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Tema: Ware geloofsdankbaarheid word getoets in beproewing.  
 
Vooraf sang  
Lied 579: 1, 3, 5, 6  
Sb 12-4: 1, 2, 3 (Mel Ps 145)   
 
Ontmoetingsdiens  
Intreelied Lied 588: 1 
Votum 
Groetseën 
Loflied Sb 12-6: 1, 4, 5 
Gebed.  
 
Woorddiens  
Skriflesing: Job 1  

Teks: Job 1: 8 - 12  
Woordverkondiging  
 
Antwoorddiens  
Gebed 
Liefdegawes 
Gebed vir BnB (Suid-Sudan) 
Sing Sb 14-2: 1 
Wegstuurseën 
Amen Sb 13-2.  
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“Dit is nie sonder rede dat Job u dien nie “  
 
Geliefde brs en srs en kinders 
 
Om watter rede dien ons die Here? As ons groot teenstander en vervolger, Satan, 
vandag weer voor God kon staan en hulle oor ons sou praat, sou hy dieselfde vraag oor 
my en jou aan die Here vra en wat sou die Here oor ons antwoord? Sou Hy dieselfde 
oortuiging oor ons hê as wat Hy oor Job gehuldig het? Om ŉ antwoord oor hierdie vraag te 
kry, moet ons vanaand in die lig van die Skrif ons geloofshuis se fondament gaan 
oopgrawe om te sien waarop ons geloof gebou is.  
 
Hierdie eerste hoofstukke van Job gaan juis oor die stryd tussen God en Satan oor Job 
se geloofsfondament. Waarom glo Job in God? Die Satan is van mening dat Job in God 
glo omdat God Job so geseën het. Ons het gelees van die groot seëninge van God in Job 
se lewe – al sy rykdomme en sy kinders – waarlik ŉ geseënde lewe.  
As die Here sy rykdom wegvat dan sal Job se geloof tot niet gaan en sal hy sy rug op God 
draai en Hom vervloek. Die Here is egter van mening dat Job dit nie sal doen nie.  
 

Brs en srs, die Here leer ons vanaand: ware dankbaarheid as geloofsfondament word 
getoets in beproewing. 

 
Om Job se geloofsfondament te toets laat die Here die duiwel toe om Job te beproef 
sodat dit duidelik kan word waarom Job in God glo. Job word aan twee verskriklike 
beproewinge onderwerp. Eers word al sy besittings en sy kinders van hom weggeneem en 
dan word hyself getref met ŉ verskriklike siekte.  
 
Deur hierdie gebeure, br. en sr., openbaar die Here vir ons wat die enigste ware 
geloofsfondament moet wees. Ons moet onwrikbaar glo in die vrymagtige almag 
van God en in alle omstandighede dankbaar wees.  
 
Ons moet bereid wees om te glo en te vertrou op God wat enige iets kan doen! Dit is 
wat die woord vrymag beteken, die Here kan enige iets doen, sonder om aan die 
mens verantwoording te doen vir wat Hy doen.  
 
Dit beteken nie dat ons oorgelaat is aan ŉ liefdelose God nie. Nee, hierdie 
geskiedenis openbaar juis aan ons dat ons lewe veilig in God se hand is – selfs in die 
grootste beproewing en dat ons daarom in Hom moet glo as dankbare gelowiges 
 
Brs. en srs. ons glo in God alleen maar omdat Hy God is. Ons glo nie in God omdat 
Hy voorspoed waarborg nie. Hierdie gedagte leef vandag nog sterk in gelowiges se 
harte. Daar is ongelukkig sogenaamde Christelike kerke wat ook ŉ voorspoedteologie 
verkondig waarin mense mislei word om te glo dat solank jy die Here getrou dien – dan sal 
dit altyd met jou goed gaan. Of solank jy getrou bid, sal niks met jou gebeur nie. As jy 
egter sondig, dan moet jy verwag dat dit met jou sleg moet gaan. Dit is presies wat drie 
van Job se vriende geglo het. Hulle het Job daarvan probeer oortuig dat hy sy sonde moet 
bely want dan sal dit weer met hom goed gaan.  
 
Br. en srs. ons glo ook nie God omdat Hy al die antwoorde op ons probleme verskaf 
nie. Dit was juis Job se groot krisis. Aanvanklik het Job mooi bely dat hy onwrikbaar glo 
in die vrymag van God. So verklaar hy in hoofstuk 1: 21 die bekende woorde: “Die Here 
het gegee, die Here het geneem, prys die naam van die Here”. So ook in hoofstuk 2 as sy 



 3 

vrou hom aanmoedig om die Here te vervloek, dan sê hy in vers 10: “As ons die goeie van 
God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie?”  
 
Vanaf hoofstuk 3 kom Job se worsteling om ŉ antwoord van God te kry. Sy vriende 
kom om allerlei verkeerde antwoorde aan te bied en in die proses waarmee Job hulle 
verkeerd wil bewys, begin hyself met God worstel met sy” waarom-vrae”. Waarom het die 
Here hom in hierdie geweldige beproewing laat kom?  
 
Brs. en srs, ons almal ken hierdie worsteling van Job. Hoe het ons nie ook al gevra “ 
waarom Here” nie? Ons wat altyd soek na verstaan en na redes. Ons wil die antwoorde hê 
op die beproewinge wat die Here oor ons laat kom. Ons is so gewoond aan kitsoplossing 
en vinnige antwoorde. Ons leef in ŉ wêreld waar daar altyd antwoorde moet wees.  
 
Jy sien, br. en sr., deur antwoorde te bied, wil ons in beheer bly en daarom verwag 
ons ook van God antwoorde. Maar..... God skuld ons geen antwoord nie. Daarom gee 
Hy ook nie aan Job op al sy waarom vrae nie. Al antwoord wat Job kry is dat God kan 
doen wat Hy wil en dat Hy Job geen antwoord skuld nie! Uiteindelik moet Job in hf 42 
weer tot die konklusie kom dat God kan doen wat Hy wil en daarin moet hy berus. En eers 
as Job dit aanvaar – kom daar rus en vrede in sy gemoed.  
 

Geliefdes, is ons bereid om so ŉ antwoord te aanvaar? Is ons bereid om te ly net 
omdat God met ons kan doen wat hy wil? Is dit waarom ons in Hom glo en Hom in sy kerk 
dien? Kom ons grawe nou ons geloofsfondament oop en vergelyk dit met wat die Here 
nou aan ons geopenbaar het. Is dit waarlik hoekom ons hier is? Is ons tevrede en 
dankbaar in alle omstandighede? 
 

 
Hoekom word ons dan teleurgestel in God as dinge in ons lewe nie verloop soos ons wil 
hê dat moet verloop nie? Hoekom gebeur dit dan dat mense wat in diep beproewinge kom 
se geloofsfondament verkrummel. Om die beeld te gebruik van ŉ stormwind wat ŉ huis 
skud sodat die fondament getoets word – hoekom verkrummel baie mense se 
geloofsfondamente as hulle in sulke beproewings kom?  
 
Ons sien dit gebeur in die kerk. Mense wat jarelank getroue lidmate was, voorbeeldige 
gelowiges, wat, as die stormwind hulle tref, dat hulle ontnugter van God en sy gemeente 
wegtrek omdat hulle diep geskok en teleurgesteld is?  
 
Hoekom is dit so dat ons baie keer van iemand wat in ŉ beproewing kom verwag dat so ŉ 
persoon in opstand teen God moet kom? Dat hy of sy met God sal worstel en as dit nie 
gebeur nie, dan sê ons vir mekaar:daar is fout, dit kan nie wees nie? Is die nie omdat ons 
verwag dat God se nie-antwoord daardie persoon teleur sal stel nie?  
 
Terwyl die Here vanaand juis aan ons openbaar dat die ware geloofsfondament ŉ 
geloof in God is wat kan doen wat hy wil, sonder dat Hy my ŉ antwoord skuldig is. 
Brs. en srs. ons kan maar weet dat die Here hierdie fondament in ons lewe sal toets. 
Op een of ander wyse gaan my huis geskud word om my geloofsfondament te toets. En 
dat dit vir ons ŉ krisis sal wees, is gewis. Dat ons met God sal worstel is seker. Job het 
gesoek na die sin van sy lyding en dit het vir hom gevoel asof God hom alleen gelaat het.  
 
Het hy maar soos ons geweet dat God sy lewe veilig in sy hand gehad het en dat die 
satan nie sy lewe kon neem nie. Daarom moet ons vandag ook verseker weet: niks kan 
ons in die diepste beproewing uit God se hand ruk nie. Hy sal ons vashou.  
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Maar dat ons sal worstel dit is gewis. Maar in ons worsteling brs. en srs. sal daar vir 
ons genade wees. Want dat God ŉ God is wat kan doen wat Hy wil het ten diepste tot 
openbaring gekom op Golgota. Daar het God sy eie seun onmenslik laat ly sodat ons 
lyding vir ons tog sin kan maak en ons in ons leiding getroos kan word.  
 
Golgota maak vir ons geen sin nie. Hoekom daar sonde en dood moes wees verstaan 
ons nie regtig nie, maar God het besluit om sy verlossingsplan so in werking te stel en 
skuld ons geen verduideliking nie. Ons het nie al die antwoorde nie, geliefdes, laat ons dit 
aanvaar. Daar is nie antwoorde op die sonde, die lyding en die ellende van ons wêreld nie. 
 
Al wat ons moet glo is dat Christus se lyding ons verseker van God sy troos en 
bystand. Ja, wanneer ons in die diepste waters is, dan weet ons – dit is God se 
belofte – dat Hy ons in Christus sal vashou en ons sal dra. Dat ons nooit alleen sal 
wees nie. En dit maak vir ons sin in ons lyding – dit word ons troos – al kry ons 
geen antwoorde nie. Ons weet God is met ons op pad en Hy sal altyd sy doel met 
ons lyding bereik. So was dit met Job en so sal dit met ons wees.  
 
Geliefdes, waarom glo ons in God? Ons glo alleen maar omdat Hy God is en Hy as ons 
Vader ons lewe in sy hand het. Ons glo in God omdat Hy belowe het dat Hy ons in ons 
beproewinge sal vashou en dat Hy ons nooit alleen sal laat nie. Ons glo in God omdat Hy 
vir ons in Christus die ewige lewe gegee het en die satan dit nooit van ons sal kan beroof 
nie. Dit is ŉ ware dankbare geloofsfondament wat die toets van beproewinge sal 
weerstaan.  
 
Is dit ook waarom jy in God glo? 
 
Amen.  
 
 
 
 


