Bijbelrooster - Als het tegen zit | 26 mei – 2 juni 2020
Dinsdag 26 mei | God loven in tegenslag
De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd. Job 1: 21
Lezen: Job 1: 13-21
Job verliest op één dag alles wat hem lief en dierbaar is. Zijn kinderen. Zijn bedrijf. Alles wordt
weggenomen wat de Heere hem gegeven heeft. Toch verliest Job niet alles. Eén ding houdt hij over.
Job houdt zijn God over. Hij dient God om God Zelf. De Heere heeft gegeven. Zo goed is God voor een
slecht mens, die als een arme, naakte, zondaar voor God staat. De Heere heeft genomen. God gaat
een bijzondere weg van lijden met Job. Maar, Gods regering gaat ook over de tegenslagen in zijn
leven. Zo kan Job zeggen: ‘De Naam des HEEREN zij geloofd.’ In alle omstandigheden is Job God
dankbaar. En jij? Hoe ligt dat bij jou? Kun jij God in alle omstandigheden danken? Om Wie Hij is? Om
wat Hij doet? Hoe zingt de dichter het? ‘Heilig zijn, o God, Uw wegen…’ Kun je het nazeggen vanuit je
hart?
Een meisje van 16 schreef: ‘In het doopformulier staat dat wij ons kruis vrolijk dragen mogen. Dat kan
ik echt niet. Mijn kruis is te zwaar.’ Hoe kan het wel? Kijk een in Hebreeën 12: 2

Woensdag 27 mei| Geen goede trooster
Maar nu komt het aan u en gij zijt verdrietig; het raakt tot u en gij wordt beroerd. Job 4: 5
Lezen: Job 4: 1-9
Elifaz wil Job troosten. Wat men zaait, zal men oogsten, zegt hij in vers 8. Wie God dient, wordt door
God beschermt. Wie onrecht doet, zal het onrecht ondergaan. Zo is het leven, Job. Hoe zit het met je,
Job? Je vertrouwde toch op God in het verleden? Wel, dan zal het in de toekomst ook in orde komen.
Echter, Elifaz, troost niet. Job kan met het verleden niet leven. Job heeft Gods vriendelijk aangezicht
nodig. En dat mist hij. De vraag van Job is: Waarom verbergt God Zich, waarom brengt God zulke
tegenslagen in mijn leven? Is dat ook jouw worsteling? Dan wijst Gods Woord jou de weg in Psalm
10: ‘Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand
geve’ (vers 14).
Begrijp je wat het betekent als je zingt: ‘Nu reis ik getroost, onder ’t heiligend kruis…’ (ds. R.M.
McCheyne)?

Donderdag 28 mei | God missen doet pijn
Wat de pijlen des Almachtigen zijn in mij, welker vurig venijn mijn geest uitdrinkt; de verschrikkingen
Gods rusten zich tegen mij. Job 6: 4
Lezen: Job 6: 1-10
Job heeft niets aan de woorden van zijn vriend. Want het zijn de pijlen van de Almachtige die hem
treffen. Juist dat is zijn pijn: God slaat me. God, mijn Schepper en Verlosser, is tegen mij. Terwijl ik
Zijn woorden duidelijk voor ogen heb gehouden! Job is zo verdrietig dat hij verlangt naar het einde
van zijn leven. Wat maakt hem zo verdrietig? Het verlies van zijn kinderen? Het verlies van de steun
van zijn vrienden? Bij Job zit de pijn dieper: hij is God kwijt. Daardoor vergaat alle vreugde voor hem.
Dat is de bodem van zijn verdriet. God kwijt. Ben jij ook God kwijt? Mis je daardoor ook alles in het
leven?
Was Job echt God kwijt of dacht hij dat God hem vergeten was vanwege de pijlen die hem troffen?

Vrijdag 29 mei | De Verlosser leeft!
Wat ik weet: mijn Verlosser leeft… Job 19:25
Lezen: Job 19: 18-29
De woorden van zijn vrienden hebben Job helemaal verbrijzeld. Volkomen aan de grond gebracht.
Daar zit Job nu. Maar hoor eens! Daar klinkt te midden van zijn verdriet: ‘Mijn Verlosser leeft, en Hij
zal de laatste over het stof opstaan.’ Wat zegt Job nu? Dat hij naar God verlangt. Ja, maar tegelijk ook
meer. Dat God recht zal spreken. Hij zal over het stof opstaan. Wanneer? Op de oordeelsdag. En daar
verlangt Job naar. Waarom? Omdat hij weet dat God Zijn Verlosser is. Wat rijk! Job mag weten dat
zijn leven, zijn ziel in de handen van God ligt. Job heeft zichzelf leren kennen, maar Job heeft ook God
ontmoet in zijn ellende. Door die Godsontmoeting heeft hij verwachting, zelfs over dood en graf
heen. Is God ook al in jouw leven gekomen als de Verlosser? Te midden van al je ellende?
Wie ontmoet de Heere Jezus in Lukas 24: 27-32 en zou je dit ook een Godsontmoeting kunnen
noemen? Waarom?

Zaterdag 30 mei | Onderwijs van de Uitlegger
Is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, één uit duizend, om de mens zijn rechte plicht te
verkondigen. Job 33: 23
Lezen: Job 33: 13-24
Elifaz, de jongste van de vrienden, spreekt. Het lijden van Job ziet hij niet als straf. Maar als een
beproeving, een test. En juist daarom is het zo nodig dat er een uitlegger komt. Die licht werpt op de
levensweg. Eerst zal Job lijden als vergelding. Nu wordt het anders. Let op de woorden van de
Uitlegger (vers 24). Wat zegt Hij? ‘Verlos hem (…) Ik heb verzoening gevonden.’ De Uitlegger is dus de
Christus, Die de losprijs betaalde. Hij lijdt verzoenend. Job lijdt ook. Maar op een heel andere manier.
Job lijdt opdat hij zal lijken op de Christus. Job lijdt uit navolging. Lijden uit kastijden. Om dicht bij
God te leren leven. Waar brengen de tegenslagen jou? Dichter bij God, of juist verder van God? Of
misschien denk je: Ik heb helemaal geen kruis. Je hoeft ook niet naar een kruisweg te verlangen.
Vraag de Heere: ‘Neig mijn hart, en voeg het saam tot de vreze van Uw Naam.’ De Heere zegt: ‘Want
Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’ (Mattheüs 11: 30)
Hoe kunnen we Gods beeld weer vertonen? Denk eens aan het laatste vers van de berijmde Tien
Geboden.

Zondag 31 mei | Klein voor de Heere
Zie, ik ben te gering; wat zou ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Job 39: 37
Lezen: Job 39: 29-38
Job krijgt les van God. Vliegt de sperwer door uw verstand? Met ander woorden: wie regeert over
alles? Laat u de arend vliegen? Nee toch! Mensen regeren niet over de natuur. Hoe reageert Job op
deze les? Heel ontmoedig. Heere, zo belijdt hij, ik zal u nooit meer tegenspreken. Ootmoed, dat is
het enige wat overblijft in de worsteling met God. Klein, nederig en afhankelijk. Dan is alles goed wat
God doet. Je wordt het eens met de Heere. Hoe is dat met jou? Vind je alles goed wat God doet?
Omdat God het doet? Omdat Hij de Almachtige en de Barmhartige is? Of strijd je met Zijn beleid?
Wat betekent dat ‘de allerheiligsten’ maar een klein beginsel hebben van de gehoorzaamheid aan
Gods gebod (HC, vraag en antwoord 114).

Maandag 1 juni | Genade maakt mild
En de HEERE nam het aangezicht van Job aan. Job 42: 9
Lezen: Job 42: 1-10
Job ontmoet de Heere. Hij mag op God zien. Sterker dan ooit. En o, wat heeft hij berouw over al zijn
woorden. Hij verfoeit zich en heeft berouw in stof en as. Wij zouden zeggen: hij schaamt zich weg. En
wat een wonder, God neemt het op voor Job. Wanneer komt het helemaal vlak? Als Job bidt voor zijn
vrienden. Godsvreze heeft ook invloed op je relaties met vrienden. Job bidt voor hen. Job is een
priester voor zijn vrienden. Uit liefde tot God en zijn vrienden bidt hij. Alles komt weer goed. Daar,
waar Job op God mag zien. Doordat God Job opzoekt. Heb jij God ook hartelijk lief? Bid je voor vriend
en vijand?
Wat zegt onze Catechismus in antwoord 32 over een christen?

