Dinsdag
Wie ben jij in Gods ogen?
Job 1:1-5
We gaan lezen in het boek Job. Hem overkomt veel lijden; wat betreft zijn gezin, zijn bedrijf, zijn
lichaam. Maar we lezen hier dat Job vroom en oprecht is, hij is godvrezend en keert zich af van het
kwaad. In hoofdstuk twee zegt God hetzelfde tegen de satan: er is niemand zoals Job; hij blijft
oprecht, vroom en godvrezend zelfs als hem alles afgenomen is. Job zegt dus niet van zichzelf dat hij
zo is, de Heere zegt het van hem. Job zegt zelf: wie zal een reine geven uit een onreine? Hij weet dat
hij niet zonder zonde is. Maar het is Gods eigen werk in Job, dat hem in staat stelt om vroom en
oprecht te leven. We kunnen hieruit opmaken dat het lijden geen straf voor zijn zonden is. In psalm
103 staat dat de Heere nooit handelt met ons naar onze zonden. Stel je voor dat Hij dat wel deed…
Wij vinden het meestal erg belangrijk wat anderen van ons vinden. We willen ergens bij horen. Het
kan zijn dat je jezelf best netjes vindt, en dat anderen dat ook vinden. Je leeft volgens de regels, doet
weleens wat voor een ander, doet vrijwilligerswerk voor je kerk of een goed doel.
Het kan ook zijn dat je jezelf waardeloos vindt. En je denkt dat anderen dat ook vinden. In beide
gevallen kan satan je dat influisteren. Als je goed over jezelf denkt, heb je de Heere niet nodig. Als je
slecht over jezelf denkt, durf je de Heere niet lastig te vallen. Dat vindt satan prima. Weet je, het is
niet het belangrijkste wat jezelf, anderen, of de satan van jou vinden. Wat zegt de Heere van ons?
Dat laat Hij je weten door Zijn Woord en Zijn Geest.

Woensdag
Satan heeft veel macht.
Job 1:6-12
De Heere heeft Job gezegend. Hij is rijk en heeft een groot gezin.
We mogen even in de hemel kijken. Daar zien we satan. Hij is er altijd op uit om Gods werk onderuit
te halen en Gods kinderen zwart te maken. De Heere wijst satan op Job, die Hem zo trouw dient.
Nogal logisch, zegt satan. U hebt hem alles gegeven wat zijn hart begeert. U hebt Jobs liefde gekocht.
Neem hem zijn bezittingen maar eens af, dan zullen we kijken wat er van zijn liefde voor U overblijft.
Dan mag satan van de Heere Job op de proef gaan stellen.
Satan gaat aan het werk. Dit is wat hij het liefst doet: vernielen. Dit is huiveringwekkend. Want nog
steeds is satan zo bezig in het leven van gelovigen. Hij mag hen soms zeven zoals de tarwe. Dit zegt
Christus in Lukas 22 tegen Petrus. Het betekent dat de satan alles zal proberen om de gelovigen van
Christus te laten afvallen.
Maar er is ook troost in deze verzen. Satan kan niet verder gaan dan dat God toestaat. De Heere
weet wat Zijn werk in Job kan hebben.
Satan gaat listig te werk. Hij kent onze zwakke plekken. Hij kiest precies het moment waarop hij Job
zo hard mogelijk kan treffen. Als al zijn kinderen bij elkaar zijn op een verjaardag. Het huis stort in
door de storm, en al zijn kinderen komen om. Zijn vee raakt hij allemaal kwijt. Wat heeft satan veel
macht. Hij kan beschikken over het vuur en de wind. Het is niet voor niets dat de Heere ons leert
bidden: verlos ons van de boze. Wij kunnen niets beginnen tegen deze vernieler. Onderschat hem
nooit! Maar weet wel, hij is gebonden. Jezus heeft overwonnen. Hij heeft zijn kop vermorzelt.
Donderdag
De Heere geeft en de Heere neemt.

Job 1:13-22
Job was een gewoon mens. Toen hij de verschrikkelijke berichten kreeg waar we gister over lazen,
stond hij op en viel in diepe rouw op de grond. Wat een pijn. Hij buigt zich voor God. Hij weet dat
alles wat hij heeft van God is. Hij heeft het gekregen. En nu neemt de Heere het weer van hem. Hij
mag dat doen, want Hij is God. Daarom blijft Job de naam van de HEERE loven. Hij staat met lege
handen voor God, hij weet dat hij nergens recht op heeft. Zijn vroomheid blijkt uit de reactie op dit
lijden. In dit alles zondigde Job niet, lezen we.
Kijk eens naar je eigen leven. Hoe is dat bij ons als er tegenslag is? Kleine of grote tegenslagen. Wat
kunnen we snel mopperen, zoals het volk Israel in de woestijn. Zo snel zijn we het niet eens met Gods
weg. Ook voor ons geldt dat alles wat we hebben van Hem gekregen is. Onze gezondheid, gaven,
familie, verstand, geld, onderdak. Echt alles. We mogen het gebruiken in Zijn dienst, maar als Hij het
van ons afneemt, doet Hij geen onrecht. De Heere hoeft Zich niet te verantwoorden tegenover ons.
Waarom dingen in ons leven niet gaan zoals wij willen. Soms laat Hij later zien waar het voor nodig
was. Vaak gebeurt dat ook niet en weten wij niet waarom het kwaad gebeurt. Wij zijn mensen en
God is God. Maar wel een God die in Christus in deze gebroken en zondige wereld is neergekomen en
alle zonden en leed gedragen heeft (Jesaja 53:4).
Vrijdag
God heeft alle macht.
Job 2:1-10
De satan gaat door. Hij heeft niet gewonnen, maar geeft het ook niet gewonnen. Job is nog gezond!
Daarom heeft hij God nog niet vaarwel gezegd, meent satan. Als U dat ook van hem afneemt, zal hij
U niet meer liefhebben. Satan krijgt toestemming om Jobs gezondheid aan te tasten, maar hem wel
in leven te laten. Satan kan niet verder gaan dan God hem toestaat.
Daar zit Job dan, midden in de as, zich te krabben vanwege zijn jeukende zweren. Zijn vrouw spot
met God. Ook zij heeft tien kinderen verloren. Zij heeft ook niets over, en nu ook nog een zieke man.
Haar reactie is begrijpelijk. Maar Job noemt haar dwaas. Een mens zonder God houdt niets over,
maar blijft achter zonder troost. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen.
Toen een kind erg ziek was, werd er veel met en voor haar gebeden om genezing. De ziekte werd
erger. Iemand vroeg haar: “heeft God je gebed niet verhoord?” Haar antwoord was kort: “Ja, Hij zei
nee!”
Dat zien we hier ook. Job zegt geen kwaad woord over God. Misschien stormt het van binnen. Maar
hij wil niet dat anderen kwade gedachten over God krijgen. Hij probeert zijn vrouw mee te krijgen:
“Zouden wij het kwade wel van God ontvangen en het goede niet?” Het is goed wat God doet. Job
spreekt in geloof. Job heeft Gods hand leren kennen als een Vaderlijke hand. Die Vader gaf Zijn
geliefde enige Zoon om gekruisigd te worden voor vijanden. Zoveel liefde is er in God. Al begrijpen
wij Zijn weg niet, zo’n God kunnen we toch nooit van iets kwaads verdenken?
Zaterdag
Verlangen naar de dood.
Job 3 : 1-5 en 20-26
Het derde hoofdstuk is het dieptepunt van Jobs lijden. Hij wilde dat hij nooit geboren was. Dit is niet
goed. Het leven is een gave van God. Maar toch is dit misschien beter te begrijpen dan de geloofstaal
uit de vorige hoofdstukken. Herken je er iets van? Heb je ook gezegd: zo hoeft het voor mij niet
meer? Denk je ook weleens: wat heeft mijn leven voor zin? We kunnen Job begrijpen. Zijn

beproeving is zwaar en duurt lang. God raakt Job niet kwijt, maar Job is God kwijt, en dat kan hij niet
verdragen. Hij verlangt naar de dood. Hij verheerlijkt de dood als plaats van rust.
Waarom staat dit in de Bijbel? Niet omdat het goed is om de dood te verheerlijken. Maar omdat er
mensen zijn die verlangen naar de schijnbare rust van de dood. De Heere weet hoe diep het kan gaan
in je leven. Dat laat het boek Job goed zien. De Heere weet hoe diep het kan gaan. Dat laat het boek
Job heel goed zien. Maar ook laat Job zien hoe God ons wil vertroosten. Wij mogen alles bij hem
neerleggen. Job mocht al zijn vragen heel eerlijk bij hem neerleggen. Uiteindelijk geeft de Heere geen
antwoord, maar laat Hij Job zien hoe ontzettend wijs en goed Hij is. Dat geeft Job rust. Toch is er nog
een andere rust. Paulus schrijft over het verlangen naar deze rust. Hij schrijft over de rust die
overblijft voor het volk van God. Dat is ware rust. Om eeuwig bij Christus te zijn.
Denk niet dat je rust vindt in de dood. Je weet dat het met de dood niet is afgelopen. Er is maar één
manier om rust te vinden voor je ziel, voor je onrustige hart. Zoals Augustinus zegt: onrustig is ons
hart totdat het rust vindt in U, o God. Probeer maar om daar de rust te zoeken.
De Heere verlangt ernaar om ook jou genadig te zijn (Jesaja 30: 18).
Zondag
Teleurgesteld in vrienden
Job 6:1-10
Job heeft in elk geval zijn vrienden nog. Ze komen hem opzoeken. Na lang zwijgen, zeggen ze mooie
en wijze dingen. Maar niet met de goede toepassing. God kan niet onrechtvaardig doen, dus moet
het lijden van Job een straf zijn op zijn zonde. Job moet zich bekeren. Ook al klopt de toepassing niet,
toch is het een goede aansporing die Elifaz geeft: Ik zou naar God zoeken! En mijn woord tot Hem
richten.
Een betere weg kan ik je niet wijzen in je ongeluk. Wat voor soort ongeluk dan ook. Als het gaat om
aardse, tijdelijke dingen kan het je erg tegenzitten. Ga ermee naar God. Als het gaat om geestelijke
nood is het niet minder het enige juiste advies. Mensen bedoelen het vaak heel goed. Deze vrienden
ook. Ze begrepen niet echt waar Job mee zat. Job wist niet meer waar hij de Heere moest zoeken. Hij
heeft zoveel vragen en raadsels. Waarom hij? Als Job een groot zondaar geweest was, zou het
verklaarbaar geweest zijn. Maar Job deed wat goed was. Hij is verbitterd, boos, depressief, verdrietig.
En zijn vrienden maken het alleen maar erger. Job vergelijkt hun gepraat met smakeloos, zoutloos
eten.
In Job 16:2 zegt Job het tegen zijn vrienden: jullie zijn allemaal moeilijke vertroosters. Hij ervaart dat
God zijn Tegenstander is, en nu verzwaren zij zijn lijden ook nog.
Maandag
Op hoop tegen hoop
Job 13 : 11-19
Het is goed om het boek Job rustig door te lezen. Je komt woorden tegen die schitteren als
diamanten tegen de achtergrond van zwart fluweel. “Zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen? Ook zal
Hij mij tot verlossing, tot zaligheid zijn.” Dat heb je niet in jezelf, als het nacht is in je leven. Maar wel
in God, zoals de psalmdichter zingt: die zijn hoop in het hachelijkst lot, dat is als het echt moeilijk
wordt, vestigt op de Heere zijn God. Die God heeft namelijk al zo vaak laten zien dat Hij het waard is
om vertrouwd te worden. Het is de ervaring van veel mensen dat God op het aller-onverwachtst
uitkomst gaf. Als het onmogelijk leek. Maar wel op Zijn manier. En dat is soms een heel andere dan
wij gedacht hadden. Dan kun je toch zeggen: Ik zal Zijn lof zelfs in de nacht, zingen daar ik Hem

verwacht. Job stelt hier ook een vraag aan jou. Heb je gegronde hoop? Zou het goed zijn als Hij jou
onderzoekt? Als het moeilijk is of wordt in je leven, kun je dan met Job zeggen: Hij zal mij tot
zaligheid zijn? Job had een vaste hoop op God. Die wordt aangevochten en bestreden van alle
kanten. Omdat God hem vasthoud blijft Job geloven. Door alles heen. Dat is toch om jaloers op te
zijn? Die God wil ook jouw God zijn. Dat laat Hij keer op keer weten door Zijn Woord. Zo waar Ik leef,
zegt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de
goddeloze zich bekeert van zijn weg, en leeft! Bekeer je, bekeer je, van je slechte wegen, want
waarom zou je sterven? Ezechïel 33:11. Door het bloed wat Christus gestort heeft op Golgotha wil Hij
je redden, jouw Zaligmaker zijn. Kom dan tot Hem en leg alles voor Hem neer.

