbewoners ook wel vaker tegen, het kan 

gaan over engelen, soms ook wel zonen van God genoemd, of andere hemelse wezens, niet precies 

duidelijk. Wel is duidelijk dat ze een bepaalde macht hebben, maar dat ze aan God verantwoording 

afleggen. 

Dit geldt ook voor Satan, de tegenstander. Hij gaat met God een soort weddenschap aan, waar Job 

het slachtoffer van wordt. Job komt daarvan overigens niets te weten, ook later niet in het verhaal. 

Dit is natuurlijk ingewikkeld, want wat voor Godsbeeld is dit eigenlijk? En hoe past dit bij het Bijbelse 

beeld van een God die mensen liefheeft, die een verbond met mensen aangaat? Het is een lastig 

stukje tekst, één van de lastige vragen over het boek Job waar ik geen goed antwoord op vind. 

In ieder geval wordt in dit gesprek tussen God en Satan wel de meest spannende vraag van dit 

verhaal duidelijk: hoe zal Job reageren als hij tegenslag ondervindt? Wat voor effect zal dat hebben 

op zijn ontzag voor God? 

Terug naar Job. Hoe zal hij reageren op het onheil? Zal hij God vervloeken?  

In hoofdstuk 1 en 2 lezen we twee keer wat de reactie van Job is. De eerste reactie is geen vloek, 

maar juist het omgekeerde. Job zegt: De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van 

de Heer zij geprezen. En er staat nog bij dat ondanks alles Job niet zondigde en God geen enkel 

verwijt maakte. 

In hoofdstuk 2 zegt Job, ook in reactie op de woorden van zijn vrouw: Al het goede aanvaarden we 

van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?  

Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat deze woorden van Job bij u oproepen. Het zijn woorden die 

getuigen van een diep Godsvertrouwen, woorden ook van een zekere berusting, aanvaarding 

misschien van zijn lijden. Het zijn ook woorden die door de eeuwen heen door veel christenen in de 

mond zijn genomen, als ze zelf te maken kregen met lijden. Woorden die troost hebben gegeven, en 

misschien nog steeds kunnen bieden, aan mensen die met lijden worden geconfronteerd. Het gevoel 

dat je niet de enige bent die lijdt, want denk aan Job en aan zijn vragen.  



Tegelijkertijd merk ik bij mezelf ook iets anders. De woorden van Job hebben ook wel iets heel erg 

berustends in zich, iets van het ‘niet klagen maar dragen’. Apathisch bijna, lijdzaam. Ze roepen ook, 

in zekere zin het beeld op van een God die naar believen goed en kwaad uitdeelt aan de mensen, en 

van de mens die dat dan maar moet aanvaarden, wat er ook gebeurt.  

Mooi in dit boek is dat we verschillende kanten van Job te zien krijgen. Hier misschien berusting en 

aanvaarding, misschien ook nog in de eerste shock van alles wat gebeurt. Maar in de volgende 

hoofdstukken zie je heel andere reacties. Job zal de dag van zijn geboorte vervloeken, hij gaat fel in 

discussie met zijn vrienden, hij stelt scherpe vragen aan God. Klacht en boosheid krijgen voluit de 

ruimte. Daarmee krijgt Job ineens ook een heel menselijk gezicht, zo herkenbaar.  

Een mens die worstelt met wat hem overkomt. Die heen en weer wordt geslingerd tussen boosheid 

en klacht, aanvaarding en berusting. Maar die in alles dan steeds het gesprek met God zoekt. 

Misschien moeten we zo die eerste woorden van Job ook wel vooral lezen. Wat ik meeneem uit die 

woorden over goed en kwaad aanvaarden is de uitdaging om in je leven het goede en het kwade 

onder ogen te zien, en in al die omstandigheden, goed en kwaad, ten diepste met God te leven. Niet 

volgens een denkschema waarin je zomaar kunt herleiden waar het kwaad vandaan komt en of het 

inderdaad God is die dat kwaad veroorzaakt. Of satan, of andere duistere machten. Als mens hebben 

we geen zicht op de diepste oorzaken van kwaad en lijden, en die antwoorden worden ook in het 

boek Job niet gegeven. 

Kwade en goede dagen, ze hebben beide een plaats in ons leven, waarbij het wel verschilt in welke 

mate. Wat Job dan laat zien, en dat is voor mij de inspiratie en wijsheid van deze hoofdstukken, is dat 

Job in dat alles wil leven met God, in ontzag voor God, in relatie met God. Het lijden is voor hem geen 

reden om God te vervloeken, om zijn geloof op te geven. Geloof zou dan in zekere zin ook 

oppervlakkig worden, precies zoals Satan het verwoordt. Geloven is gemakkelijk als het je goed gaat, 

maar je kunt het maar beter opgeven als je tegenstand ondervindt. Maar de vraag is natuurlijk wat 

dat uiteindelijk oplost, wat je daar beter van wordt. Als je juist als je lijden ervaart je geloof opgeeft. 

Hoe verleen je dan zin aan je lijden, als God geen gesprekspartner meer is?  

De reactie van Job doet me denken aan woorden uit Romeinen 8. Niets kan ons scheiden van de 

liefde van de Heer. Liefde als dragende kracht onder ons leven. Liefde die bestand is tegen al onze 

vragen, boosheid en klachten, liefde die geneest en troost. Dat we die liefde, die aanwezigheid van 

God, mogen zoeken en ervaren. 

Amen 

 

 

 

 


