
Job 38:1-15 

Agtergrond 

Job handel oor ’n vroom en opregte man wat deur lyding tot die uiterste beproef is. In sy swaarkry 

spreek sy vriende hom aan en probeer hom oortuig dat hy moes gesondig het teen God en dat dit 

die rede vir sy swaarkry is. Hulle wou lyding verklaar vanuit die opvatting dat dit straf op sonde is. 

Job self hou egter vol dat hy niks verkeerd gedoen het nie en nie die lyding verdien nie. 

Ons moet onthou dat die Job-verhaal wysheidsliteratuur is. Die wysheidsleraars wou voorskrifte gee 

oor hoe om voorspoedig en gelukkig te leef. Die verhaal van Job is daarom eintlik ’n reaksie op die 

beskouing dat voorspoed deur wyse optrede veroorsaak kan word.  

Wat interessant is, is dat die Job-verhaal nie ’n unieke verhaal is wat eie aan die Bybel is nie. Daar 

was talle soortgelyke verhale in die Nabye Ooste – veral in Mesopotamië. So kry ons die Babiloniese, 

Sumeriese en Egiptiese verhale met bykans dieselfde inhoud as Job. Dit het veroorsaak dat talle 

geleerdes meen dat Job nie ’n ware verhaal is nie – daar het nie iemand soos Job geleef nie. Dit is 

maar net ’n verhaal. Ek persoonlik dink nie dat die vraag of dit ’n ware gebeure of net ’n verhaal is, 

belangrik is nie. Wat belangrik is, is die boodskap wat die verhaal wil oordra: Daar is nie ’n direkte 

verband tussen optrede en lyding nie. Lyding is nie die gevolg van sondige optrede nie. 

Job is geskryf in prosa of verhaal vorm, maar tog ook dele in poëtiese vorm. Hoofstuk 1 en 2 is die 

inleiding en hoofstuk 42 die slot. Tussen in kry ons die verhaal. Van hoofstuk 3 vervloek Job sy 

geboortedag. In hoofstukke 4 tot 28 beskuldig Job se vriende hom aan en antwoord hy hulle. In 

hoofstukke 29 tot 31 daag Job vir God uit. In hoofstukke 32 tot 37 is ’n vierde vriend van Job besig 

om hom te beskuldig. In hoofstuk 38 tot 42 antwoord God vir Job.  

Die verse wat ons vanoggend lees, is dus deel van God se antwoord. 

Inleiding 

Job se verhaal het my laat dink aan die volgende woorde:  

“dat ons in alle teëspoed geduldig en in alle 

voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook 

vir die toekoms ’n vaste vertroue in ons getroue God 

en Vader kan stel en dat geen skepsel ons van sy 

liefde kan skei nie, aangesien alle skepsels so in sy 

hand is dat hulle sonder sy wil nie kan roer of 

beweeg nie.” 

Hierdie woorde kom uit een van ons kerk se belydenisskrifte; uit die Heidelsbergse Kategismus.  Dit 

is die antwoord op vraag 28 wat lui: “Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit 

nog deur sy voorsienigheid onderhou?” 

As ek dit in kort moet saamvat: Wat beteken God as Skepper en Versorger vir ons? Ons kan  

1. Geduldig wees in teëspoed 

2. Dankbaar wees vir voorspoed   

3. Vol vertroue wees vir die toekoms 



 

Ons kyk vandag so bietjie na die verhouding tussen sonde en swaarkry. Is ons sonde die oorsaak van 

ons swaarkry? 

1. Geduldig wees in teëspoed 

 

Job se verhaal is een van teëspoed. Hy was ’n geseënde man. Hy was gesond, het tien kinders gehad 

en het nie die einde van sy rykdom geken nie. Toe begin alles vir hom skeef loop. Al tien sy kinders 

sterf toe die huis op hulle inval. Hy verloor al sy eiendom. Op die koop toe word hy toe ook nog siek.  

 

Hierdie toedrag van sake het sy vriende oortuig dat Job iets verkeerd moes gedoen het.  Hulle was 

oortuig dat God hom straf vir iets wat hy gesondig het. Job hou egter vol dat hy niks verkeerd 

gedoen het nie. Ten spyte van sy verliese verklaar hy in hoofstuk 1 vers 21: “Sonder iets het ek in die 

wêreld ingekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die 

naam van die Here.” 

 

Juis omdat Job oortuig is dat hy niks verkeerd gedoen het nie, daag hy vir God uit tot ’n regstryd. Dit 

is asof Job vir God wil sê: Kom stel U saak, kom bewys my skuldig aan iets. Hy wil as dit ware in so ’n 

hofsaak die kans kry om sy onskuld te bewys. Hy wil hê dat God vir hom en die wêreld moet wys wat 

hy verkeerd gedoen het om hierdie sware lyding te verdien. 

 

In hierdie regstryd – hierdie hofsaak – kom Job maar sleg daarvan af. Hy verloor die hofsaak. Nie 

omdat God vir hom wys wat hy verkeerd gedoen het nie. Nee, veel meer omdat God vir hom aandui 

dat hy nie in ’n posisie is om God aan te vat nie. Job ontdek dat God die pottebakker is en hy wat Job 

is die klei. Die klei kan nie eise stel aan die pottebakker nie. Die klei moet net tevrede wees met wat 

die pottebakker met hom maak. 

 

In die regstryd vra God die vrae en Job moet antwoord. Tog antwoord Job nie ’n enkele vraag nie. 

Die antwoorde op die vrae is voor die handliggend. Die antwoord is so duidelik dat dit nie 

geantwoord hoef te word nie. Job staan sonder enige antwoord voor God. Blootgestel en ontbloot. 

 

Maar Job leer geduld in sy situasie. Hy leer dat God in sy almag die ganse wêreld gemaak het – die 

sterre en die hemelruim, die see, die wolke, die donkerte – ja, alles. Gaan lees gerus die hele 

hoofstuk 38 en 39. Nadat God vir Job op sy almag en heerskappy gewys het, vra Hy: Wil jy ’n saak 

teen God maak? Wil jy God tereg wys? 

 

En Job se reaksie: Hy erken dat hy nie opgewasse is teen God nie. Hy erken dat hy eerder moet stil 

bly. Hy erken dat hy weet dat God tot alles in staat is en dat Hy enige iets kan uitvoer. Job erken dat 

hy oor dinge gepraat het wat hy nie begryp nie. Hy erken dat God se wonderdade te groot is vir hom. 

Hy verag homself vir sy arrogansie en wil eerder is sak en as sit. 

 

Job moes leer dat hy nie dit wat met hom gebeur het moes probeer verstaan en verklaar nie. Hy 

moes leer dat God wat alles geskep het steeds sy handewerk beheer. Hy moes leer om geduldig dit 

wat God op sy pad gebring het te aanvaar en steeds op God te vertrou.  

 



Uit dit alles moes Job se vriende ook iets leer. Hulle moes ontdek dat Job reg was. Daar is nie maar ’n 

eenvoudige band tussen sonde en lyding nie. Lyding is nie maar net die direkte gevolg van sonde nie.   

 

Uit dit wat Job en sy vriende geleer het, kan ons ook vanoggend iets leer: In tye van swaarkry en 

krisis kan ons geduldig aan God vashou. Ons hoef nie God se beheer in twyfel te trek nie. Ons hoef 

nie God se werk te probeer verstaan nie. Ons moet ook nie God se werk te wil oorneem nie. God 

sorg vir sy skepping. God sorg vir ons. Ons kan onthou: God maak nie ’n fout nie. 

 

Beteken dit dat ons nooit mag vra hoekom en waarom nie?  Kom ons stel dit nog bietjie meer kras: 

Beteken dit dat ons nie maar soms met God mag baklei oor wat aan die gebeur is nie?  Ek dink ons 

mag. Ons mag maar vra waarom en hoekom. Ons mag maar baklei met God. Of ons die antwoorde 

sal kry, weet ek nie. Maar ek weet ons sal altyd weer vir God kry. ’n God wat sorg. 

 

Ons word ook vanoggend herinner dat geen swaarkry die gevolg straf op ons dade is nie. As dit so 

moes wees, sou ons lewe in elk geval een treurmare moes wees. Ons is tog voortdurend besig om te 

sondig. Ons hoef nie in swaarkry tye te wonder: Wat het ek verkeerd gedoen nie?  Ons kan maar net 

na God vlug met ons swaarkry en weet Hy sorg en Hy is in beheer. Ek is oortuig dat God ons as 

mense net een keer straf – en dit is met die wederkoms. Dan sal ons almal geoordeel word – en die 

wonderlike is dat ons as gelowiges dan sal hoor dat Christus ons straf gedra het en dat ons 

vrygespreek is. 

 

Nog iets wat ons moet in gedagte hou is dat daar tog ’n ding soos oorsaak en gevolg is. As ek 

byvoorbeeld roekeloos bestuur en daarom ’n ongeluk maak, dan is die ongeluk die gevolg van my eie 

optrede. Ek moet dan nie vir God beskuldig dat hy my straf nie. 

 

En natuurlik het die sonde ook ’n rol te speel in swaarkry. Een van die gevolge van sonde is dat die 

lewe nie meer is soos wat dit in die paradys is nie. Sonde het daardie algehele geluk aangetas en 

swaarkry deel van ons lewe gemaak. 

 

Ons kan geduldig wees in teëspoed. 

 

2. Wees dankbaar vir voorspoed 

 

Job se verhaal gaan eintlik oor teëspoed en nie voorspoed nie. Maar terwyl ons kyk na hoe ons as 

gelowiges teëspoed kan hanteer, is dit ook goed om na te dink oor hoe ons voorspoed hanteer. As ’n 

mens dink dat teëspoed ’n toets is wat ons moet deurkom, dink ek dat voorspoed dikwels ’n 

moeiliker toets is om deur te kom. As dit goed gaan, vergeet ons so maklik van God se sorg. 

 

God sorg vir sy skepping. Daarom kan ons geduldig wees in teëspoed en dankbaar wees vir 

voorspoed. Alles wat ons het en alles wat ons is, ontvang ons van God. Dit is nie maar die toeval of 

ons eie harde werk nie wat beloon word nie. Dit is genade. God se genade. Dit is God wat heers en 

sorg vir sy skepping. 

 

As dit reën, kom dit van God af. As die veld en natuur mooi lyk, kom dit van God af. As ons werk het, 

kom dit van God af. As ons einde van die maand salaris kry, kom dit van God af. Dieselfde geld vir 



ons geluk in ons gesin en huwelik. Dit geld vir ons gesondheid, finansiële voorspoed. Ja. Alles. Alle 

voorspoed kom van God af. 

 

Die gevaar is dat ons op onsself kan roem. Ons ding so vinnig dat dit ons eie vermoëns is wat die 

voorspoed bewerkstellig. Ons oorskat onsself en ontken God se sorg en genade. 

 

Daarom moet ons dankbaar wees teenoor God. Ons moet voortdurend ons dank betoon aan God. 

Dit doen ’n mens met woorde, maar ook met dade.  Dit doen ’n mens deur ander se nood raak te 

sien en te verlig. 

 

3. Wees vol vertroue vir die toekoms 

 

Die feit dat God die Skepper en die Versorger van sy skepping is, maak dat ons met vertroue die 

toekoms kan ingaan. Of dit voorspoed is, of teëspoed, God bly in beheer. God sorg vir sy wêreld. 

 

Nie een van ons weet wat die toekoms inhou nie. Wat ons wel weet, is dat God in beheer is en sorg. 

Daar is talle gedeeltes in die Woord wat ons herinner aan God se sorg. Dink maar aan Romeine 8 

vanaf vers 31 waar ons leer dat niks ons van God se liefde kan skei nie. 

 

En tog klink ons dikwels so negatief oor die toekoms. Soms is ons sommer plein pessimisties. En dit is 

niks minder as ’n mosie van wantroue in God nie. Ons kan met die volste vertroue die toekoms 

ingaan. Nie omdat ons ’n probleemvrye lewe sal hê nie – nee, omdat God sorg.  

 

In teëspoed kan ons geduldig op Hom vertrou 

In voorspoed kan ons dankbaar teenoor God leef. 

Ons kan vol vertroue die toekoms ingaan. 


