Als Goede mensen Lijden.. Een overdenking bij het boek Job
Vandaag staan we stil bij het boek Job en daar is genoeg reden voor, want je zou
het thema van dit boek heel kort als volgt kunnen samenvatten: Als goede
mensen lijden…
Hoe actueel voor ons in een wereld VOL ongerechtigheid!
Om het maar even in een beeld te vangen een paar plaatjes van Aleppo

Als goede mensen lijden.. is van alle tijden

Velen worstelen met dit thema in deze tijd maar dat is van alle tijden… men
dacht er ook over na in de tijd waarin Job leefde en dat is heel, heel lang
geleden. Zo lang geleden dat men niet met zekerheid durft te zeggen wanneer
precies.
Waarschijnlijk in de tijd van Genesis vóór Mozes. Overwegingen daarbij zijn:








job brengt offers zonder tussenkomst van een priester
zijn rijkdom wordt gemeten in termen van kudden en slaven
zijn hoge leeftijd van bijna 200 jaar doet denken aan Genesis- Abraham
bereikte ook die leeftijd
De genoemde Sabeeers en Chaldeeën leefden zo’n 1100 v.C. volgens
archeologen.
De Leviathan en de Behemoth die JHWH beschrijft in Zijn antwoord aan
Job doen verdacht veel lijken op de door ons zo genoemde prehistorische
dieren. Deze monsters worden zó beschreven dat Job er blijkbaar kennis
van had..
Job kwam uit Uz, en wie woont daar? Klaagliederen 4:21 geeft een hint:
wees vrolijk en blij, dochter van Edom, die in het land Uz woont..

Het ziet er naar uit dat Job dus een Edomiet was uit het gebied tussen
Edom en noordelijk Arabië, die zich echter richtte op de Torah. Alle
hoofdpersonen in dit boek zijn afstammelingen van Esau!
(zie landkaartje volgende bladzijde)
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Dat men worstelde met de vraag “als goede mensen lijden” valt op te maken uit
de Mesopotamische dialogen, literatuur uit het oude nabije Oosten van die
dagen...
Uit al die oude geschriften kunnen we opmaken dat men uitging van het principe
van vergelding;
Goed gedrag wordt door God/ de goden beloond met voorspoed en slecht gedrag
bestraft met ellende.
Met de nadruk op de vergeldings-kant in het boek Job

Nog niet eens zo’n verkeerde gedachte want is dat ook niet het basisprincipe van
de Torah? Denk bv aan Deuteronomium 28, het hoofdstuk over zegen en vloek.
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Ook zijn er ontzettend veel Spreuken van Salomo in deze strekking; bij
voorbeeld:
Spreuken 3:1,2 Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht
nemen, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen.
Spreuken 4:18,19 maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg
helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden. De weg van goddelozen is als de
donkerheid. Zij weten niet waarover zij struikelen zullen.
Spreuken 11:19 Ware gerechtigheid is ten leven, najagen van kwaad leidt tot de dood.
En ook het Nt is er duidelijk over:
Galaten 6:7 Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook
oogsten.
En 1 Petrus 3:12 Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn
gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
En dus ook in het boek Job. De vrienden weten dit nadrukkelijk te benoemen
naar Job.
Elifaz zegt in Job 4:7,8 Denk er toch aan: wie is ooit als onschuldige omgekomen, en
waar zijn er ooit oprechten uitgeroeid? Maar zoals ik gezien heb: zij die onrecht ploegen
en moeite zaaien, oogsten dat ook.

Bildad in Job 8:5-7 Maar als je ernstig God zoekt, en de Almachtige om genade smeekt, als je
zuiver en oprecht bent, dan zal Hij nu voorzeker ter wille van jou ontwaken, en de woning van je
gerechtigheid herstellen. Je begin zal wel klein zijn, maar je einde zal zeer groot worden.
Elifaz gaat in zijn 3de toespraak een paar tandjes hoger in Job 22:4,5 Is het
omdat je godvrezend bent dat Hij je bestraft, dat Hij met je in het gericht komt? Is je
slechtheid niet groot, en zijn je ongerechtigheden niet eindeloos?

Maw: Job, je moet wel gezondigd hebben anders overkomst je dit niet!
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Er ontstaat echter een probleem als goede mensen lijden. En Job was daar
zelf van overtuigd dat dit zo was. Hij zegt in Job 13:2 Zoals jullie het weten, weet ík
het ook; ik zwicht niet voor jullie.
Ook tegenover zijn Schepper durft Job dat te zeggen o.a. in Job 23:10 Maar Hij
kent de weg die ik ga. Laat Hij mij beproeven – ik zal er als goud uitkomen.
Mesopotamische schrijvers losten dit probleem op door te stellen dat niemand
rechtvaardig is. Want anders zou je immers moeten concluderen dat God niet goed en
onrechtvaardig zou zijn of niet almachtig! Nee, de lijder moest wel schuldig zijn op de
een of andere manier en werd vermaand dit te erkennen en zijn noodlot te accepteren.

Wie zagen dit denken ook terug bij Job en bij zijn vrienden- even terug in de
studie. Ze deden er steeds een schep bovenop om hun theologie kloppend te
houden.
Zo veegt Zofar Jobs argumenten dat hij onschuldig is aan de kant als gezwets in
Job 11:2 Moet de veelheid van woorden niet beantwoord worden, en heeft een man die veel
praat, daarmee ook gelijk?
Hij vat Jobs stellingname samen in vers 4: Want je hebt gezegd: Mijn inzicht is zuiver, en
ik ben rein in Uw ogen.
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Hij waarschuwt Job vervolgens dat het omgekeerde waar was in vers 6b Weet dat
God terwille van jou veel van je ongerechtigheid vergeet.
Dat is wel een heel heftige uitspraak!
Deze algemeen geaccepteerde gedachtegang dreigde ongetwijfeld ook het
denken in Israël, het apart gezette volk te beïnvloeden. Ik neem aan dat dit één
reden is geweest dat dit boek in de canon van de Bijbel terecht is gekomen.
Anders ontstaat de situatie zoals door Hosea verwoord in Hosea 4:1,6 JHWH heeft
een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen
kennis van God in het land is. Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.
Echt niet overdreven om hier bij stil te staan, want in het slot van het boek Job
lezen we immers dat JHWH zeer toornig was op de vrienden van Job. Job moest
voor ze bidden anders zouden ze omkomen!

Gebed van Job nodig om niet om te komen..

Het was dus een ernstige zaak hoe de vrienden, hoe goed bedoeld ook, met Job
waren omgegaan.
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Hoe vaak beoordelen wij een ander op fout gedrag en geven we adviezen in
plaats van medeleven te betonen; warm, bewogen en kritiekloos?

Laten we dus gaan kijken wat het boek Job heeft toe te voegen aan het
verkeerde, of laten we zeggen” incomplete” denken van de mensheid op het
lijdens-thema.
We zullen ontdekken dat Job en Prediker inderdaad iets toevoegen aan het
denken over lijden.
Daarbij zal ik ook andere Bijbelboeken w.o het NT aanhalen omdat het Woord
één is, en zichzelf aanvult in het geheel.
Als goede mensen lijden.. je zou dat ook kunnen benoemen als onverdiend
lijden.
Onverdiend lijden?
Is JHWH daar dan verantwoordelijk voor ?
Dat bijt met de rechtvaardiging van het handelen van JHWH; (daarover nadenken
heet met een moeilijk woord de theodicee).

Want als God zowel almachtig als liefdevol is zoals de hele Bijbel verkondigd,
hoe is het dan mogelijk dat er kwaad in de wereld bestaat?
Of heeft het kwaad dan zo’n macht, zich manifesterend in satan en zijn
demonen?
Ook uit het boek Job kunnen we opmaken dat God inderdaad almachtig is en dat
het kwaad alleen werkzaam kan zijn vanuit toegekende autoriteit door God zelf.
Dat kunnen we opmaken uit Job 1:11 waar satan tegen JHWH zegt: Maar steek
toch Uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal U in Uw aangezicht vaarwel zeggen.
Pas daarna mag satan zijn gang gaan lezen we in vers 12: JHWH zei tegen de satan:
Zie, alles wat hij heeft, is in uw hand; alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken.
En dat herhaalt zich in Job 2:5 Satan zegt: Steek Uw hand maar eens uit en tref zijn
beenderen en zijn vlees. Voorwaar, hij zal U in Uw aangezicht vaarwel zeggen.
Gevolgd door vers 6 En JHWH zei tegen de satan: Zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven.
Satan heeft in het boek Job dus toestemming nodig om leed te mogen
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toebrengen en is van zichzelf dus zeker niet almachtig en ook niet
alomtegenwoordig:
Job 1:7 Toen zei JHWH tegen de satan: Waar komt u vandaan? En de satan antwoordde JHWH en
zei: Van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover.

En zo kom je weer uit op het 1ste thema: Waarom lijden goede mensen en hoe
kan God –die daar dus eindverantwoordelijk in is- dat laten gebeuren?
De aanwezigheid van kwaad naast Gods almacht en liefde leveren zo een
filosofisch dilemma op..
Het boek Job, geschreven in een Hebreeuwse dichtvorm, wordt door geleerden
daarom met recht omschreven als wijsheidsliteratuur, samen met bepaalde
Psalmen, Spreuken en Prediker en delen van Hooglied. Dat neemt uiteraard niet
weg dat in vele andere Bijbelboeken óók wijsheid is te vinden!
Een almachtige, liefdevolle God, hoe kan die nou kwaad en lijden toelaten? Job,
was een man die in zijn ellende, en beschuldigd door zijn vrienden, worstelde
met deze vragen op zoek naar gerechtigheid.

Ja, Job had het zwaar.. Lichamelijk: Job 7:5 Mijn vlees is bekleed met maden en heeft
een korst van stof, mijn huid is gekloofd en veretterd.

7

Maar misschien nog wel meer met hoe zijn vrienden met hem omgingen!
Job 6:25 Wat zijn oprechte woorden krachtig! Maar wat betekent het straffen dat bij jullie
vandaan komt?
Job 16:4 Zou ík ook spreken zoals jullie, als jullie ziel in de plaats van mijn ziel was? Zou ik woorden
aaneenrijgen tegen jullie, en zou ik mijn hoofd over jullie schudden?
En Job 19:2 Hoelang blijven jullie mijn ziel bedroeven, en mij met woorden verbrijzelen?
Het lijden van Job stond echter in een bijzondere context waar hij, zijn vrouw en
zijn vrienden niets van af wisten.
Bedenk dat satan als aanklager de hemel betrad.. natuurlijk begon satan als
aanklager niet zelf over Job kun je je zo voorstellen! Er viel immers niets op
hem aan te merken? Want God zei niet voor niets:
Job 1:8 JHWH zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is
niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het
kwaad.
Lezen we hier dat Job zondeloos is? Nee

Job in goede tijden

Dat biedt dan ook ruimte voor de correctie die Job tenslotte krijgt en Job geeft
zijn foute houding ruiterlijk toe.
De weddenschap tussen JHWH en satan ging niet over zondeloosheid maar of Job
JHWH vaarwel zou zeggen als hij de zegen zou kwijt raken en moest lijden.
Job had een rechtvaardige harts- gesteldheid net als Abraham en David.
Mannen die ook absoluut grote fouten maakten en tóch als rechtvaardig
beschreven werden. Deze grote Bijbelse figuren, inclusief Job en wij vallen onder
het tekstwoord uit Psalm 14:3 Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is
niemand die goeddoet, zelfs niet één.
Paulus refereert hieraan in Romeinen 3:10-12 Zoals geschreven staat: Er is niemand
rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij
afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.
Maar Paulus vervolgt met goed nieuws in vers 21-28.
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Samengevat: gerechtigheid uit geloof in Jesjoea de Messias. Hij is het middel tot
verzoening door het geloof in Zijn bloed.
Satan krijgt dus speelruimte in het leven Job en weet daar wel raad mee: Job
wordt al zijn bezit en zijn kinderen ontnomen.
De reactie van Job vind ik één van de mooiste passages uit de Bijbel:
Job 1:21 Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren.
JHWH heeft gegeven en JHWH heeft genomen; de Naam van JHWH zij geloofd!
Met recht geslaagd voor de test!
In 2de instantie mag satan hem ook ziek maken. Dan zegt zijn vrouw in Job 2:9
Houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf.

Ook nu slaagt job voor de test: Job 2:10 Maar hij zei tegen haar: Je spreekt zoals één van
de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade
niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.
Dan komen zijn vrienden op het toneel.
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Job is er zo erg aan toe dat ze in eerste instantie niet eens herkennen!
Hun medeleven is in eerste instantie indrukwekkend lezen we in Job 2: 12,13

Bent u al eens bij een zieke geweest die alles is kwijt geraakt waarbij u..






uw winterjas scheurde?
Luid ging huilen?
As op uw hoofd strooide en naar de hemel wierp?
7 dagen en nachten op de aarde bij het slachtoffer ging zitten?
En dan ook nog eens zonder een woord te zeggen? Want..

Job 2:13b niemand sprak een woord want zij zagen dat zijn leed zeer hevig was

Daarna gaan ze echter met Job in gesprek en dan verdwijnt het medeleven; het
lijkt om te slaan in “hete hoofden, koude harten”
De vrienden blijven erbij dat Job wel schuldig moest zijn want God is
rechtvaardig.
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Job schreeuwt echter om medeleven Job 19:21,22 Ontferm je over mij, ontferm je
over mij, jullie, mijn vrienden! Want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie
mij, zoals God, en worden jullie niet verzadigd van mijn vlees?

Ontferm me over mij, mijn vrienden!

Hij blijft er bij dat hij rechtvaardig is en hij heeft nog gelijk ook.
Zelfs de profeet Ezechiël benoemd zijn rechtvaardigheid:
Ezechiël 14:12-14 Het woord van JHWH kwam tot mij: Mensenkind, wanneer een land tegen
Mij zondigt door trouwbreuk te plegen, dan zal Ik Mijn hand ertegen uitstrekken, het er aan brood
laten ontbreken en hongersnood erin zenden, zodat Ik daar mens en dier uitroei. Al zouden te
midden ervan deze drie mannen zijn, Noach, Daniël en Job, dan zouden zij alleen door hun
gerechtigheid hun eigen leven redden, spreekt de Heere JHWH. (Ook vers 20 spreekt over
Job).
Ook hier in Ezechiël stáát het er toch, dat vergeldingsprincipe? Ja dan kan wel zo
zijn en tóch is het niet de volle waarheid. Zegen of vloek is een algemeen
principe maar géén wet van Meden en Perzen die op elke situatie van toepassing is. Een principe dat boven zegen en vloek uit gaat is dat JHWH almachtig
en is en dat Hij de enige bron van wijsheid; En Hij beloont onvoorwaardelijk
vertrouwen.
In het hele boek Job klinkt een smeekbede tot God om te antwoorden.
Als God Job antwoord in een storm doet hij iedereen verstommen.
JHWH vraagt Job eerst een aantal vragen te beantwoorden die gaan over Zijn
ontzagwekkende kracht als Schepper en onderhouder van het heelal: Job 38:4,
8, 31. Maar Job is sprakeloos: Job 39:36-38
Hij kon niet anders dan zijn onvolkomenheid erkennen en besloot te zwijgen voor
God.
Alsof dat niet genoeg was daagt JHWH Job uit zijn eigen krachten te vergelijken
met ZIJN krachten: Job 40:4
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JHWH antwoord Job in een storm..

Tenslotte beschrijft JHWH 2 van zijn schepselen; de Behemoth en de Leviathan.
De Behemoth word nogal eens aangeduid als een Nijlpaard;

Maar dan hebben we toch een klein probleem met zijn staart als we Job 40:12a
lezen: Als, hij wil, is zijn staart als een ceder..
Zou het misschien een Brontosaurus zijn geweest?

Brontosaurus
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Ik kan het niet laten.. even de uitgebreide beschrijving uit Job 40:10-13 Zie toch,
de Behemoth, die Ik gemaakt heb, evenals u, hij eet gras zoals een rund. Zie toch zijn kracht in zijn
lendenen, en zijn sterkte in de spieren van zijn buik, Als hij wil, is zijn staart als een ceder; de pezen
van zijn dijen zijn samengevlochten. Zijn beenderen zijn als staven brons; zijn gebeente is als ijzeren
stangen.
Past dat niet mooi bij dit plaatje van de Brontosaurus?

De Nigersaurus voldoet misschien nog beter aan de beschrijving. Dit 15 meter
lange dier was zéker een graseter, zoals de tekst zegt, en is opgegraven in
Nigeria in Afrika – redelijk in de buurt van Uz

Nigersaurus

En dan de Leviathan.. die komt het dichtst in de buurt van de krokodil . Maar in
de beschrijving ervan, ook in Psalm 104:26, gaat het toch echt om een zeedier.
En de Krokodil heeft geen tong! Dus daar is geen touw om vast te binden waar
Job 41:1 over spreekt.
De beste kandidaat is de Sarcosuchus imperator.
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Job erkend dan Gods almacht en zijn eigen onwetendheid Al zijn trots en
zelfgenoegzaamheid is verdwenen.
Ergens wist Job dat al, als hij zelf nota bene uitleg geeft over de wijsheid in Job
28:28 waar hij tot de slotsom komt: Zie, de vreze des Heeren, dat is wijsheid.
Geconfronteerd met de scheppingskracht, de natuurkrachten, de Behemoth en
de Leviathan viel het kwartje bij Job in zijn hart.
Job werd zo vernieuwd in zijn denken. Hij zegt in Job 42:4 Alleen door het
luisteren met het oor had ik van U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien.
Dat spreekt van een verdiepende ontmoeting. Job heeft JHWH als het ware in het
aangezicht gekeken.

Misschien herkend u dat in het volgende voorbeeld: als je iemand al diverse keren
telefonisch gesproken hebt maar nog nooit ontmoet hebt, dan blijkt dat je je toch een
beeld van de persoon hebt gevormd als je de persoon later voor het eerst écht ontmoet;
Vaak is dat beeld heel anders dan je van te voren in gedachten had.

In iedeergeva lzegt Job uit het diepst van zijn hart in Job 42:2 Ik weet dat U alles
vermag, en geen plan is onmogelijk voor U. Wie is hij, zegt U, die Mijn raad verbergt zonder kennis?
Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet.
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Job rest niets anders dan te zeggen: Job 42:6 daarom veracht ik mijzelf en heb ik
berouw, op stof en as.

Vervolgens zien we dan gebeuren waar Jesjoea óók over spreekt in Lucas 14:11
Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd
worden.
En Job werd verhoogd! Laten we het eens lezen in 42:7-17
Alleen het gebed van Job, letterlijk: zijn aangezicht, zal ik aannemen zegt JHWH in Job
42:8 In vers 7 wordt beschreven dat zijn voormalig bezit verdubbeld wordt.
Dat is een Torah principe mbt diefstal dat we kunnen terug vinden in Exodus
22: 4, 9
Het Torah gebod, de rol van satan naar Job en Jobs dubbele genoegdoening
passen feilloos in onderwijs van Jesjoea in Johannes 10:10 De dief komt alleen maar
om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en
overvloed hebben. Want wie is “de dief” in het leven van Job geweest? En omdat Job
“bestolen” is krijgt hij het dubbele terug als hij in ere wordt hersteld.
Al krijgt Job uiteindelijk genoegdoening , hij krijgt géén antwoorden op zijn
vragen over het waarom van het lijden!
Joodse leraars zeggen dan ook terecht dat er slechts een gedeeltelijk verband is
tussen zonden en lijden.
Jesjoea bevestigd dat als hij wordt geconfronteerd met een “Job situatie” in
Johannes 9:2,3 Wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders dat hij blind geboren is? Jesjoea
antwoordde: noch deze, noch zijn ouders heeft gezondigd, maar dit is geschied opdat de werken
Gods in hem zouden geopenbaard worden.
Vanuit het boek Job weten we dat er inderdaad ook andere redenen kunnen zijn
waarom JHWH het lijden toestaat..
We zullen niet altijd weten waarom een bepaald lijden moet plaats vinden. Dan
komt het aan op geloofsvertrouwen.
De apostel Jacobus bevestigd dat in relatie tot Job in Jacobus 5:11 Zie, wij prijzen
hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van
JHWH gezien, dat JHWH vol ontferming is en barmhartig.
Er kunnen dus situaties ontstaan in ons leven dat ons onterecht kwaad overkomt
en dat er van ons gevraagd wordt om te vertrouwen dat dit vroeg of laat toch
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weer zal worden rechtgezet.
Paulus beschrijft dat in Romeinen 8:28 met de woorden: En wij weten dat voor hen
die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede,
Wat is het grootste kwaad, ooit geschied, maar wat toch daarna en nog steeds
meewerkte ten goede? Het onschuldig lijden van Jesjoea!

Was Jesjoea niet het ultieme voorbeeld van “Als goede mensen lijden…”?
Maar zijn lijden en sterven werkte het allerbeste uit ten goede voor de gehele
mensheid: verzoening in Zijn kostbaar bloed. Zou de uitroep: mijn God, mijn God,
waarom hebt u mij verlaten een profetische echo zijn van Jobs klacht?
Job is dus in bepaalde opzichten een typebeeld van Jesjoea: die óók onschuldig
leed. Satan had bij Jesjoea de (onuitgesproken) toestemming hem zelfs te
doden. Zover mocht satan iniedergeval niet gaan bij Job.
In iedergeval meen ik dat Job profetisch naar Jesjoea verwijst in Job 19:25-27
Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid
dit doorknaagt hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zelf zal Hem aanschouwen, en mijn
ogen zullen Hem zien, niet een vreemde; mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste.
Wij, als gelovigen in Messias verwachten ook Hem te aanschouwen en eerherstel
te ontvangen na eventueel lijden in dit leven; wie weet, mogen we dat nog
meemaken in dit leven! Maar onze hoop is zeker gericht op de opstanding.
Onze troost is dat er vroeg of laat rechtspraak zal zijn volgens de normen van de
rechtvaardige God die wij dienen.
In onze samenkomsten staan we regelmatig stil bij chiasmes in het Woord. Is het
niet bijzonder dat het centrum van de Torah het boek Leviticus is en dat het
centrum van Leviticus hoofdstuk 16 is waarin uitgebreid wordt stil gestaan bij de
grote verzoendag? Verzoening is dus het centrale element in de Torah!
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Dankzij de verzoening die wij mogen ontvangen IN Messias is de weg geopend..



tot de Vader
en tot onze naaste leren we uit het boek Job.

Als we vernieuwd worden in ons denken over onze liefdevolle en rechtvaardige
Vader waardoor ons geloof in hem verandert wordt in een rotsvast vertrouwen
dat hij het beste met ons voor heeft, wat de situatie ook mag zijn waar we in
zitten, dan hebben wij Hem waarlijk lief zoals Hij het bedoeld heeft.
Het is een rotsvast geloof op basis van vertrouwen in voor- of tegenspoed.
en..
als het vergeldings-denken waar Job, maar vooral zijn vrienden, van verlost
mochten worden ook bij ons plaats gaat maken voor oprechte liefde en een
evenwichtig rechtvaardigheidsgevoel naar onze naaste die in de problemen zit,
dan vervullen we de gehele wet volgens Jesjoea: Heb JHWH lief en je naaste als
jezelf.
Charlie Lengkeek
Tesjoeva-gemeente te Emmeloord. 25 februari 2017
Liederen ter ondersteuning van de boodschap:






Elly & Rikkert, CD Een boom vol liedjes nr 1 “kop op Job”
Opwekking 554 “ik weet Hij heeft mij gered (mijn Verlosser leeft)
Opwekking 297 “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord”
HJD Kájal ta arog “als een hert dat verlangt naar water..” Nelly op de gitaar
Christiaan Verwoerd CD In aan bidding voor de Koning nr 1 “Psalm 116: De Heere
heb ik lief”

Aangehaalde teksten tijdens de samenkomst:


Romeinen 15:4-7 en Jacobus 1:1-18
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Andere opmerkingen:



Is Job ook een typebeeld van Israël door de eeuwen heen?
Is de beschreven Leviathan ook in Job beschreven als een waarschuwend beeld
van Satan?

Slotzegen verwoord uit Psalm 90:11-17
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