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Inleiding

Job spreekt al eeuwen tot onze verbeelding.
De man van wie wordt gezegd dat hij eerlijk en onberispe-

lijk is, en schatrijk. 
Een trouwe dienaar van God. Maar ook de man die alles 

kwijtraakt en doodziek wordt. 
Die worstelt met de vraag waar hij dat in Gods naam aan 

verdiend heeft.
En die dus al gauw worstelt met God zelf.
De vragen die opduiken in het Bijbelboek Job zijn heel her-

kenbaar. Vragen naar de zin van het lijden, en naar de zin en 
onzin van het dienen van God. Word je daar beter van, en zo 
ja, op welke manier dan? Hoe betrouwbaar is God eigenlijk, 
als onder zijn almachtige leiding ook zoveel misgaat, naar ons 
idee tenminste?

Herkenbare vragen, maar wel verpakt in een Bijbelboek 
dat heel ver van ons af staat. 

Dat ligt voor een deel aan de afstand in tijd. Job leeft in een 
wereld van herders en tuinbouwers in het oude Midden-Oos-
ten. Wij kunnen ons niet gemakkelijk verplaatsen in hun leef- 
en denkwereld. 

Ook de literaire vorm van Job staat ver van ons af. Het boek 
bestaat in feite uit twee genres. Het begint en eindigt als een 
soort toneelstuk, waarin de dramatische gebeurtenissen elkaar 
snel opvolgen. Wanneer je bijvoorbeeld hoofdstuk 1, 2 en 42 
achter elkaar zet, kun je er vrij gemakkelijk een hoorspel van 
nog geen half uur van maken. Maar in de hoofdstukken daar-
tussen is de literaire stijl heel wijdlopig en herhalend.

Het boek is geschreven voor literaire en theologische fijn-
proevers, die genieten van de overvloedige beeldspraak en de 
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heel geleidelijke ontwikkeling van de gedachten en standpun-
ten van Job en zijn vrienden. Voor veel hedendaagse lezers is 
dat allemaal niet te volgen. En zo laten ze het hele boek liggen 
en daarmee ook de rijke oogst die je zou kunnen binnenhalen 
wanneer je worstelt met precies dezelfde vragen als Job.

In dit Bijbelstudieboek over Job heb ik geprobeerd om die 
afstand te verkleinen. Ik heb de inhoud gereduceerd tot de 
verhaallijn, en ik besteed maar één samenvattend hoofdstuk 
aan het grote dichterlijke middendeel. Dat houdt de vaart erin 
en de belangstelling levend. Toch blijft de kern van al de beto-
gen wel behouden want, zoals gezegd, Job en zijn vrienden 
herhalen zichzelf nogal. Ik hoop dat dit klassieke verhaal over 
een mens die worstelt met zijn leven nieuwe lezers mag vin-
den. En dat die lezers zich mogen herkennen in Job en in zijn 
strijd, en in de God van Job, die het lijden niet uit de weg gaat. 

Het vervolg van deze inleiding geeft alvast een indruk van 
wat de volgende hoofdstukken te bieden hebben. 

Het eerste hoofdstuk bespreekt de vraag: Waarom dien je God?
Wat houdt dat eigenlijk in: God dienen? En waarom zou je 

het doen? Doet Job dat uit respect en liefde voor God, of 
gewoon om er beter van te worden?

De vraag die centraal staat in tweede hoofdstuk is: Wat 
voor God dien ik eigenlijk?

God laat allerlei rampen toe in het leven van Job. Dat roept 
de vraag op naar zijn rechtvaardigheid. Is Hij de bewerker van 
het kwaad of – net als wij – het slachtoffer? Maar hoe zit het 
dan met Gods macht? Hoe veilig zijn we bij een God die de 
zaken niet in de hand heeft?

Hoofdstuk 3 gaat over verliesverwerking. Wat betekent het 
voor Job en zijn vrouw dat ze vrijwel alles kwijtraken? En hoe 
reageren omstanders en vrienden? Troostend, verklarend, of 
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alleen maar zwijgend? Het verhaal van Job geeft een aantal 
reactiepatronen waarvan we kunnen leren.

Hoofdstuk 4 gaat in op de breedsprakige woordenwisseling 
tussen Job enerzijds en zijn drie vrienden anderzijds. Je zou 
over die lange betogen wel twintig hoofdstukken kunnen 
schrijven. 

Maar veel spannender is het om al die betogen, die in 
essentie op hetzelfde neerkomen, in te dikken tot één bondige 
boodschap, met als centrale vraag: hoe kijken Job en zijn vrien-
den aan tegen God en hoe tegen zichzelf en hun relatie met God? 
En herken ik mezelf daarin?

In hoofdstuk 5 wordt in het boek Job een soort pas op de 
plaats gemaakt. Job en zijn drie vrienden zijn uitgepraat, en ze 
lopen aan tegen de grenzen van begrip en inzicht. Dat roept de 
vraag op naar een ander soort wijsheid, die voor mensen niet 
op eigen kracht bereikbaar is. 

Na alle betogen over God, komt er ten slotte een statement 
van God. Daarover gaat hoofdstuk 6. God neemt zelf het woord 
en doorbreekt de vanzelfsprekende schema’s uit de voor-
gaande hoofdstukken. Job en zijn vrienden worden gedwon-
gen om hun beeld over God bij te stellen.

We eindigen in hoofdstuk 7 met Jobs rehabilitatie. Job, die 
grote verliezen had geïncasseerd, wordt opnieuw schatrijk. 
Eind goed al goed, dus? 

Dat is inderdaad maar de vraag. Job wordt hersteld in zijn 
vroegere welstand, maar voor het zover is, vindt er ook een 
verzoeningsritueel plaats. Pas als er vergeving is, kan er gene-
zing zijn. Ook die les leren we uit het boek Job. 

Ieder hoofdstuk sluit af met verwerkingsvragen, voor jezelf of 
om een groepsgesprek te ondersteunen. De vragen zijn per-
soonlijk van aard, en dat is ook de bedoeling. Het boek Job is 
bedoeld om je aan het denken te zetten, vooral over jezelf, je 
eigen beeld van God en je relatie met Hem.
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Wanneer je dit boek gebruikt als opstap naar een groeps-
bespreking, probeer dan weg te blijven bij vragen als: wat vond 
ik ervan, was ik het ermee eens, enzovoorts. Dat kan altijd 
nog. Dit soort vragen leidt eerder tot een analyse of discussie 
dan tot een geloofsgesprek.

Voor geloofsgesprekken heb je meer aan vragen als: wat 
sprak me aan? of: wat heeft God mij te zeggen, via dit boek of 
dit Bijbelgedeelte? Wat heeft me geraakt? Wat zou ik – naar 
aanleiding van deze tekst – in mijn leven (anders) willen gaan 
doen?
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1.  Waarom dien ik God? 
Job 1:1-12

De vraag waarmee ik begin, is heel eenvoudig.
Maar het antwoord kan ontzettend moeilijk zijn.

Waarom dien ik God eigenlijk?

Vraag je je dat ooit af? Of helemaal nooit?
Wanneer je niet bent opgegroeid in een godsdienstig 

milieu, kan alleen al het woord ‘dienen’ je overvallen. Hoezo 
dienen? Ik heb wel belangstelling voor God, en misschien ook 
wel behoefte aan God. Maar God dienen? Waarom zou ik dat 
gaan doen? Wat word ik daar beter van?

Het kan ook dat je God al heel je leven kent en al jaren naar 
de kerk gaat. Misschien stel je die vraag al niet meer aan jezelf. 
Je bent volledig gewend aan het idee dat je God dient. Maar 
dan zijn er wel anderen die het vragen. Je collega’s bijvoor-
beeld, of je kinderen. Zeker wanneer zij zelf niet zo gemoti-
veerd zijn om God te dienen. Of weinig zin hebben in al die 
dingen die daar automatisch lijken bij te horen. Of er juist niet 
bij horen. Zaken die ze allemaal moeten wegstrepen uit hun 
leven. Leg dat maar eens uit…

Dat valt niet mee. Zeker als je God je hele leven gediend 
hebt, omdat dat nu eenmaal zo ging. Of omdat het moest van 
je eigen ouders, en jij wel gewoon deed wat zij zeiden. Dan heb 
je geen sterk antwoord op dit soort vragen.

Maar het kan nog ingewikkelder worden. Bijvoorbeeld wan-
neer je God tot nu toe gediend hebt omdat je ervan uitging dat 
Hij liefdevol, zorgzaam en rechtvaardig was. Je voelde je gewoon 
veilig bij God. En je had ook veel aan Hem te danken, toch?
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Maar nu zijn er in je leven dingen gebeurd die daar niet 
mee lijken te kloppen. Je werd ernstig ziek, of een van je kin-
deren. Je verloor je baan, of je partner bleek je te bedriegen.

En God stond erbij en keek ernaar. Weg veiligheid, weg 
vertrouwen. 

Waarom dien ik God eigenlijk nog? Wat helpt het, en wie 
zit er eigenlijk op te wachten?

God dienen
Vragen genoeg, maar laten we bij het begin beginnen, bij dat 
dienen van God.

Wat houdt dat in? En wat lezen we erover in het boek Job?
 
Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting 
maken bij de HEER, en ook Satan bevond zich onder hen. 
De HEER vroeg aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Hij 
antwoordde: ‘Ik heb rondgezworven en rondgedoold op 
aarde.’ De HEER vroeg aan Satan: ‘Heb je ook op mijn die-
naar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde: hij is 
rechtschapen  en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God 
en mijdt het kwaad.’ (Job 1:6-8) 

Uit de beschrijving van Job – die hier een dienaar van God 
wordt genoemd – leren we wat dat ‘dienen’ betekent. Over Job 
wordt gezegd dat hij eerlijk en trouw was, en dat hij het kwaad 
uit de weg ging (‘mijdt’). Dat is een opvallende manier van 
spreken. Jobs eerlijkheid en trouw zijn een bewuste keus.

 
Die manier van spreken doet denken aan Genesis 3: de 
geschiedenis van de zondeval. Het is heel zinvol om die 
geschiedenis erbij te lezen, omdat er opvallende overeenkom-
sten zijn tussen Job 1 en Genesis 3.

In Genesis 3 wordt beschreven hoe de mens zich door een 
slang laat verleiden om van de verboden vruchten te eten. En 
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dat doet de mens om ‘net zo te zijn als de goden en kennis te 
hebben van goed en kwaad’.

Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, 
gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de 
vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen 
enkele boom in de tuin mogen eten?’ ‘We mogen de vruch-
ten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, ‘behalve 
die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons 
verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs 
maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we ster-
ven.’ ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Inte-
gendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra 
je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis 
zullen hebben van goed en kwaad.’ (Genesis 3:1-5)

Het verhaal dat in Genesis 3 wordt verteld staat bekend als de 
‘zondeval’. De term komt in het verhaal zelf niet voor, maar is 
wel treffend gekozen. De mens trapt als het ware in een val die 
door de slang is opgezet, en ook maakt het woord ‘val’ iets dui-
delijk van de onomkeerbaarheid van deze gebeurtenis. Je kunt 
wel naar beneden vallen, maar niet omhoog. De mens is door 
deze val voorgoed op een lager niveau terechtgekomen.

 
Job leefde1 betrekkelijk kort na deze zondeval. Uit de omschrij-
ving van zijn situatie kunnen we opmaken dat hij leefde in de 
vroege oudheid, waarschijnlijk nog vóór Abraham, de stamva-
der van het volk Israël. Het verhaal speelt niet in Israël, maar in 
‘het oosten’. Daar kwam Abraham vandaan, daar kwam – in het 

1  Het is een open vraag of Job een historische persoon is. In de vertelling 
leeft hij uiteraard wel, nog voordat er sprake was van het volk Israël dat 
uit de stamvader Abraham is voortgekomen. Dat geeft het verhaal van 
Job een heel universeel en tijdloos karakter. Een leerdicht voor alle vol-
ken, over de God van hemel en aarde.
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Bijbelse perspectief – de hele mensheid vandaan, daar immers 
had ooit de hof van Eden gelegen. De hof waar de mensheid 
schitterend was begonnen, maar zich al gauw tegen God had 
gekeerd. Toen waren Adam en Eva, en met hen de hele mens-
heid, verdreven uit het paradijs. Ze werden veroordeeld tot een 
bestaan van hard werken en met veel moeite kinderen krijgen.

In de tijd, tussen Eden en Abraham, duikt Job op. Hij wil 
niet gelijk zijn aan God, maar hij dient Hem. Hij accepteert de 
verhoudingen die God heeft ingesteld. Hij heeft eerbied voor 
God, lezen we. Job gebruikt zijn kennis van goed en kwaad om 
het kwaad uit de weg te gaan. En dat leeft hij bovendien voor 
aan zijn kinderen. Die kinderen groeien op in een zorgeloze 
overvloed. Wanneer je leven zo probleemloos en feestelijk 
verloopt, dan kun je gemakkelijk denken: Waar heb ik God 
helemaal voor nodig? En dan zeg je God in je hart vaarwel. 
Die gedachte kan Job niet verdragen. Daarom laat hij zijn kin-
deren na elke feestweek aantreden voor een reinigingsritueel. 
Een brandoffer, dat bedoeld is om hen te reinigen van alle 
eventuele verkeerde gedachten en daden. 

Zo leren we van Job wat het inhoudt om God te dienen: ik 
heb eerbied voor God, ik ga het kwaad uit de weg. Ik leef eer-
lijk en trouw. Ik geef mijn hart aan God, en ik leef dat voor aan 
mijn kinderen.

Gods blijdschap
Daar is God blij mee. Dat zien we gebeuren in de volgende 
scène, een soort hemels werkoverleg. Daar komen de ‘hemel-
bewoners’ bij de HEER. Het wordt duidelijk dat het gaat om 
speciale gezanten die namens God kunnen handelen, die ook 
nagaan wat er allemaal op de aarde gebeurt. In dat werkover-
leg roemt God zijn dienaar Job. 

Ook God noemt hem eerlijk en trouw. Te midden van dit 
groepje hemelse verbindingsofficieren wordt hij met ere 
genoemd: Job gaat het kwaad uit de weg.
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Mocht je met de vraag zitten waarom je God zou dienen, en 
wat dat oplevert, dat krijg je hier een eerste en indrukwekkend 
antwoord. God is blij met jouw dienst, met je eerlijkheid en 
met je trouw. En mocht je onderuitgaan, of afdwalen, dan is 
God blij met je bekering.

God verdient eerbied, dat komt Hem toe, als almachtige 
God en Schepper. Maar wanneer God wordt gediend, dan laat 
Hem dat niet koud. 

Die houding had God ook al direct na de zondeval. De 
mens laat God in de steek, maar God zoekt de mens weer op. 
De mens moet het paradijs uit, maar God blijft daar niet ach-
ter. God gaat mee, de geschiedenis in. Hij is erbij als we ons in 
het zweet werken, en als we met pijn en moeite kinderen op 
deze wereld zetten. Hij is erbij als we voor moeilijke afwegin-
gen staan. Tussen leven en dood en tussen goed en kwaad. 

Hij beschermt ons en gunt ons, ondanks de zondeval, zijn 
nabijheid en het goede van deze aarde. Voor Job is God bij-
zonder gul geweest. Hij is de rijkste man van zijn tijd.

Dat God mensen zo rijk zegent met aardse goederen, is 
geen regel en al helemaal geen recht. Maar het is wel een sig-
naal dat God het goede gunt aan alle mensen die hun leven 
helemaal aan Hem toevertrouwen. Want daar is Hij blij mee. 

Satans wantrouwen
God is blij, en spreekt blij over Job, maar er is één deelnemer aan 
het hemelse werkoverleg die er heel anders tegenaan kijkt. Hij 
heet Satan.2 Die naam betekent ‘tegenstander’ en in het verhaal 
over Job heeft hij voortdurend de rol van de tegenstem. Hij is  
 

2  Ik schrijf Satan hier met een hoofdletter, omdat hij in dit verhaal voort-
durend als een concreet personage optreedt. Maar Satan, als eigennaam, 
is in feite een anachronisme. Pas veel later, bijvoorbeeld in de boeken van 
het Nieuwe Testament, duikt deze eigennaam op. In het Oude Testament 
is hij een boze geest of een ‘tegenspreker’.


