Voorbereiding

God en Job praten met elkaar
1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

2. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Deze zondag is de laatste van een blok
met drie teksten uit het bijbelboek Job. We
lezen drie verhalen: Job die alles kwijtraakt, een gedicht
over wijsheid, en God en Job die met elkaar spreken.

Aan het eind van het boek spreekt God met
Job, vanuit een zware storm. Op meer plekken
in de Bijbel spreekt God met mensen tijdens
indrukwekkende natuurverschijnselen. God laat
zich zien én hij blijft onzichtbaar. Op de berg Sinai
verschijnt God aan het volk van Israël in donder,
bliksem, een dreigende wolk en vuur voordat
hij zijn tien belangrijkste regels geeft (Exodus
19:16-20). In Psalm 50:3 wordt aangekondigd dat
God recht zal spreken ‘en rondom hem waait
een hevige storm’. En in Zacharia 9:14 staat dat
God aan zijn volk zal verschijnen en hen zal
beschermen, waarbij de bliksem flitst, de donder
klinkt en er een storm waait.

Deze verhalen passen goed aan het einde van het
kerkelijk jaar (de maand november). Dat is de tijd waarin
in veel kerken de overleden mensen herdacht worden.
De verhalen van Job sluiten hier mooi bij aan: ze gaan
over het lijden van mensen en de grote levensvragen die
daarbij horen. En over God die in alles aanwezig blijft, en
die groter blijkt te zijn dan wij kunnen bedenken.
Vandaag lezen we twee teksten uit het boek Job. God
spreekt tegen Job en stelt hem vragen. En Job geeft
God antwoord: hij beseft dat hij God en het leven nooit
helemaal zal kunnen begrijpen. Het troost hem dat God
met hem praat.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het
verschil tussen God als schepper en Job als mens, en
hoe God dat duidelijk wil maken aan Job. Hij doet dat
door aan Job vragen te stellen.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op God en
Job die met elkaar in gesprek gaan, en dat Job daardoor
getroost wordt.

In zijn antwoord aan Job (Job 38:1-40:2) stelt
God aan Job vragen over de hemel en de aarde
en alles wat daarbij hoort: Was Job erbij toen de
schepping en de dieren gemaakt werden? Zorgt
Job ervoor dat alles op aarde en in de natuur
werkt? Zo zorgt God ervoor dat Job nadenkt over
de grootheid van Gods schepping in plaats van
over zijn eigen lijden. Job is onder de indruk.
Hij wil niet antwoorden, hij vindt dat hij beter kan
zwijgen (Job 40:3-5).
In het tweede deel van Gods antwoord
(Job 40:7-41:26) beschrijft hij de monsters

Behemot en Leviatan. Deze monsters
staan voor de chaos die er ook is in de
wereld. God vraagt aan Job of hij die chaos
beter onder controle zou kunnen houden
dan God dat – met zijn wijsheid – doet. En dan
antwoordt Job toch (Job 42:1-6). Job geeft toe
dat God groter en wijzer is dan hij kan bevatten.
In zijn reactie laat God merken dat de vrienden van
Job het mis hadden: het idee dat lijden altijd een
straf van God is, klopt niet. Job zelf heeft wél goed
over God gesproken.
We lezen dat het daarna goed gaat met Job:
God geeft hem een goed en lang leven. De
woorden waarmee het boek eindigt (Job 42:16-17)
lijken op wat gezegd wordt over het einde van
het leven van de aartsvaders Abraham, Isaak
en Jakob (Genesis 25:7-8, Genesis 35:28-29 en
Genesis 47:27-28).
In de Bijbel wordt Job genoemd als voorbeeld
van een goed mens. De profeet Ezechiël noemt
Job samen met Noach en Daniël, als voorbeelden
van eerlijke en goede mensen (Ezechiël 14:12-20).
In de brief van Jakobus wordt Job genoemd als
voorbeeld van iemand die geduld had en met
wie het goed afliep: zo moeten de gelovigen ook
geduld hebben en wachten op de dag dat de
Heer terugkomt (Jakobus 5:7-11).

1
Job 38:1-7 en 42:1-6 | God en Job praten met elkaar

Voorbereiding
debijbel.nl/bijbelbasics

Bouwstenen

Werkblad

Voorbereiding

God en Job praten met elkaar
We lezen het begin van Gods antwoord aan Job, en
Jobs reactie nadat God voor de tweede keer met
hem gesproken heeft.

God gaat niet met hem in discussie
en hij verdedigt zich niet. Hij laat Job
merken dat Job geen gelijke voor hem
is: niet in een discussie, en niet in het
doorgronden van het leven.

God spreekt met Job en stelt hem vragen die steeds
hierop neerkomen: ‘Job, zou jij kunnen wat ik, God,
als schepper kan? Hoe durf je aan mijn wijsheid te
twijfelen?’
God laat met zijn vragen zien dat hij groter en
anders is dan de mensen. Daarom kijkt hij ook
anders naar ons leven, anders dan hoe we zelf
denken over ons leven en het lijden dat we
meemaken.
God zegt niet dat Job niet lijdt. Maar hij laat wel aan
Job zien dat het er niet om gaat hoeveel hij lijdt of
om zijn onschuld te bewijzen (waarover het ging in
de toespraken van Job en de vrienden). Het gaat
om het erkennen van God die groter en anders is,
en die met wijsheid over zijn schepping heerst.
God komt tegemoet aan Jobs behoefte om gehoord
te worden. Maar hij gaat niet in op Jobs lijden, zijn
onschuld, of de vraag naar Gods rechtvaardigheid.

In zijn antwoord laat Job zien dat hij begrijpt wat
God hem wil zeggen: God kijkt anders naar de
dingen dan mensen dat doen. Job geeft toe dat hij
sprak over wat eigenlijk te groot voor hem was
om te begrijpen.
Jobs gesprek met God bevestigt wat in het gedicht
in Job 28 al werd gezegd over de wijsheid:
‘Eerbied voor de Heer, dat is wijsheid.’ Voor Job
gaat het vanaf nu niet meer om zijn lijden of zijn
onschuld, maar om zijn relatie met God. Een relatie
die gekenmerkt wordt door ontzag voor Gods
grootheid.
Job zegt hier nog iets belangrijks: dat God zelf met
hem is komen praten, troost hem. Ondanks het
lijden is Job trouw gebleven aan God. En ondanks
Jobs protest is God trouw gebleven aan Job. De
God die zo veel groter en anders is, die daardoor
ver weg kan lijken, is tegelijkertijd heel dichtbij.

3. U
 ITLEG VAN DE BIJBELTEKST
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4. UIT DE BIJBEL
4-8 jaar
Voor de jongste kinderen is er een kaartje
met de tekst van Job 42:1-2.
58

Toen zei Job tegen God:
‘Ik weet dat u alles kunt,

5. WAT HEB JE NODIG?
4-12 jaar
In de kerkdienst
-	een schilderij, plaat, foto, kleurplaat,
tekening of iets dergelijks

voor u is alles mogelijk.’
JOB 42:1-2
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8-12 jaar
Voor de oudste kinderen staat op het werkblad
en op het kaartje een tekst uit Job 42:4-6.
58

Toen zei Job tegen de Heer:
‘Vroeger kende ik u alleen uit verhalen
van anderen, maar nu heb ik u zelf gezien.
Nu heb ik troost gevonden voor
mijn moeilijke leven.’
JOB 42:4-6

4-8 jaar
Om te beginnen
- een pingpongballetje
- een föhn
- een stopcontact
4-6 jaar
Om te doen: Heel anders
Per kind:
- het werkblad
- kleurpotloden
4-8 jaar
Om te doen: Allebei waar
- een bakje met heel koud water
- een bakje met lauw water
- een bakje met warm water

6-8 jaar
Om te doen: God en mens
Per kind:
- een vel A3-papier
En verder:
- tijdschriften
- reclamefolders
- scharen
- lijm
- viltstiften
8-12 jaar
Bijbeltekst
- een bijbel
Om te doen: God en verhalen
- pennen en papier
Om te doen: Job gaat anders kijken
- de werktekening
- doorzichtig folie in rood en blauw
- een stuk karton
- lijm
- een schaar
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