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Teksgedeelte: Job 42 

Teksvers: Job 42:5 

Tema: Leer ken God vir Wie Hy is! 

Daar is vandag `n oormaat Christelike boeke en tydskrifte.  Sommige van hulle 
is baie goed en ander nie.  Daar is vandag `n oormaat Christelike webtuistes 
en blogs en sommige van hulle is baie goed en ander nie.  Al hierdie 
verskillende vorme van media wil ons leer Wie God is, maar dikwels hoor ons 
in hulle, en in die woorde van ons vriende, `n verwronge beeld van Wie God 
werklik is.  Daar word vir ons redes gegee vir hoekom God sekere dinge 
toelaat, terwyl baie van hierdie redes nie ooreenstem met dit wat ons in die 
Woord van die Here hoor nie. 
 
Wanneer ons dan deur moeilike tye gaan, begin ons sekere vrae vra, soos: 
waarom gebeur hierdie slegte ding met my?  Of, ek doen niemand anders ooit 
enige kwaad nie, hoekom kom hierdie lelike, moeilike ding oor my pad? 
 

Job leer ons iets besonders hieroor.  Hy het, toe hy op `n besonderse manier 

beproef is, op sy vriende staat gemaak om hom te troos.  Ons hoor in Job 1 

dat God vir Satan toelaat om vir Job op die proef te stel, weens die feit dat Job 

só `n besonderse persoon was.  Die Here self het gesê dat Job geen gelyke 

op die aarde het nie!  Hierdie beproewings wat oor Job se pad gekom het, het 

nie oor sy pad gekom omdat hy ongehoorsaam of ongelowig was nie.  

Trouens dit het juis oor sy pad gekom omdat hy gelowige was!   

En dan bring Satan die eerste beproewing oor Job se pad:  Sy osse, donkies 

en kamele word gesteel, die weerlig slaan sy kleinvee dood en sy kinders sterf 

wanneer `n huis op hulle inval.  Deur dit alles bly Job egter gelowig en kan hy 

nog sê: “Die Here het gegee en die Here het geneem.  Prys die Naam van die 

Here.”  Ten spyte van dit alles het hy nie gesondig nie en het hy ook nie God 

verwyt nie. 

En dan bring Satan die tweede beproewing oor Job se pad: aaklige swere 

slaan oral op sy lyf uit.  Hy beland op die ashoop en hy gebruik potskerwe om 

hierdie swere te krap en nog steeds verwyt hy nie die Here nie en verwyt hy 

nie vir God nie.  Selfs nie eers wanneer sy eie vrou hom aanraai om God te 

vervloek en te sterf nie! 

En dan kom sy vriende op die toneel!  Drie vriende, Elifas, Bildad en Sofar, 

kom sit by Job en probeer hom troos.  En die manier waarop hulle hom 

probeer troos, is eintlik skrikwekkend.  Van Job 3 tot met Job 31 is daar hierdie 

gesprekke tussen Job en sy vriende en elke keer probeer hulle Job wysmaak 

dat dit sy sonde is wat hierdie lyding veroorsaak het.  Vir hulle is Job se 
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swaarkry `n teken van sy sonde en hoe meer hulle dit voor Job se gesig hou, 

hoe dieper en dieper sak Job weg in `n depressie.  Soveel só dat hy 

naderhand wel vir God begin verwyt en kwaad word vir God en God selfs 

uitdaag om Sy saak te stel.  In Job se gedagtes is hy reg en God is verkeerd 

en volgens hom het God nie die reg om hom so te “straf” nie. 

Dan kom daar `n kwaai jongman op die toneel: Elihu.  In vier groot argumente 

maak Elihu dit baie duidelik aan Job dat hy, wat Job is, geen reg het om die 

Almagtige só uit te daag en aan te vat nie.  Job se woorde is maar soos wind.  

Hy het leë, hol woorde sonder kennis en hy ken nie werklik vir God nie – al 

was Job hóé godsdienstig en hóé gehoorsaam, want godsdienstigheid en 

gehoorsaamheid kan jou nie help op God beter te leer ken nie.  Jy leer slegs 

God beter leer ken, wanneer Hy Homself aan jou bekend maak. 

Daarom kom die Here self aan die Woord.  Dan begin God self Sy saak stel en 

Job moet nou vir God antwoord.  Hy wys vir Job op hoe Hy alles gemaak het 

en hoe Hy nog vir alles sorg.  Geen mens kan die natuur tem nie en tog het 

God dit alles gemaak.  God se heerskappy, sy koningskap, strek oor alles en 

almal en omdat God se heerskappy só groot is en Hy alles gemaak het, het Hy 

die reg om dit te bestuur tot die eer van sy Naam.  Want juis dit is waaroor 

alles gaan – die eer en aanbidding wat God toekom!  Geloof en verlossing 

gaan nie in die eerste plek oor die mens nie, maar oor die eer wat aan God 

behoort omdat Hy God is en God bly. 

Juis daarom dat Job hier in Job 42:5 sê dat hy tot nou toe net gehoor het wat 

mense van God sê, maar dat hy nou vir God self gesien het.  God het Homself 

aan Job bekend gemaak en omdat Job werklik God leer ken het vir Wie Hy is, 

het hy rus gevind in die feit dat God regeer.  Hierdie feit het nie noodwendig al 

Job se vrae beantwoord of sy pyn weg gevat nie, maar hy het rus gevind in die 

wete dat God almagtig is, dat Hy regeer en dat alles op die einde tot die eer 

van God strek deurdat sy heerskappy duidelik word. 

Juis dit is waaroor Job se bekering gegaan het!  Job se bekering het nie 

gegaan oor sy sonde nie, maar oor die erkenning van die koningskap van 

God. Op grond van die feit dat God regeer, het Job neergeval en God aanbid.  

Hy het God geëer bloot vir Wie God werklik is, nie vir wie mense sê Hy is nie. 

Is daar `n massiewe verskil tussen dit wat met Job gebeur het en só dikwels 

met ons gebeur?  Ek dink nie so nie.  Ons is té dikwels geneig om eerder te 

luister wat ander mense oor God skryf, as om self ons Bybels oop te maak en 

by die voete van die Here te sit.  Ons is té dikwels geneig om na die dooie 

woorde van lewendige mense te luister, as wat ons na die lewende Woord van 
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ons almagtige God sal luister.  Kom ek verduidelik dit met drie voorbeelde 

waarmee elkeen van ons te doen kry, maar wat ook oor Job se pad gekom 

het: 

Eerste voorbeeld: wanneer daar iets sleg, of seer, of moeilik met ons gebeur, ervaar 

ons dit baie dikwels as die Here wat ons straf vir een of ander sonde.  Ons sal dit 

dalk nie teenoor iemand openlik erken nie, maar die gedagte draai in ons koppe.  

Daardie gedagte wat sê dat ons seer in hierdie wêreld `n teken is van ons sonde.  

Anders gestel: as ek sonde doen, gaan ek gestraf word en dit gaan gebeur deurdat 

iets sleg met my gebeur.  In ander woorde: Karma!  Soms vind mense troos in die 

onbybelse idee dat God hulle straf vir hierdie sonde wat hulle gedoen het.  Dit, terwyl 

die Skrif ons só duidelik leer dat Christus reeds die straf vir ons sonde gedra het.  

Terwyl die Skrif ons leer dat daar nou geen veroordeling meer is nie vir ons wat in 

Jesus Christus glo!  Daarmee sê ek nie dat sonde nie gevolge het nie.  Daardie 

gevolge sal altyd daar wees, maar dit is nie `n straf op ons sonde nie.  Dit is die 

resultaat van ons eie onnoselheid en ongehoorsaamheid. 

Tweede voorbeeld:  wanneer iemand vir ons vra om die evangelie te verduidelik, 

vorder ons soms nie verder nie as: Jesus Christus het aan die kruis vir my sondes 

gesterf en daarom gaan ek hemel toe.  Ons sit dan met `n verskraalde evangelie 

waarin dit uit-en-uit oor die mens gaan.  Dit gaan dan meer oor die ewige lewe en die 

feit dat ek van hierdie wêreld wil wegkom as enige iets anders.  Dit terwyl God self 

ons só duidelik leer dat die evangelie oor niks minder gaan nie as die aankondiging 

van die feit dat Jesus Christus Koning is en dat Hy regeer.  Die evangelie gaan juis 

daaroor dat elke knie sal buig en elke tong sal erken: “Jesus is Here tot eer van God 

die Vader”.   

Derde voorbeeld:  As ek gered wil word, moet ek my hart vir die Here gee.  Ek moet 

die Here soek en myself bekeer, dan sal ek gered wees.  Hoe baie hoor ons nie 

hierdie stelling nie?  Terwyl die Skrif ons leer dat dit God is wat ons eerste vind.  Dit 

is Hy wat ons eerste gekies het en uit genade gee Hy aan ons die bekering.  Dit is 

slegs wanneer ons die lewende God sien en Hom leer ken vir Wie Hy werklik is, wat 

ons tot bekering kan kom.  Paulus het op die pad na Damaskus Jesus Christus 

gesien en Hom leer ken as die enigste, ware Koning, en hy het op sy knieë 

neergeval, Hom Here genoem en gevolg.  Johannes, die dissipel vir wie Jesus baie 

lief was, het op die eiland Patmos vir Christus gesien en neergeval uit vrees vir die 

grootheid van Koning Jesus.  Bekering gaan nie in die eerste plek oor `n emosionele 

ervaring nie (alhoewel daar beslis emosie moet wees).  Bekering gaan in die eerste 

plek oor die erkenning van die heerskappy van God. 

Maak dit dus prioriteit om werklik God te leer ken soos Hy Homself aan ons bekend 

maak in sy Woord.  Meet alles wat ander mense en wat jyself oor God dink, aan hoe 

Hy Homself aan ons bekend maak.  Buig jou knie voor Hom: die Almagtige wat tot 

soveel meer instaat is.  Moenie net hoor wat ander mense van God sê nie, maar sien 

Hom soos Hy Homself bekend maak! 


