WOENSDAG 1 JANUARI
NIEUWJAARSDAG

… in het land Uz, zijn naam was Job ...
Job 1:1
Dat de geschiedenis van Job ons veel te zeggen heeft, mag
duidelijk zijn uit het feit dat er een heel bijbelboek aan
hem gewijd is. En toch weten we niet waar hij gewoond
heeft. Ja, er staat: ‘… in het land Uz’, maar waar we dit land
op de landkaart moeten zoeken, is ons onbekend. Trouwens, het is ook niet precies bekend wat de naam Job betekent. Er zijn verschillende verklaringen, zoals: ‘de
aangevochtene’, ‘de vervolgde’, of ‘woestijn’. Het is onzeker wat de juiste betekenis is. Het is wel zeker dat hij geen
onbekende was bij God. Dat wordt duidelijk gemaakt in
het boek dat zijn naam draagt. Het geeft uiteindelijk niet
met welke naam wij op aarde genoemd worden, waar onze
wieg gestaan heeft, of uit welke familie wij geboren zijn.
De vraag is: bent u bij God bekend?

Lezen: Job 1
Zingen: Psalm 1:1

19044 Hart en huis 2020.indd 7

08-06-19 11:18

DONDERDAG 2 JANUARI

Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand …
Job 1:12
Hoe is het mogelijk, satan krijgt zomaar de vrije hand om
(bijna) alles met Job te mogen doen. God wil laten zien dat
er mensen zijn die Hem niet maar liefhebben en dienen
om wat God hen geeft, maar omwille van Hemzelf. Dat zij
Hem liefhebben, omdat Hij hen eerst heeft liefgehad. Verder wordt ons hier duidelijk dat er een verborgen strijd is
in de onzichtbare wereld van de engelen. Dat satan voortdurend in de weer is om Gods uitverkorenen tot afval te
bewegen, al zijn hem wel beperkingen opgelegd. Het leven
van Job laat ons ook zien dat het lijden dat Gods kinderen
overkomt, hen niet bij toeval treft. Dat God er een bedoeling mee heeft, namelijk om hun geloof te beproeven.
Opdat wij juist in onze zwakheid onze kracht in God
mogen zoeken.

Lezen: 1 Petrus 1:1-12
Zingen: Psalm 35:4
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VRIJDAG 3 JANUARI

In dit alles zondigde Job niet …
Job 1:22
Het zal je maar overkomen, wat Job overkwam. Je zou vast
heel boos worden op God, en Hem ter verantwoording roepen, en vragen waarom jóu dit nu moet overkomen. Maar
dat doet Job niet, althans nóg niet. Later zal hij veel vragen
aan God voorleggen, maar nu nog niet. Op dit moment
komt het niet in hem op God ook maar van enig onrecht te
beschuldigen. Hoe zwaar zijn Vader hem ook treft, als een
kind buigt hij zich diep onder Zijn slaande hand. Het zal
satan niet lukken om Job, zoals satans bedoeling was, van
God weg te trekken. Job mag zich verenigen met Gods wil.
Dit had Job niet van zichzelf. Het ligt in de aard van ieder
mens om, als hem iets overkomt, gelijk in opstand te
komen. Het geloof mag zich juist dan vernederen.

Lezen: Psalm 66
Zingen: Psalm 66:4
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ZATERDAG 4 JANUARI

… want zij zagen, dat de smart zeer
groot was.
Job 2:13
Meeleven met iemand die in moeilijkheden zit, zal die persoon goed doen. Een enkel woord, een hand op de schouder, of slechts een blik kan zo veel betekenen. Het moet
Job tot troost zijn geweest toen zijn vrienden hem opzochten in zijn zware beproeving. Maar wat zijn ze geschrokken, toen ze hoorden en zagen wat er met Job was gebeurd.
Zij barstten uit in tranen. Als wij zien dat iemand iets ernstigs overkomt, is het vaak een zoeken naar gepaste woorden. Maar het kan ook zijn dat het ons zo aangrijpt dat we
er slechts het stilzwijgen toe kunnen doen. We kunnen
met iemand begaan zijn, en medelijden hebben. Maar er is
er slechts Eén geweest Die waarlijk met ons meegeleden
heeft. En zelfs ook vóór ons geleden heeft. Om hen die
smart hebben over hun zonden te kunnen troosten.

Lezen: Job 2
Zingen: Psalm 37:2
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ZONDAG 5 JANUARI

De dag verga, waarin ik geboren ben …
Job 3:3

Toen Job alles werd afgenomen, was zijn eerste reactie: ‘De
Naam des HEEREN zij geloofd!’ Het lijkt wel alsof Job zich
pas later gaat realiseren wat er werkelijk gebeurd is. Dan
wordt het hem te veel. Plotseling slaat hij harde taal uit, en
vervloekt zijn geboortedag. Hij kan niet begrijpen dat hém
dit overkomt. Tot driemaal toe klinkt het: ‘Waarom?’ Hij
stelt hier een zaak aan de orde die de mensheid al eeuwenlang heeft beziggehouden, namelijk wat de zin is van het
lijden. Waarom de ellendigen en bedroefden, zij die zo
veel hebben te dragen, geboren zijn. Op deze vraag is het
makkelijker voor anderen daarop een antwoord te geven,
dan dat wij voor onszelf daarop antwoord kunnen geven.
Als we dan maar dit mogen weten, dat ook de Heere Jezus
geleden heeft, en wel om onze zonden te verzoenen.

Lezen: Job 3
Zingen: Psalm 88:2
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MAANDAG 6 JANUARI

… die ondeugd ploegen, en moeite
zaaien, maaien dezelve.
Job 4:8
De Bijbel leert ons dat het de rechtvaardige goed zal gaan,
maar de goddeloze niet. Wanneer wij dan zien dat het
iemand tegenzit, hij ‘moeite maait’, is de conclusie al snel
getrokken dat hij ook wel ‘ondeugd heeft geploegd’, zich
aan ernstige zonden heeft schuldig gemaakt. Toch is het
niet zo simpel. De werkelijkheid is vaak anders. Dat is de
les uit het boek Job. De goddelozen hebben vaak voorspoed, Gods straf over hun zonden blijft soms uit. Terwijl
degene die de Heere vreest zo vaak moet zeggen: ‘Mijn
bestraffingen zijn er alle morgens.’ Maar de tegenspoed die
Gods kinderen ondervinden, is niet bedoeld als straf, maar
als Zijn Vaderlijke kastijding, opdat zij Zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En wat niet altijd zichtbaar is op
aarde, zal in de eeuwigheid toch blijken waar te zijn: God
laat de zonde nooit ongestraft.

Lezen: Job 4
Zingen: Psalm 10:7
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DINSDAG 7 JANUARI

… naar God zoeken, en tot God mijn
aanspraak richten.
Job 5:8
De wereld is vol goede raadgevers. De mensen zouden wel
weten wat ze moesten doen, als hen overkwam wat u is
overkomen. Alleen is het de vraag óf zij dat zouden doen.
Misschien dat ze zelfs met nog meer vragen blijven zitten,
dan waar u tegenaan gelopen bent. Elifaz wist in ieder
geval best, wat hij zou doen, als hij in Jobs schoenen stond.
Hij zou zijn zaak aan God voorleggen. Op zichzelf is dat
een goede raad. Waar kunnen wij beter met onze vragen
en zorgen terecht, dan bij de Heere alleen? Het beste is
altijd God te zoeken: in voorspoed en in tegenspoed. Maar
in dit geval verraadt de rede van Elifaz een betweterig en
hoogmoedig standpunt. Wij kunnen anderen met goed
bedoelde adviezen helpen, zonder dat we werkelijk aanvoelen wat zij meemaken. Wij redeneren vaak als
buitenstaander.

Lezen: Job 5
Zingen: Psalm 27:5
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WOENSDAG 8 JANUARI

Heeft niet de mens een strijd
op de aarde ...
Job 7:1
Zal er iemand zijn, die niet onderschrijft wat Job hier zegt?
Want er wórdt wat strijd gevoerd. Of het nu gaat over
kleine, onderlinge meningsverschillen, of dat het nu gaat
over strijd die landen tegen elkaar voeren. Er wordt over zo
veel gestreden! Job had op verschillende gebieden strijd.
Allereerst was de satan zijn doodsvijand, want hij had
onder Gods toelaten hem veel kwaad aangedaan. Job had
gestreden met zijn vrouw, die hem verzocht God te ‘zegenen’, hetgeen betekent: vloeken. Verder vond hij zijn
vrienden tegenover zich. Zij trokken de conclusie dat Job
alles wat hem overkwam aan zichzelf te danken had. En
niet in de laatste plaats moest Job een heftige strijd voeren
met zijn eigen, opstandige hart, waarin hij twistte met zijn
Maker. Maar alle strijd is onwettig en tevergeefs als het
niet de strijd van het geloof is.

Lezen: Job 7
Zingen: Psalm 25:8
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DONDERDAG 9 JANUARI

Zou dan God het recht verkeren …
Job 8:3

Het probleem bij de vrienden van Job is, dat zij dingen zeggen die wel waar zijn, maar die zij verkeerd toepassen. Niet
ten onrechte beschuldigt Bildad Job ervan dat hij harde
woorden tegenover God heeft uitgesproken. Hij vergelijkt
Jobs spreken met wind. Het zijn woorden die vervliegen.
Ze hebben geen zin. In wat Job zegt, klinkt heimelijk de
beschuldiging door dat het onrechtvaardig is wat God
hem aandeed. Maar het is voor Bildad uitgesloten dat God
het recht zou verkeren, en iets zou doen wat met het recht
zou botsen. Op zichzelf is dat waar. Al kan het moeilijk
zijn om dit te aanvaarden wanneer ons iets ergs overkomt.
Maar wat Bildad en de andere vrienden missen, is inlevingsvermogen. Wij kunnen weleens zo zwaar beproefd
worden, dat we dingen zeggen waar wij achteraf spijt van
hebben.

Lezen: Job 8
Zingen: Psalm 119:69
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VRIJDAG 10 JANUARI

… want hoe zou de mens rechtvaardig
zijn bij God?
Job 9:2
Omdat volgens Bildad Job de Heere harde verwijten had
gemaakt over wat hem overkwam, had Bildad het nodig
gevonden Job op zijn nummer te zetten. Volgens Bildad is
het nimmer zonder reden dat God een mens straft, dan
heeft hij het er zelf naar gemaakt. Job moest niet denken
dat God het recht zou verkeren. Nu had Job zich inderdaad
sterk uitgedrukt. Maar toch, de beschuldigingen van Bildad zijn niet terecht. Wat Bildad zegt weet Job zelf ook wel,
‘… want hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God?’ Job
weet dat hij een zondaar is. Zo de Heere, met welk mens
dan ook, in het recht zou treden, wie zou voor Hem
bestaan? Het antwoord is: alleen hij die rechtvaardig is. En
hoe kunnen wij rechtvaardig zijn voor God? Alleen door
het geloof in Jezus Christus.

Lezen: Job 9
Zingen: Psalm 143:2
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