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Maarten & Rob
Huiswerk
• Read Scripture Job: Bible Project (Filmpje)
• Lees een stukje..
o Proloog - God en Satan en Job raakt alles kwijt: Job 1-2
o Epiloog - Job vraagt God om een verklaring en God geeft die: Job 42
Intro (20 min)
• Bible Project Intro filmpje (7 + 3 min)
o Nog vragen over het filmpje? Was de plaats van het boek Job t.o.v. Spr. en
Pred. duidelijk?
• Wat denken jullie: Echt gebeurd of niet? Of kan het gebeurd zijn geweest? (10 min)
o Feit
▪ Andere schrijvers verwijzen ernaar (Ezechiel 14:14, Jakobus 5:11)
▪ We weten waar, Mesopotamische laagvlakte. Bezit was realistisch
voor zeer rijke boer van die tijd (in die regio )(Job 1:3).
▪ De persoonlijke gevoelens en gesprekken zijn authentiek. (Job 2:9)
o Verzinsel
▪ De vier rampen volgen elkaar in strak tempo op → onrealistsch
▪ Er bleef precies 1 persoon over elke keer, en die zegt exact hetzelfde
▪ Bij de Happy Ending kwa aantal kinderen en bezittingen exact terug
wat ie verloren had.
▪ Poëtisch maar tegelijk zou het ook heel serieus moeten zijn
o Verzinselfeit
▪ Het zou gebeurd kunnen zijn, maar de kans is enigzins klein.
▪ Daarmee lijkt het op een toneelstuk van Shakespeare die ook
gebaseerd was op een waargebeurd verhaal.
Midden - Het lijden in de wereld (40 min)
• Lezen: Stukje uit Job 2:1-10 (2e deel verzoeking van de duivel)
• Vraag: Wat valt je op? Waarom wordt Job nog verder getest? Snapt Job het echt?
o De algemene vraag: Waarom is er lijden in de wereld? (Vrije wil?)
Laten we even kijken hoe dat in het boek van Job wordt beantwoord.
• Kijken naar het advies van de vrienden Job (poster erbij pakken)
o Wist je dat de Joden toen zo dachten: Goede en slechte daden worden in dit
leven beloond. Is dat echt zo?
o Alles komt van God? Zowel goed als slecht - Even Job 1:18-22 lezen
▪ “The Lord gave and the Lord has taken away” Was het God ja?
• Welk antwoord geeft God?
o Aan ons: (1-2 & 42)
▪ Job was Godvrezend als enige mens. De satan mocht Job verzoeken
in 2 rondes. Stond God dit passief toe of gaf hij de kracht/macht? Was
het daadwerkelijk een test?
▪ Is het een beloning, of gewoon herstel/zegen?
• Interesting: Had de 4e persoon gelijk? (vers 7-9)

o

•

Aan Job (en ons) - (H. 38-41)
▪ “Where were you when I laid the earth’s foundations?” - Wij zijn niet
zoals God: eeuwig, almachtig en alwetend, dus je kan deze
complexiteit niet doorgronden. Mogen dus eigenlijk niet klagen.
▪ “We live in an amazing world that is not designed to prevent suffering”
Staat er in het nieuwe testament een vollediger antwoord?
o Zoals u allen weet staat in Gen. 3 - Waarom kwaad: zondeval.
o Oplossing: lees Rom. 5:12-14 + 18-21

Einde (10 min)
• Indien tijd: Filmpje: (rond de vijf minuten). 24:19 - 29:48 https://youtu.be/FSwXFDvPqg?t=24m19s
o Wat kun je hier nog uithalen?
• Hoe denken jullie dat dit boek nu voor ons als christenen nog waardevol is?
o Job is een ‘type’ van Jezus (net als Jozef bijv. - Gen. 50:20): iemand die
onschuldig moest lijden. God kan daarbij iedere situatie ten goede keren.
o Eeuwigheid > aards lijden. Dus houdt hoop, want Rom. 5:2b-5.
o Dit → “We live in an amazing world that is not designed to prevent suffering”

