
HET BOEK JOB 
 

De eerste lezing dit weekeinde is genomen uit het boek Job. Het is het 
eerste wijsheidsboek uit het Oude Testament. Het wordt algemeen 
beschouwd als een van de mooiste leergedichten uit de wereldliteratuur. 
De hoofdpersoon in het boek is Job. Job is een rijke man. Hij heeft tien 
kinderen en grote kuddes schapen, kamelen, ossen en ezelinnen. Hij is 
ook zeer gelovig. De duivel kan niet geloven dat Job God nog zal 
verheerlijken als hij alles kwijt raakt en in grote armoede en ziekte wordt 
gedompeld. God stuurt de duivel op Job af om hem op de proef te 
stellen: blijft hij echt geloven als hem alles wordt ontnomen, zelfs zijn 
gezondheid? Job krijgt te horen dat zijn kinderen en knechten dood zijn, 
zijn vee is gestolen of verbrand en hij wordt ernstig ziek. De duivel 

overdekt hem met kwaadaardige zweren. Hij heeft niets meer dan een potscherf om zich mee te 
krabben, terwijl hij in het stof en het vuil zit. Ook zijn vrouw keert zich van hem af. Maar Job blijft in 
God geloven. 
Dan komen er drie vrienden op bezoek. Met hen voert Job lange gesprekken. De vrienden zeggen dat 
goede mensen altijd beloond worden en slechte mensen gestraft. Job moet dus wel gezondigd 
hebben, waardoor hij nu in de ellende zit. Maar Job ontkent dit en volhardt in zijn geloof en wordt 
daar door God uiteindelijk voor beloond: hij krijgt zijn bezittingen dubbel terug en zijn kinderen 
blijken ook nog te leven. 
Het boek Job wordt vaak aangehaald om een antwoord te geven op de vraag hoe om te gaan met 
lijden: moet je de God waarin je gelooft vervloeken of toch op Hem blijven vertrouwen? Het boek 
leert ons dat het zinloos is om God te beschuldigen van het lijden hier op aarde. Lijden overkomt ons. 
God is geen rechter die straft voor zonden. Het boek Job roept ons op om ondanks het lijden, God 
toch te blijven zoeken. In ieder geval bevat het boek kritiek op onze pogingen om het lijden te 
verklaren in relatie tot God.  
 
(Foto: Gustav Doré: Job spreekt met zijn vrienden) 
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