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EEN OPMERKING VOORAF.
Hoewel paraphraseeren in zeker opzicht moeilijker, of liever, gevaarlijker werk is dan vertalen, n.l. in dit opzicht, dat de bewerker
eigen gedachten in den tekst gaat leggen, neemt het anderzijds ook
weer een moeilijkheid, waarmede de vertaler te kampen heeft, weg;
deze, dat in de te vertalen woorden een zekere nuanceering ligt, die
onvertaalbaar is, maar een omschrijving eischt, die in de vertaling
toch eigenlijk niet opgenomen kan worden. Het behoort echter joist
tot het karakter der paraphrase omschrijvingen te geven. Dit karakter
der paraphrase komt het edelst uit, wanneer de omschrijving, die zij
geeft, beoogt de vertaling te hulp te komen in het weergeven van die
nuances van den tekst.
In een werk als waartoe deze uitgave behoort, is het ook menigmaal
noodig een omschrijving vanuit andere gezichtshoeken te geven. Het
behandelde bijbelboek moet immers duidelijk gemaakt worden. Omschrijvingen van deze laatste soort zijn in deze paraphrase van het
boek Job ook te vinden. Waar het echter mogelijk was hebben we ons
beperkt tot een vertaling; maar dan met een breeder woordgebruik
en verklarende omschrijvingen om de nuances van den tekst te doen
uitkomen. Wie echter de paraphrase vergelijkt met den oorspronkelijken tekst zal licht de vertaling er uit kunnen pellen.
Er is bij de bewerking van dit bijbelboek nog een moeilijkheid, die
in de paraphrase eigenlijk verdwijnt, waarom er hier op gewezen
wordt. De tekst, waarin dit bijbelboek ons is overgeleverd, is op onderscheidene plaatsen in het ongereede geraakt of althans moeilijk te
vertalen. In een volbloed exegetisch werk kunnen deze moeilijkheden
besproken worden en de gekozen oplossingen verdedigd worden.
Draagt zulk een oplossing het karakter van een gissing, ,dan kan dat
er bij erkend worden. Dit nu is in dit werkje uiteraard niet mogelijk
geweest. Daardoor dient op zulke plaatsen deze paraphrase en de erin
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vervatte vertaling zich aan met meer zekerheid dan waartoe inderdaad grond is. Een enkele maal is in de inleiding op zulk een kwestie
ingegaan (bijv. inzake hfdst. 19). Deze inleiding is voorts wat breeder
opgezet, omdat het boek Job feitelijk meer verklaring behoeft, dan in
een paraphrase kan gegeven worden. Natuurlijk vergoedde deze breedere inleiding dit tekort der paraphrase slechts op geringe wijze.
Dokkum, voorjaar 1943.

INLEIDING.

1. Het Boek Job behoort tot de BOEKEN DER WIJSHEID of, zooals ze naar het Hebreeuwsche woord voor wijsheid, chokma, genoemd
worden, de CHOKMATISCHE BOEKEN VAN HET OUDE TESTAMENT. Ze zijn drie in getal; behalve het boek Job behooren de boeken
SPREUKEN en PREDIKER er toe.
Met chokma, wijsheid, wordt iets anders bedoeld dan kennis of
wetenschap. Wordt deze laatste door studie verkregen, waardoor ze
theoretisch van aard is, de wijsheid heeft men door inzicht en
ervaring. Ze is practisch van aard, staat in direct contact met het
leven, is niet schoolsch.
Het is een der punten van onderscheid tusschen den Oosterling en
den Westerling dat, waar deze laatste naar kennis streeft, de eerste de
wijsheid hoog stelt. Natuurlijk moet dit niet absoluut worden opgevat.
Het is slechts een gradueel verschil, een verschil in geaardheid. Zoo
goed als de Westerling weet dat kennis w ii s gebruikt moet worden,
zoo goed heeft het Oosten zijn schoolsche gel e er dh ei d.
Maar ,de Oosterling heeft toch minder aanleg voor het discursieve
denken, voor het werken met abstracte begrippen. Hij is intuitief,
concreet, beeldrijk in zijn voorstellingen. Niet het hoofd, maar het
h art geldt hem als de zetel der wijsheid.
Het behoeft geen verwondering to wekken, dat wij in het Oude
Testament naast historische en profetische ook chokmatische geschriften aantreffen. Want God heeft voor zijn openbaring in het Oude
Testament een OOSTERSCH yolk gebruikt, het yolk Israel. Dat yolk
heeft ook zijn wijzen voortgebracht, die de problemen, waarvoor het
leven hen stelde, bepeinsden bij het licht van den Geest der Openbaring. Hun geschriften getuigen van levenswijsheid, die wortelt in de
vreeze des Heeren.
Gaarne vat de Oosterling zijn wijsheid samen in kernachtige gezegden, s p r e u k e n; het boek der Spreuken vertoont daardoor het duidelijkst het kenmerk van chokma. Het boek Job heeft dien vorm niet.
Toch neemt het in de rij der chokmatische geschriften een voorname
plaats in. Allereerst om zijn inhoud. Een geweldig probleem, dat nog
altijd de geesten bezighoudt, wordt erin besproken, het probleem van
HET LIJDEN. Er wordt in dit boek met dit probleem geworsteld, fel
en hartstochtelijk. Het gaat niet om een akademische overwinning.
Neen, de inzet is de mensch zelf, zijn lot, zijn recht, meer nog, de inzet
is God, Zijn Recht, Zijn Eer, Zijn Majesteit! Dit boek raakt op elke
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bladzijde het leven, ons leven ook van thans en zoo concreet dat we
door de sprekers, die er in optreden, worden meegesleept en telkens
geneigd zijn met elk hunner, hoe scherp ze ook onderling tegenover
elkander staan, in te stemmen. Al lezende begeeren we vurig de oplossing, die dit boek bieden zal, te vernemen om 'zeif rust te vinden.
De inhoud van dit boek betreft de teere en zeere plekken van ons leven.
2. Voorts staat dit boek op hoog plan wat den vorm aangaat. Het
behoort tot de poetische boeken van het Oude Testament. Wel zijn het
begin, de hoofdstukken 1 en 2, en het slot, hoofdstuk 42 : 7-17, die een
verhaal bevatten, in proza geschreven. Maar het groote middenstuk,
dat uit gesprekken bestaat, is in gebonden stijl. Hiermede noemen we
tegelijk den kunstvorm van het boek Job: di a 1 o g en in g e b o nden stijl.
Nu malt over den vorm der Hebreeuwsche poezie weinig met zekerheid te zeggen. Zeker is echter, dat het r ij m er niet toe behoort;
wel m a a t. Maar over de regels, waaraan de versmaat in de Hebreeuwsche dichtkunst gebonden zou zijn, heerscht veel verschil van meening.
In zooverre komt de Hebreeuwsche poezie met de onze overeen, dat

ze niet berust op de vaste lengte (quantiteit) der lettergrepen, zooals
in de klassieke talen het geval is, maar op den klemtoon, op het accent.
We hebben in de Hebreeuwsche poezie te doen met a c c en t u e eren d rythme, d.w.z. rythme door de afwisseling van stijging en
daling van den toon. Het aantal stijgingen maakt het aantal versvoeten
uit. Om het boek Job naar den eisch van zijn poetischen vorm te lezen
moet men het aantal voeten kunnen ,onderscheiden. Vermoedelijk bestaat een voet echter niet uit een vast aantal lettergrepen. Noch de
lengte nosh ook het aantal der lettergrepen is beslissend, alleen de
stijgingen van den toon, de ictus. Het laat zich verstaan dat de
moderne lezers van dit oude boek het aantal stijgingen van vele verzen
verschillend vaststellen. Daar we niet weten hoe het Hebreeuwsch
oorspronkelijk werd uitgesproken, zal het probleem der Hebreeuwsche
metriek niet gemakkelijk op te lossen zijn.
Een duidelijker kenmerk van de Hebreeuwsche poezie is dat een
gedachte, kort in een vers uitgedrukt, in het volgende vers herhaald
wordt. Dit komt ook in vertalingen tot uiting. Deze herhaling dient
dan om de gedachte te verduidelijken, te versterken of te ontwikkelen.
Menigmaal bestaat deze 'herhaling in tegenstellingen. Van al deze
variaties bevat het boek Job vele voorbeelden.
Dit boek als geheel heeft men verschillend gekarakteriseerd. Het is
wel een drama genoemd; het kan echter hoogstens een leesdrama zijn.
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Ook heeft men het wel een epos genoemd. Maar het lyrisch element
is ook heel sterk. Het boek laat zich nergens bij indeelen. We kunnen
het nog het best een le e r di c h t noemen. En zijn dan het begin en
het slot episch-didactisch, in het ,middenstuk is deze didactiek, vooral
als Job spreekt lyrisch van aard, terwijl het optreden van den HEERE
zelf inderdaad dramatisch voorgesteld wordt.
Het boek Job verraadt zoowel door inhoud als door vorm de meesterhand. Het wordt op een lijn gesteld met de meesterwerken uit de
wereldlitteratuur, met Dante's Divina Commedia, met Goethe's Faust,
met Milton's Paradise Lost. Maar het is meer dan deze, want het is
geen product van 's menschen geest, maar van den Geest der Profetie,
die ook de Geest der Wijsheid is.
3. Met deze woorden geven we reeds blijk van onze meening, dat
we dit boek als een geheel moeten opvatten. Velen meenen echter dat
het niet een gesloten geheel vormt, doch uit onderscheidene deelen is
samengesteld. De redenen, waarom men dat meent, nopen hiertoe
echter niet. Wat deze compositie van het boek Job betreft noemen we
in de eerste plaats de meening, dat het v e r h a al uit hoofdstuk 1 en
2 en uit hoofdstuk 42 : 7-17 onderscheiden moet worden van het
middenstuk, dat de hoofdstukken 3 - 42 : 6 beslaat. Dit laatste zou dan
het eigenlijke werk van den auteur van het boek Job zijn; het is in
poezie geschreven. Het beginstuk in de eerste twee hoofdstukken,
proloog genoemd, en het slot, epiloog genoemd, beide in proza, houdt

men voor een v o l k s v e r h a a 1. Met dit verhaal zou de dichter dan
zijn werk als het ware omlijst hebben. Nu is het verschil in stiji niet
het eenige motief voor deze opvatting. Men wijst ook op het verschil
in het gebruik der Godsnamen in de beide gedeelten 1 ) en op het verschil in de houding van Job in de beide stukken. Toch erkent men
wel dat dit alles niet onverklaarbaar zou zijn in een boek, dat geheel
van dezelfde hand is en volgens vast plan opgesteld. Als hoof dmotief
wordt dan ook aangevoerd dat beide deelen een verschillende ethische
opvatting, juist inzake het probleem, waarom het in dit boek gaat, tot
achtergrond hebben. In het volksverhaal is het lijden van den vrome
een tijdelijke afwijking van den gewonen gang van zaken. Deze afwijking moet dan ook ten slotte weer plaats maker. voor den gewonen
regel dat het den rechtvaardige welgaat. Maar de di7hter van het boek
Job bestrijdt juist deze diepgewortelde volksopvatting. De vrienden

1 ) zie echter bij 12 : 9.
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van Job dragen haar ook voor, maar het is de duidelijke bedoeling
van den dichter te doen uitkomen, dat zij geen gelijk hebben. In het
slot komt deze opvatting dan weer tot zege.
Zoodoende zou er dan een groote tegenstrijdigheid ontstaan zijn tusschen de kern van het boek Job en het slot: in de z.g. epiloog krijgen
de vrienden gelijk! (verg. 8 : 7) Dan heeft Job zijn bitteren strijd vergeefs gestreden? En na de spanning, waarvan het dichtwerk vol is,
heet de epiloog een teleurstelling.
Dit bezwaar nu meende men te kunnen oplossen door aan te nemen,
dat dit boek uit deze twee uiteenloopende deelen is samengesteld.
Maar dan blijft het bevreemden dat de dichter er toe kon overgaan
deze ongelijke stukken samen te voegen. We hebben daarom in de
eerste plaats na te gaan of het geheele boek niet een sluitend geheel
vormt en de ongelijkheid, waarop men meende te stuiten, niet voortvloeit uit verkeerde uitlegging.
In de tweede plaats ziet men ook latere bewerkili, in het eigenlijke
dichtwerk. De een meent dat het lied op de Wijsheid, dat in hoof dst.
28 voorkomt, niet tot het eigenlijke dichtwerk zou behooren; een ander dat de woorden van den HEERE zelf geheel of gedeeltelijk een
later toevoegsel zijn. En velen meenen, dat de woorden van Elihu,
hoofdst. 32-37 niet in het boek Job thuishooren. Tegenover de argumenten, waarmede men deze meening wil bewijzen, staan echter de
argumenten van hen, die de echtheid van zulk een stuk verdedigen.
Ook hier zal de beslissing afhangen van de vraag of het boek Job niet
in zijn geheel zoo dient opgevat te worden, dat deze stukken er een
plaats in vervullen. We willen daarom eerst den inhoud van dit boek
in zijn geheel overzien om daarna bij de bespreking van doel en strekking van dit boek (11, 12) terug te komen op de vraag naar zijn
samenstelling. (vergelijk ook bladz. 15.)
4. De centrale figuur in dit boek is Job. Het boek is naar hem
genoemd. Hoewel een der zonen van Issaschar ook Job heette (Gen.
46 : 13) kunnen we toch zeggen dat in den Bijbel niemand anders den
naam van den hoofdpersoon uit ons boek draagt. Diens naam toch en
de naam van Issaschars zoon zijn alleen maar in hun Nederlandsche
schrijfwijze, zooals die door de statenvertaling gebruikelijk geworden
is, gelijk. In het oorspronkelijke heet de zoon van Issaschar inderdaad
J o o b, maar de hoofdpersoon uit ons boek IJJ00B. Het is dus een
naam van twee lettergrepen, die voorts begint met een Semietischen
medeklinker, die in ons alphabet niet voorkomt. Luther heeft den
naam, beter dan de statenvertalers het op Latijnsch spoor deden,
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weergegeven met HIOB. De beteekenis van dezen naam kan zijn de

aangevochtene, een passende en bovendien een echte Hebreeuwsche
verklaring van dezen naam. Wanneer we de voorkeur geven aan deze
fiebreeuwsche verklaring (de naam wordt ook wel uit het Arabiwverklaard) dan is dat niet omdat we Job voor een Israeliet houden,
maar omdat dit boek een Hebreeuwscb geschrift is. Job was wel geen
Israeliet; misschien aan Israel verwant. Het boek Job zegt dienaangaande niets van hem dan dat thij woonde in het land Uz (1 :1) beter
Us. Voorts mag uit de mededeeling, dat hij grooter was dan „alle die
van bet Oosten" (1 :3) afgeleid worden, dat hij tot „die van het
Oosten" behoorde. Deze uitdrukking is een algemeene benaming voor
de bewoners der landstreken ten Oosten van het Oost-Jordaanland.
Ze waren bekend om hun wijsheid (I Kon. 4 : 30). De naam Uz komt
verscheidene malen in het Oude Testament voor, als naam van een
landstreek, gelijk bier, maar ook als persoonsnaam. Wegens het nauwe
verband tusschen namen van personen en die van hun woonplaatsen
komen de bijbelplaatsen, waar Uz persoonsnaam is, ook in aanmerking
ter beantwoording van de vraag, waar Uz te zoeken is. Nu wordt Uz
in Gen. 10 : 23; 22 : 21 en in I Kron. 1 : 17 genoemd in verband met
Aram, in Gen. 36 : 28; I Kron. 1 : 42; Klaagl. 4 : 21 echter in verband
met Edom. Men kan daarom Job zoeken in Edomietiscb stamverband.
Zoo deden bijv. de z.g. Zeventigen, de vertalers van het Oude Testament in het Grieksch, die in het merkwaardige naschrift van hun
vertaling van het boek Job hem houden voor Jobab, den in Gen. 36:33
genoemden koning van Edom. Maar men kan hem ook zoeken in Arameesch stamverband. De vermelding van Edom (en Moab) en van
„die van het Oosten" in Jes. 11 : 14 en in Ezech. 25 kan het vermoeden
wekken dat de Edomieten niet tot de Oostlanders gerekend werden.
Dan zou Job eerder voor Arameer dan voor Edomiet gehouden moeten
worden. Het valt echter te betwijfelen of deze gegevens in zulk een
strikten zin mogen genomen worden, dat deze conclusie er uit getrokken kan worden. „Die van het Oosten" blijft een vage aanduiding.
In verband met de vraag naar Jobs land en afkomst moeten we ook
de vraag, waar Jobs vrienden vandaan kwamen, onder de oogen zien.
Zij zijn Elifaz, de Temaniet; Bildad, de Suchiet en Sophar, de Nadmatiet. De eerste draagt een ecbten Edomietischen naam (Gen. 36 : 11).
Ook de naam Teman wijst naar Edom. Het is de naam van een deel
van Edom (Am. 1 : 11, 12), welks wijsheid spreekwoordelijk was (Jer.
49 : 7). Bildad is een Suchiet, wat beteekenen kan, dat hij tot de Ketureensche nakomelingschap van Abraham behoorde (Gen. 25 : 2).
11

Deze nazaten van Abraham woonden ook in het „land van het Oosten"
(Gen. 25 : 6). De aanduiding Nadmatiet kan niet uit de oude geslachtslijsten worden verklaard. Op grond van de zooeven genoemde
Grieksche vertaling (op Gen. 36 : 11) kan het vermoeden uitgesproken
worden, dat hij van Edomietische afkomst was. De gegevens wijzen
dus zoowel voor Job als voor zijn vrienden deels in Edomietische richting, deels naar de verwanten van Abraham. De later in het boek op.
tredende spreker Elihu, de Buziet is Arameer (Gen. 22 : 21).
Dat deze personen van verschillende afstamming ons in dit bijbelboek als vrienden worden voorgesteld wijst uit dat dit boek verhaalt
over een tijd, waarin de vorming van staten haar beslag nog niet had
gekregen. Dat dit boek verhaalt van o u d en tijd blijkt ,00k uit de
v r o o im h el d van deze personen. Want Job en zijn vrienden en ook
Elihu zijn voorbeelden van buiten-israilietische vroomheid. Daar
Abraham „geroepen" werd en de stroom der Godsopenbaring beperkt
werd tot de bedding van het uit Abraham voortspruitend yolk Israel,
is de kennis van den waren God tot Israel beperkt geworden. Wel was
Abraham, toen hij geroepen werd, niet de eenige die God kende. Dat
blijkt uit het optreden van zijn tijdgenoot Melchizedek. Zoo kunnen er
toen en in den eersten daaraanvolgenden tijd meer geweest zijn, die
God kenden en dienden. Maar hoe verder de geschiedenis voortschrijdt, des te meer vormen de volken heidensche staten met hun
afgoden en des te geringer wordt de kans buiten Israel mannen als
Job aan te treffen. Job en zijn vrienden en Elihu, die we, gelijk boven
bleek, niet voor Israelieten ikunnen houden, maar die toch den waren
God kenden, moeten we dus zoeken in den tijd v6Ordat heidendom en
afgoderij de overhand kregen.
5. We komen hiermede tot de vraag naar den ouderdom van het boek
Job. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tusschen de vraag,
wanneer het boek Job is vervaardigd en wanneer de personen, die in
dit boek voorkomen, geleefd hebben. Wat dit laatste betreft merkten
we reeds op dat dit boek ons verplaatst naar ouden tijd. Het is een
tijd, die in veel opzichten overeenkomst vertoont met dien der patriarchen. We noemen den hoogen leeftijd, dien Job bereikte: hij leefde
nog 140 jaar (42 : 16) na ,de ,,wending van zijn lot"; zijn maatschappelijke positie: zijn groot bezit aan vee en slaven; dit doet denken aan
mannen als Abraham. Voorts dat hij „particulier" offert, zonder officieele priesterlijke hulp. Er is in dit geheele bock niets dat getuigt dat
Mozes reeds geleefd en gewerkt had. Dit kan echter ook verklaard
worden uit het feit dat het terrein waarop dit boek ons brengt buiten
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Israel ligt. We noemen ten slotte dat er sprake is van een geldstuk
(kesjieta, de statenvertalers spreken van „een stuk geld") dat alleen in
de patriarchengeschiedenis voorkomt (Gen. 33 : 19).
Het boek is daarna geschreven. Maar hoe lang daarna?
Volgens een Joodsohe traditie, uit den Babylonischen talmud bekend, zou Mozes de auteur zijn. Luther acht het geschreven in den tijd
van Salomo. Dat is in ieder geval een tijd, waarin men het ontstaan
van zulk een grootsch dichtwerk verwachten kan. Tegenwoordig
wordt de meening voorgestaan, dat het boek Job veel later geschreven
is en wel na de ballingschap. Met zekerheid valt hierover niet te owdeelen. Ook niet met behulp van gelijkluidende plaatsen uit andere
boeken van het Oude Testament. Zoo komt Jer. 20 : 14-18 overeen
met Job 3. Beiden, Job en Jeremia vervloeken hun geboortedag. Wanneer men nu zegt: het boek Job is na Jeremia geschreven, want in de
woorden van Jeremia beluisteren we een spontanen kreet des harten,
waarvan we in het boek Job de uitwerking vinden in lyrische kunst,
dan gevoelt ieder hoe subjectief dat oordeel is. Waarom kan de lyrische klacht van Job niet het oudst zijn? Ook kunnen Job en Jeremia
elk zelfstandig tot deze woorden gekomen zijn.
Ook wil men uitgaan van Ezechiel 18, waar deze profeet met groote
klem verkondigt, dat de ziel die zondigt, sterven zal. Als Ezechiel het
boek Job gekend had, zoo zegt men, dan zou hij zoo niet hebben
kunnen schrijven. Maar Ezechiel bestrijdt een zeer schromelijk misverstand der Joden van zijn dagen, die zeggen: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn stomp geworden,
d.w.z. onze vaders hebben gezondigd en daar moeten wij voor boeten.
Dat Ezechiel deze godslasterlijke Idwaling bestraft bewijst niet dat hij
het boek Job niet gekend heeft en dit boek dus na Ezechiel geschreven
moet zijn. Anders zou men moeten aannemen dat het boek Job de
Joden, die dit spreekwoord gebruikten, in het gelijk stelde.
Maar Job wordt genoemd in Ezechiel 14, met Noach en Daniel, als
toonbeelden van gerechtigheid. De neiging het boek Job voor een
jong werk te houden is zoo groot, dat men ook aan de klem van dit
argument wil ontkomen door te zeggen: Ezechiel kende slechts het
volksverhaal, niet het daarin gepaste dichtwerk. Deze onderscheiding
tusschen volksverhaal en dichtwerk is echter slechts een veronderstelling. Wanneer we deze veronderstelling niet aanvaarden (12), vervalt
dit argument ook voor ons.
De reden waarom het book Job zoo laat wordt gesteld, is gelegen in
den inhoud, omdat het probleem dat in dit bijbelboek behandeld wordt
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in oudere tijden nog niet aan de orde zou zijn. Nu is het waar dat het
begrip satan een ontwikkelingsgang heeft doorgemaakt. Reeds in Gen.
3 lezen we van rdezen boozen geest, ,maar hij wordt nog niet s at an
of de satan genoemd. Dat geschiedt later, 'in de profetieen van Zacharia
en in I Kron. 21 : 1. Aangezien echter noch de ontwikkelingsgang van
het begrip satan vastsaat, noch de ouderdom van vele bijbelplaatsen,
kan men het eene niet met behulp van het andere Ibepalen. En wat
voorts aangaat het probleem 'dat in he't boek Job aan de orde wordt
gesteld, is .dat geen probleem voor alle tijden? Ook in de oude Babylonische litteratuur is een idichtwerk gevonden, dat wel zooveel punten
van overeenkomst 'met ons bijbelboek heeft dat het „de Babylonische
Job" genoemd wordt. Hoeveel overdrijving hier onder schuile, er blijkt
toch uit dat het niet aangaat den ouden tijd voor onrijp voor 'dit vraagstuk te verklaren. Want dit dichtwerk, dat verhaalt van een oud-Babylonischen koning, die plotseling door een zware ziekte getroffen wordt
zonder dat hij zich een zonde herinneren kan, waarop die ziekte een
straf kan zijn, was reeds in de 7e eeuw voor Christus gecommentarieerd en is dus zelf veel ouder!
Wanneer het boek Job van jongen datum, na-exilisch, is, dan is de
patriarchale sfeer, waarin het ons brengt, inkleeding van den dichter
Maar hier en daar meent men trekken te kunnen bespeuren, die den
tijd van den .dichter verraden. In 9 : 24 zou gezinspeeld worden op een
politieken toestand, waarin heidenen over Israel regeeren en den
vromen Israeliet verdrukken en in 12 : 17 en v. op gebeurtenissen, die
doen vermoeden dat de dichter van den ondergang en wegvoering van
Juda of minstens van Israel moet hebben geweten. Deze teksten kunnen
echter evengoed op andere gebeurtenissen zien. De geschiedenis die
ons beschreven wordt in Gen. 14 geeft ons iets als een momentopname
te zien van wat in 'de oudste tijden wel voorkwam.
We achten dus de bewijzen, waarmede aangetoond moet worden dat
het bock Job na de ballingschap geschreven is niet overtuigend, maar
rekenen het liever tot een tijd, waarin de 'heugenis aan het patriarchale
leven nog levendig was.
6. Hiermede hangt wederom samen de vraag naar het karakter van
dit boek, of he't n.l. historisoh is. Zij die meenen, dat dit boek na de
ballingschap geschreven is, houden Job en zijn vrienden voor gefingeerde figuren, die ,de auteur gebruikt heeft om zijn ideeen te uiten.
Maar is het boek oud, dan stoat het dichter bij den tijd, dien het beschrijft en ligt het voor de 'hand dat het historisch is. Dat Ezechiel den
naam van Job met die van Noach en Daniel vermeldt pleit zoowel
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voor den ouderdom als voor de historiciteit van het boek. Job en zijn
vrienden zijn dan ook voor historische personen te houden. Toegegeven moet worden, dat een groot deel van dit boek schepping is van
den auteur. Hij schept den vorm, iden verheven kunstvorm, waarin hij
gedachten belichaamt, die hem zelf en anderen vervullen. Dat Job en
zijn vrienden spreken in gebonden sti,j1 houden we voor het werk van
den dichter; die heeft deze poezie voortgebracht. En in deze kunstvorm geeft ,hij de gedachten weer die de menschen, die hij sprekende
invoert, hadden. Een andere vraag is of alles wat zij zeggen met goddelijke autoriteit is bekleed en dus voor tvaarheid moet worden gehouden en aanvaard als regel voor ons geloof en leven. Deze vraag
moet stellig niet bevestigend beantwoord worden. In elk geval niet bij
de vrienden, op grond van 's Heeren eigen woord in 42 : 7, 8. En ook
niet steeds bij Job. In hoeverre een uitspraak van hen wel juist is,
moet uitgemaakt worden door vergelijking met den overigen schriftinhoud, een taak die buiten het bestek van deze uitgave valt. Een belangrijk gegeven voor dat onderzoek is intusschen wel dit, dat een
woord van Elifaz den Temamiet door Paulus wordt aangehaald, vergelijk Job 5 : 13 met 1 Kor. 3 : 19.
Maar 'hiermede verwerpen we de historiciteit van dit boek als zoodanig niet. De dichter is in het leven met het lijdensprobleem in aanraking gekomen, waarom niet doordat hij wist van Job uit Uz? Hij
kan dat geweten hebben uit een volksverhaal. Maar het is niet waarschijnlijk, dat dat verhaal, ,dat onder bet yolk bekend was, reeds een
vasten literairen vorm had aangenomen, waarin de dichter het gebruiken kon. Wanneer we in den z.g. epiloog Leven dat de vrienden niet
recht gesproken hebben, dan iblijkt daaruit dat .de epiloog niet op zich
zelf begrijpelijk is zonder het middenstuk, waarin de gesprekken staan.
Wel vervalt dit bezwaar als ,men het optreden der vrienden uit het
volksverhaal wegneemt en tot het middenstuk rekent. Het volksverhaal
wordt dan aldus opgegeven: hoofdst. 1, 1-2, 10 en 42, 10-17. Deze
onvastheid pleit niet voor de juistheid dezer opvatting. Ook overigens
vormen „prolong" en „epiloog" geen gesloten geheel. Van den satan
hooren we in het slot van het boek niet meer. Daarom is het dus niet
noodig zulk een volksverhaal aan te nemen. De auteur kan even goed
op andere wijze met Job bekend zijn geweest en zelfstandig in dit boek
van hem vertellen.
7. Nadat de auteur ons Job als een voortreffelijk en voornaam man
heeft geteekend verplaatst hij ons naar een geheel ander terrein, n.l.
den hemel. Hij zegt dat het eens gebeurde, dat de kinderen Gods zich
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opstelden voor den HEERE. Met „kinderen Gods" worden hier ongetwijfeld tde engelen bedoeld. Dat zij „zich opstelden" wekt ,den indruk
dat hun komst daar voor God behoorde tot hun d i e n s t. De mededeeling dat de satan ook kwam, kan beteekenen dat hij dien keer ook
eens kwam, maar ook, dat hij ook behoorde tot degenen, die komen
moesten. Het laatste zal wel bedoeld zijn, omdat we niet best kunnen
aannemen, dat bet satan alleen zou vrijstaan izelf te weten of hij komen
zou of niet. Tot de engelen behoort dus ook de satan. De engelen over
wie ihier gesproken wordt zijn dus de goede en de kwade. We treffen
hier een soortgelijk tafereel aan als in I Kon. 22 : 19-23 waar zich
ook onder het hemelsche „heir" eenlgeest be yond, die als leutgengeest
in de profeten van Achab wil werkzaam zijn. Deze is ook geen goede
maar een kwade geest. Zoo blijkt dus dat toen de kwade engelen
nog niet uit den hemel waren geworpen. Dat geschiedt pas als Christus
de verzoening tot stand heeft gebracht. (Openb. 12 : 8.)
De bier bedoelde kwade engel wordt de satan genoemd. Dit
woord beteekent vijand, tegenstander, iemand die een ander hindert,
aanklaagt voor het gerecht. Het is een naamwoord, dat eigennaam is
geworden voor den overste der gevallen engelen. Hoever het met dezen
ontwikkelingsgang van dit naamwoord in Jab 1 gekomen is, kunnen
we thans niet uitmaken. Zakelijk ontmoeten we hier den overste der
gevallen engelen. We merken slechts op ‘dat hij niet Satan, maar de
satan heet.
De satan heeft een rondtocht over de aarde gemaakt. God weet wel
met welke bedoelingen en begint zelf over Job. Uit de wijze, waarop
God over Job spreekt, klinkt de vreugde die Hij heeft in zijn rechtvaardigen. Maar de satan meent, dat de HEERE zich schromelijk in
Job vergist. Hij zegt, of liever hij v r a a g t, d.w.z. hij insinueert: is
het om niet dat Job God vreest? Hij bedoelt dat het gemakkelijk is in
voorspoed God te dienen. Laat God dien voorspoed maar eens intrekken! Dan zal Job God vaarwel zeggen, ja Hem vloeken!
Zoo ontstaat het geding tusschen God en den satan om de oprechtheid van Jobs godsvrucht. In dit geding geeft God aan den satan de
vrijheid Job alles te ontnemen, opdat blijke dat Jobs godsvrucht innerlijk .echt is. Mocht God dat doen?
De satan maakt van die vrijheid een onbarmhartig gebruik. Maar
Job, van alles beroofd, blijft God trouw. In de eerste ronde heeft de
satan het verloren.
De houding van Job, waardoor God over den satan zegeviert, zoo
meriken we met het oog op het vervolg op, is niet die, dat hij eenige
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zonde belijdt, waarom hij deze rampen verdiend zou hebben, maar die,
dat hij erkent Gods vrijmacht om te geven en te nemen. Daarin ligt van
Jobs kant een bevestigend antwoord op de vraag, die we zooeven stelden: mocht God den satan Job alles laten afnemen terwille van een
kwestie tusschen Hem en den satan.
Nu 'zegt de ,satan, ,dat God- te vroeg meent het pleit te ihebben gewonnen. De proef is niet zwaar genoeg geweest. Hij moet ook aangetast
worden in zijn lichaam, in zijn gezondheid. Dan zal hij God wel
vloeken!
God gaat er weer op in. De satan krijgt vrij en hij maakt dat Job
over heel zijn lichaam zweren krijgt.
Jobs houding hieronder blijkt uit het antwoord, dat hij aan zijn
vrouw geeft. Deze raadt Job aan God maar te vloeken. De bedoeling
van haar woorden zal wel niet zijn dat Job door God te vloeken den
dood over zich zal halen en zoo van zijn ellende of komen, een opvatting die voorgedragen wordt met beroep op Lev. 24 : 16 en I Kon.
21 : 10. Haar woorden komen veeleer voort uit dezen gedachtengang,
dat zij niet begrijpt hoe Job het vol kan houden, in zulke bittere levensomstandigheden nog aan God vast te thouden. Die spanning der godsvrucht was haar, die door Jobs rampen natuurlijk ook tot armoede
vervallen was, te machtig. Ze achtte het een verlichting van het lot
met die inspanning maar op te houden. Zij raadt hem voor den dood,
die toch komt zich van dien last te ontdoen. Door deze houding van
zijn vrouw wordt Jobs beproeving verzwaard.
De satan heeft beweerd dat Job God vloeken zou, hij zou het niet
volhouden in zoo'n fellen tegenspoed God getrouw te blijven. Uit niets
blijkt .dat de gedachte ook maar om zoo te doen in Job is gekomen.
Maar nu wordt die gedachte hem voorgehouden. Daarin ligt een verleiding er op in te gaan. Jobs vrouw vervult hier een echte Eva-rol.
Zij houdt Job voor, wat de satan juist wilde dat hij doen zou.
Job echter, op dit idee opmerkzaam gemaakt, verwerpt het beslist
Hij zegt het goede evenzeer uit Gods hand te ontvangen als het kwade.
Als God Job ten tweeden male overgeeft aan des satans willekeur,
komt weer de vraag op: mocht God dat doen. Wederom beantwoordt
Job deze vraag bevestigend.
Nu heeft de satan het pleit ook in de tweede ronde en daarmede
voorgoed verloren. In de verwachting, dat hij dat ook zal erkennen,
worden we teleurgesteld Maar izulke erkentenissen moeten we van den
satan ook niet verwachten. Het ontbreken van deze erkentenis is dan
ook op te merken als een zeer scherpe en juiste teekening van hem.
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8. Wel kon nu volgen het verhaal van Jobs rehabilitatie. Maar er
komt eerst nog iets anders: Jobs vrienden komen hem bezoeken. Hun
komst en hun woorden zijn oorzaak van in felle bewogenheid des gemoeds op onderscheidene dagen (23 : 2) gevoerde gesprekken, waarin
later ook Elihu zich mengt en ten slotte de HEERE het laatste woord
heeft. Dit is het groote middenstuk van let boek. Daarin gaat het niet
meer om dezelfde zaak, waarover het ging in het beginstuk! Toen was
het een geding tusschen God en den satan om Job. Maar Jobs zieleleven is het terrein, waarop de strijd tusschen God en den satan gestreden wordt. Die strijd om Job gaat niet buiten hem om, maar kwelt
hem, schokt hem. Hij 1 ij d t dien strijd. En on der het lij den van dien
strijd komt bij Job de vraag, die hij al tweemaal goed, dat is bevestigend beantwoord had, opnieuw boven: mocht God dat doen? Nu
wordt het toch nog een geding tusschen God en Job. In dit geding zal
Job wel wat Jakobus (5 :11) noemt zijn verdraagzaamheid, dus zijn
velharding, toonen; maar in bangen zielestrijd!
Wanneer Job dan ook begint te spreken, blijkt de bitterheid van zijn
gemoed zeer duidelijk. Hij vervloekt zijn geboortedag en bejammert
het, dat hij, toen hij toch geboren werd, niet terstond gestorven is.
Want ook dood zijn is beter dan zijn 'even. Deze klachten loopen uit
in een verwijt aan God, dat Hij vaak aan menschen het leven geeft om
ze te kwellen en dat Hij zoo ook aan hem deed. En aan hem al op een
heel erge manier. (Hfdst. 3.)
9. Met deze klacht opent Job de reeks gesprekken tusschen hem en
zijn vrienden. Elifaz neemt het eerst het woord (Hfdst. 4 en 5). Hij
zegt dat Job niet zoo wanhopig .behoeft te zijn; voor iemand, die goed
leeft, komt alles terecht. Want Elifaz legt oorzakelijk verband tusschen
rechtvaardigheid en voorspoed eenerzijds en tusschen goddeloos'heid
en tegenspoed anderzijds. Toch zegt .Elifaz niet dat Job goed heeft
geleefd, maar v r a a g t het! Later zal blijken, dat Elifaz inderdaad
Jobs gerechtigheid in twijfel trekt, ja, ontkent. Daarom is de vraag uit
vs 6 pijnlijk voor Job, ondanks de verzachtende opmerking van Elifaz,
dat het er in het algemeen slecht voor staat met de gerechtigheid dermenschen. Hij zegt dit op grond van een hem ten deel gevallen openbaring, waarvan hij een huiveringwekkend verslag geeft (4 : 12 en v.)
Voor den inhoud dier openbaring (vs 17) zoekt hij den grond niet in
een verandering van 's menschen scheppingstoestand, gelijk in Gen. 3:
zulk een verandering beschreven wordt, maar in den aard van dien
toestand des menschen bij de schepping zelf en wel in de nietigheid
van den mensdh. Dit nietig schepsel moet dan ook niet zoo sterk op,
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zijn recht staan (5 : 1-7). Wel kan de mensch op Gods ontferming
pleiten (vs. 8). Als Job dat doet zal hij ondervinden hoe goed God hem
doen ,kan. In die ontferming is echter ook weer op te merken hoe God
rekening houdt met des menschen gedrag (vs. 11-17). Zoo komt Elifaz
aan het eind van zijn betoog weer uit bij zijn beginpunt: dat er verband is tusschen rechtvaardigheid en voorspoed, tusschen goddeloosheid en tegenspoed. Dit is de vergeldingsleer, de traditioneele oDvatting, die er blijkbaar diep bij hem inzat.
Hoewel Job in zijn antwoord aan Elifaz (Hfdst. 6 en 7) zich in
hoof dzaak in denzelfden zin uitlaat als vOOrdien (hfdst. 3) blijkt er
toch uit dat er meer in zijn ziel omgaat dan enkel doodsverlangen. Hij
begint met clementie te bepleiten voor zijn uitlatingen: die moeten
bezien worden tegen den achtergrond van zijn ontzettend lijden. Dan
zal men er niet zoo hard over oordeelen als Elifaz gedaan heeft. Zoomin als een dier schreeuwt bij heerlijk voeder, evenmin zou Job klagen
als zijn lot schoon en goed was. Maar zijn lot is slecht, vandaar zijn
doodsverlangen. Maar daarnaast is Job overtuigd van zijn onschuld.
Hij heeft de bedekte beschuldiging die in de bovenbedoelde vraag en
in geheel de redeneering van Elifaz lag opgesloten, wel gevoeld. Maar
hij komt daar tegen op (6 : 10, 30). Nog duidelijker bewijs dat Job nog
andere gevoelens heeft dan doodsverlangen vinden we' in zijn woorden
tot God. Al sprekende richt hij zich niet meer tot zijn vrienden, wier
optreden hij trouweloos acht (6 : 13 en v.), maar tot God (7 : 8). Al
zegt Job geen vriendelijke woorden tegen God, het is toch een zoeken
van contact. En niet alleen zoekt Job contact met God maar waagt
ook de veronderstelling dat God hem weer op 'zal zoeken. Is deze veronderstelling geboren uit een onbewust heimwee naar de vroegere
goede verhouding tusschen hem en zijn God? Bitter is Jobs verwijt dat
God, Als Hij Job weer zou zoeken, wel te laat zal komen!
Bildad zegt zakelijk hetzelfde als Elifaz, maar wreeder (Hfdst. 8). Hij
laat duidelijk uitkomen, dat Jobs kinderen om hun zonden zijn gedood.
Wel zegt hij tegen Job alleen maar: als gij rechtvaardig zijt, zult gij
voorspoedig zijn, maar de conclusie: gij zijt rampspoedig dus onrechtvaardig, ligt er dik op. Voorts geeft hij van den val van den goddelooze een beschrijving, die precies past op Jobs rampen. Beriep Elifaz
zich voor zijn beoordeeling van Jobs geval op een goddelijke openbaring, Bildad beroept zich op de algemeene opinie in de ervaring der
voorgeslachten gevormd.
Aan Jobs wensch (6 : 24)- dan ook te zeggen wat zijn zonde is, geeft
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Bildad natuurlijk Been gevolg. (Dat doet later Elifaz, Hfdst. 22.)
In zijn antwoord (Hfdst. 9 en 10) richt Job zich eerst wel tot Bildad,
maar gaat er later toe over zich tot God te wenden (9 : 28). Hij stemt
Bildad (8 : 3) toe, dat hij, als mensch, zich tegenover God niet kan
rechtvaardigen (9 : 1-20). Deze toestemming is echter niet geboren
uit schuldbesef, maar uit erkentenis van den grooten afstand tusschen
hem en den verheven God. Daaruit vloeit voort, dat Job het laat voorkomen alsof Gods overwicht meer op macht dan op recht gegrond zou zijn
(9 : 12 en v.) Op dat spoor vervalt Job tot lasterlijk klinkende beschuldigingen van God van willekeur (9 : 22-31; 10 : 15). Toch wil Job
zich wel aan den verheven God onderwerpen (9 : 15) en erkent hij
dat God in Zijn verhevenheid wonderbaar van optreden is (10 : 16).
Maar er is ook iets, dat Job niet toestemt en dat is dit, dat hij een
bepaalde zonde zou hebben, waarom hem deze rampen treffen. Op dit
punt handhaaft hij zijn .onschuld en wil en moet hij praten met God
(9 : 21, 35; 10 : 1, 2). Maar dat is nu juist zoo moeilijk omdat God zoo
ver boven hem staat, ook in gerechtigheid. Die moeilijkheid kan hij
zijn vrienden niet recht aan het verstand brengen. Zij spreken alleen
maar van de grootheid Gods. Maar ,hij wordt van den eenen kant naar
den anderen geslingerd: hij erkent eenerzijds Gods grootheid, dan
weer wil hij zich tegen hem verdedigen. In deze moeilijkheid slaakt
Job een verzuchting (9 : 33), die als middelaarsbehoef te
is te verklaren. Wel verre van God den rug toe te keeren is Job dus
steeds met God bezig, al zegt hij Bingen van God, die ontoelaatbaar
zijn. Job is er nog niet! Maar sprak hij in zijn antwoord aan Elifaz
alleen maar van zijn eigen gerechtigheid (6 : 24), nu óók van de wonderbaar verheven gerechtigheid Gods, waarvoor hij het onderspit
moet delven. Ten slotte vervalt Job weer tot de klacht maar dood te
zijn geboren (10 : 18). Maar meer nog dan in zijn antwoord aan Elifaz
laat Job in zijn antwoord aan Bildad zien, wat er achter deze klacht
diep in zijn ziel omgaat.
Sophar drukt zich nog feller uit. (Hfdst. 11.) Het spreken van Job
keurt hij ten sterkste af. Hij beroept zich niet op een openbaring of op
de traditie, maar hierop, dat God hetzelfde zou zeggen als hij en dan
beter. Hij wijst op de grootheid Gods, bovenal in Zijn wijsheid. De ontwikkeling van den mensch moet daarbij ten achter blijven. Job moet
het dus over een anderen boeg wenden: niet met Hem redetwisten, maar
zich voor Hem verootmoedigen. Dan zal alles terechtkomen. Datzelfde
heeft Elifaz ook gezegd. Maar deze beschouwingen helpen Job niet.
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Eensdeels niet omdat Job dit wel weet (bijv. dat God groot is), anderdeels niet, omdat de raad zich maar te verootmoedigen, niet op Jobs
probleem ingaat, maar daaraan voorbijgaat.
In zijn antwoord aan Sophar (Hf dst. 12-14), dat tevens tot alle drie de
vrienden, die nu elk een keer gesproken hebben, is gericht, verwijt Job
dat dan ook aan zijn vrienden. De algemeene waarheid, dat God groot
is. wordt door hen op dusdanige wijze vooropgesteld, dat men voor
Job slechts minachting en spot kan hebben (12 : 1-5). Wie voorspoed
heeft leidt er uit af, dat God hem gunstig is. Wie tegenspoed heeft,
wordt beschouwd als een slecht mensch. Met de mogelijkheid dat een
slecht mensch voorspoed hebben kan en een vrome met tegenspoed
wordt bezocht, wordt geen rekening gehouden. Zoo ziet de voorspoedige op den rampspoedige neer en ontstaat onder de menschen een
soortgelijke verhouding als in de dierenwereld, waar de sterke
heerscht over den zwakke (vs 7-91. Maar Job kan zich bij die beschouwing niet neerleggen. (vs 11). Dat God groot is, stemt hij toe, al
neemt hij als voorbeelden van die grootheid, heel sarcastisch, gebeurlijkheden, die die grootheid Gods als willekeur brandmerken (12: 1213 : 1). Verder kan Job met zijn vrienden niet meegaan. Hoe het zit met
zijn eigen lijden, daar moet nog nader over gesproken worden.
In elk geval wijst Job de besdhuldiging af, die in de verklaring, die
zijn vrienden van zijn lijden geven, opgesloten ligt. (13 : 2-6). Die
verklaring schijnt God wel te eeren. Maar ze staat onder invloed van
„aanzien des persoons" en laat aan de feiten geen recht wedervaren.
De persoon van God werd aangezien. En zoo wil God geen gelijk hebben (13 : 2-12). Nu zal Job over zijn eigen zaak gaan spreken. Hij
moet zich daartoe wenden tot God zelf. Dat is een stout ondernemen
omdat God zoo groot is. Wilde God die grootheid maar verbergen
(vs 21). Job had dan motieven genoeg. Maar de verhevenheid Gods
blijft de onoverkomelijke moeilijkheid! Daartegenover ziet Job zichzelf
als klein en onrein. Dan versmelt al Jobs moed om zich te verdedigen.
Dan krijgt het moedelooze verlangen maar dood te zijn weer de overhand (13 : 24-14 : 6). In dien dood is rust. De gedachte dat na den
dood zijn zaak voortgang zou kunnen hebben is immers te vreemd aan
de werkelijkheid? (7-13). 'loch gaat Job op die gedachte nog even
door (14). Zijn gedachten verwijlen bij de mogelijkheid alsdan God
weer te vinden en door God gevonden te worden (15). Maar hij moet
dat weer van zich afzetten. Van eenige toenadering van de zijde van
den grooten God is geen sprake (zie 17 : 15 enz.) En daarom eindigt
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Jobs antwoord in moedelooze klacht: het stille doodzijn is zijn eenig
uitzicht. Zoo komt Job met zijn moeilijkheid niet verder. Zijn vrienden
worden door hem wel tegengesproken maar niet weerlegd.
Nu begint de tweede „ronde". (Hfdst. 15.)
Elifaz' raad aan Job in zijn rampspoed geen recht te zoeken, dochliever
een deemoedige houding aan te nemen (Hfdst. 5), is niet door Job aanvaard. Deze blijft spreken over het zoeken van recht. Daardoor geprikkeld spreekt Elifaz, nu hij weer het woord neemt (Hfdst. 15), op veel
felleren toon. Hij diskwalificeert den gloed, waarmede Job gesproken
heeft (vs 2) en gevoelt zich zelfs ontsticht door wat Job zeide (vs 4);
zoo igaat het vrome menschen wel meer als oud geworden opvattingen
eens met frissche oogen bekeken worden. Hij zegt nu ronduit dat Jobs
woorden hem ingegeven zijn door zonde, dat ze listig zijn en brutaal,
eigenwijs; dit laatste vooral in het licht van Jobs nog niet zoo hoogen
ouderdom (vs 10). Hij komt weer terug op de in zijn vorige rede
(4 : 17) al vermelde openbaring (vs 11 en v.) en herhaalt die. Nog
absoluter dan in zijn vorige rede spreekt hij uit dat rechtvaardig zijn
en mensch zijn tegenstrijdige begrippen zijn. En dat niet door zonde,
die de menschelijke natuur verdorven heeft. Want met de engelen
staat het er niet beter voor (zie zoowel 4 : 18 als 15 :15). Die tegenstelling berust alleen al op het schepsel-zijn. Wanneer nu een schepsel
als een engel niet rechtvaardig is, hoe dan een schepsel als Job (want
dat bedoelt Elifaz natuurlijk) : afzichtelijk en goddeloos?! Hij moet dus
maar geen recht zoeken. Elifaz komt dus niet in Jobs moeilijkheden.
Hij heeft het zelf ook veel gemakkelijker dan Job. Immers wat hij Job
aanraadt zal ook zijn eigen houding wel zi oin: rechtvaardig zijn is niet
mogelijk, dan maar deemoedig zijn! Maar Job wil als mensch met God
klaar komen en heeft het daardoor moeilijker dan Elifaz zich indenken
kan. Deze komt weer spoedig uit bij de gedachte, dat de goddelooze
niet gelukkig is. Heel breed teekent hij het ongeluk van den goddelooze, vooral zijn innerlijke onrust (vs 20 en v.). Job, die nii in ongeluk
is, trekke derzen hem passenden schoen maar aan!

Nu neemt Job weer het woord. (Hfdst. 16,17) Nadat hij nu ook van
zijn kant Elifaz een verwijt heeft gemaakt van het holle zijner woorden
— Elifaz verweet dat Job ook — vervalt hij weer in klacht over zijn
leed. Maar ook herhaalt hij de betuiging, dat hij onschuldig is (16:17).
En hij is niet van plan zich daarover stil te houden. Zelfs al zal hij in
zijn lijden omgekomen zijn, dan roept zijn bloed om wraak. En hij
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wenscht, dat die roep ook gehoord worde. (vs 18) Het zijn geen menschen, die dien roep van zijn bloed hooren kunnen. Het is de Gerechtigheid, het is God, die dat kan. En nu is God juist degene, die hem
plaagt, maar God weet ook precies 'hoe het er met Job voorstaat. Daarom beroept Job zich op Hem. (19-21). Dat beroep is het eenige lichtpunt in Jobs ten doode neigend leven. Denkend aan die toekomst
herhaalt hij de betuiging dat zijn verwachting op God is gericht.
(17 : 1-3).
Om gedurende een geding in vrijheid te worden gesteld moest de
beschuldigde een borgstelling leveren. Maar wat zal Job als zoodanig
aanbieden? Hij heeft niets meer! Ook kon er iemand voor den beschuldigde in de plaats treden. Maar wie zal dat voor Job doen? Zijn
vrienden houden hem ook voor schuldig. Slechts iemand, die van Jobs
onschuld overtuigd is, zal voor hem willen inspringen. Job kan dus
met niets en niemand aankomen. Dan doet hij de stoute uitspraak,
dat God zelf borg voor hem zij. Hiermede geeft hij duidelijk te kennen
dat hij zich zelf voor onschul'dig houdt en van God verwacht, dat Hij
rechtvaardig zal oordeelen. Job wordt dus door zijn lijden niet van
God afgedreven. Het optreden van zijn vrienden drijft hem juist naar
God toe. Hierin komt zijn kindschap Gods uit. Want het kind, waarop
zijn vader vertoornd is, zal niet gelijk de vreemde, van den toornige
in verwijdering geraken. Het zal bij zijn vader, ondanks diens toorn,
schuilplaats zoeken. Daarin blijkt het kind te zijn. In de hitte van de
beproeving ziet het er voor den geloovige menigmaal donker uit, te
meer omdat de ongeloovige trotsch het hoofd opsteekt. Maar de rechtvaardigen geven de hoop niet op. (17 : 9). Aan die ontknooping is het
echter voor Job nog niet toe. Terwij1 de vrienden nog staan in het
licht van hun eigengerechtigheid (vs 12), ziet Job dat voor hem de
dood in aantocht is (vs 14). Dat licht, waarop zijn vrienden prat gaan,
daarin kan Job niet leven. Maar wanneer nu de dood komt vOOrdat
het licht der rechtvaardiging over Job is gaan stralen, izal dan daarmede al zijn hoop afgesneden zijn? Job gewaagt van de mogelijkheid,
dat de hoop na den dood bij hem blijft en dus na dit leven nog kan
gesehieden, wat in dit leven uitbleef. (zie 14 : 14).
Het antwoord van Bildad (Hfdst. 18) is feitelijk niets dan het weer
poneeren van de stelling, dat het den goddelooze kwalijk gaat. In een
rijke variatie van beeldsprakige uitdrukkingen beschrijft hij diens rampspoedig lot. Bij de rampen, die goddeloozen plegen te treffen, noemt
hij ook weer dingen, die Job reeds zijn overkomen (melaatschheid en
verlies van kinderen). Job moet hierin duidelijk de grievende bedoe23

ling van Bildad hebben gevoeld: over U zijn deze rampen reeds gekomen, dus zijt gij goddeloos!
In ;zijn antwoord (hfdst. 19) wijst Job er met grooten nadruk op,
dat er iets is tusschen hem en God. Wat dat is weet Job niet, dat is
juist zijn moeilijkheid. Maar het kan niet gevonden worden door, gelijk
de vrienden doen, aan een of andere zonde van Job te denken. In het
slot van dit hoofdstuk weert Job deze handelwijze der vrienden ten
sterkste af. Hij is zoozeer 'overtuigd van zijn onschuld, dat hij zegt:
God heeft niet recht met mij gehandeld. Deze beschuldiging van God
kan niet juist zijn! Maar hoe dan Gods doen te verklaren! Dat is juist
Jobs probleem!
In aangrijpende beeldspraak klaagt Job over den toestand, waarin
hij door Gods doen gekomen is. Vooral noemt hij dat hij door alien
verlaten is, ja, veracht wordt. Zijn lichamelijk lijden, op zich zelf reeds
een groote smart, is hiervan oorzaak. Zijn leven zal er mede gemoeid
zijn. Komt het zoover, dan kan Job zijn zelfverdediging tegen de beschuldiging der vrienden niet voortzetten. Daarom wenscht hij dat
hetgeen hij tot zijn verdediging heeft gezegd, schriftelijk worde vastgelegd. Job heeft echter nog iets anders, dat hem helpen kan, iets
beters, niets iets, dat hij wenscht, maar dat er is, waarvan hij w e e t,
dat het er is. Hij heeft een 1 e v en d e, die het voor hem zal opnemen.
Wie dat is zegt Job niet duidelijk. Misschien staat dat hem zelf ook
niet duidelijk voor de aandacht. Toch zal deze gedachte van Job wel
verband houden met die van hoofdst. 9 : 33, welke wij als „middelaarsbehoefte" hebben opgevat. Deze gedachte wordt nu veel klaarder uitgesproken. (zie ook 16 : 18). Ter aanduiding van dengene, die het voor
hem opnemen zal, gebruikt Job een naam, dien hij ontleent aan de
b lo e d w r a ak, een oostersche zede, volgens welke een gedoode door
zijn naaste verwant moest igewroken worden. Deze 'bioedwreker heet
gal. En dien naam gebruikt Job hier: ik weet, dat mijn goel leeft.
Ook in 16:18 spreekt Job over de stem van zijn bloed. De goel had echter in meer gevallen als beschermer op te treden (vgl. Ruth 3 en Levit
25 : 23 e.a.) ,Dus heeft Job een schoonen naam gekozen ter aanduiding
van den persoon, die hem al minder vaag voor de aandacht komt te
staan, als degene, die het voor hem zal opnemen. Uit hoofdst. 16 : 19
blijkt, dat Jobs verwachting in dit opzicht gericht is op iemand, die
meer is dan een gewoon 'mensal. En dat is nu weer het geval. Deze
goel zal over (het) stof opstaan. Job izegt niet: over mijn stof, doelt
dus niet op zijn stoffelijk overschot na den dood, maar „over stof". Hij
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doelt dus op het stoffelijke in het algemeen, waartoe ook de vrienden
van Job behooren. Jobs gal zal daarover opstaan, zich daarboven als
meerdere verheffen, als een niet uit het stof, om de uitspraak te doen,
waarop Job hoopt. Daarom vatten we de woorden dat de gal leeft op
in den dieperen zin, dat hij in bijzonderen zin de eigenschap des levens
bezit.
In vs 26 begint Job weer over zich zelf te spreken. Daarvan is echter
slechts het slot duidelijk: ik zal God aanschouwen, d.w.z. tot Hem in
goede verhouding staan (Ps. 17 : 15). Wat aan de woorden „ik zal God
aanschouwen" onmiddellijk voorafgaat, is minder duidelijk, omdat het
op verschillende wijzen kan worden vertaald. Twee vertalingen staan
zelfs lijnrecht tegenover elkander, n.l. zonder mijn vleesch en
van u i t mijn vleesch. De keuze tusschen deze twee vertalingen moet
geschieden met den minst mogelijken invloed van een vooropgezette
meening over Jobs voorstellingen van hetgeen na dit leven is, opdat
een objectieve keuze gedaan worde tusschen de beide genoemde vertalingen.
Wie meent, dat Job hier gewag maakt van „de opstanding des
vleesches" zal gaarne kiezen voor de vertaling: van uit mijn vleesch.
Toch zijn er ook vertalers die deze vertaling kiezen zonder daarin
iets te lezen van opstanding des vleesches. De keuze moet gegrond zijn
op het verband. Maar de eerste helft van het vers waarin deze uitdrukking voorkomt, behoort tot die gedeelten waarvan de tekst zeer
geleden heeft, zoodat niet meer blijkt welke woorden van passenden
zin er in hebben gestaan. Wel blijkt nog dat er in gesproken wordt
van huid en verderf. Hierbij kan de uitdrukking, waarover het than
gaat, heel wel aansluiten. In verband met vs 20 nemen we aan, dat er
gesproken wordt van voortgaand verderf. Dan moet vs 26b wel zeggen, dat Job uit het vleeschelijk bestaan verscheiden zal zijn. Dit brengt
ons er toe te kiezen voor de vertaling: zonder mijn vleesch. Dan spreken deze woorden niet van opstanding des vleesches. Wel valt er uit
of te leiden, dat Job meent na den dood bewust ervaringen te kunnen
opdoen en wel deze, dat God het voor hem opneemt. Er is dus ook
verband tusschen den „goer genoemde en God. Zijn Goel is een goddelijk persoon. Naar zijn rechtvaardiging door dien Goel gaat zijn ziel
vol verlangen uit. Zoo vast staat Job in deze verwachting, dat hij zijn
vrienden waarschuwt niet verder op hun weg voort te gaan; ze bezondigen zich aan hem en dat geschiedt niet ongestraft.
Het zal niet het minst deze laatste opmerking zijn, die Sophar erg
prikkelt. Hij geeft Job dan ook een hard antwoord (Hfdst. 20). Nieuwe
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gezichtspunten heeft hij echter niet. Hij herhaalt slechts de gedachte
dat ramp en zonde bij elkander behooren. Dat is altijd al zoo geweest,
zegt hij. Men moet echter bewondering hebben voor de schier onuitputtelijke gevarieerdheid waarmede hetzelfde thema telkens weer door
den auteur naar voren wordt gebracht.
Na het hoogtepunt, waartoe Job voor zich zelf gekomen is (hfdst.
19), roept de rede van Sophar (hfdst. 21) hem weer terug tot de werkelijkheid van zijn aardsche-lijden. Lettend op de aardsche werkelijkheid
merkt Job op, dat zijn vrienden een geheel onjuist beeld daarvan geven
met hun bewering, dat ramp altijd een ,bewijs is van zonde en voorspoed van deugd. Het igaat, zoo zegt Job, den goddelooze juist voorspoedig! In zijn betoog neemt Job, tot vier maal toe, tegenwerpingen
op, die de vrienden wel tegen hem zullen in brengen willen (16a, 19a,
22 en 27, 28). En hij weerlegt ze terstond. Nu Job zich echter weer
bezig houdt met wat op aarde geschiedt, richt hij verwijten tegen God;
hij blijft niet staan op de hoogte, waarop hij stond, toen hij sprak wat
in hoof dst. 19 staat.
Elifaz, de derde ronde openend (hfdst. 22) zegt, dat God geen voordeel
heeft van het gedrag der menschen. Een oplossing, waarin Gods interesse ook een factor is, behoeft Job dus niet te zoeken. En aangezien
Job natuurlijk niet geplaagd wordt om zijn deugden, blijft er geen andere mogelijkheid over dan dat Job geplaagd wordt om zijn zonden.
Daarom moet Job niet met God redetwisten over de billijkheid van
zijn lijden (zie 5 : 8). Op dit standpunt voortredeneerend gaat
Elifaz er zelfs toe over Job van bepaalde zonden te beschuldigen.
Welke ze zijn leidt hij volgens zijn theorie af uit Jobs toestand: „Job
zit naakt op den aschhoop: dus heeft hij de kleederen der nooddruftigen ten pand genomen. Job versmacht in zijn lijden: dus is hij onbarmhartig geweest jegens hongerigen en dorstigen. Job is van zijn
goederen beroofd: dus had hij ze onrechtmatig verkregen. Job heeft
zijn kinderen verloren: dus is hij wreed geweest jegens weduwen en
weezen" (v. Gelderen, Hoofdpunten der zielsgeschiedenis van Job).
Jobs zonden liggen dus op sociaal terrein; hij moet zich zuiveren van
geldzucht.
Aan den anderen kant keurt Elifaz af, dat Job gezegd heeft, dat God
te verheven zou zijn om op de aardsche dingen te letten (zie 21 : 23).
Hij noemt dat een zeer oude igoddelooze theorie. Ten slotte eindigt
Elifaz weer met denzelfden goeden raad, dien hij ook reeds gaf, toen
hij den eersten keer sprak. Daarbij laat hij weer duidelijk uitkomen,
in vs 22, dat hij een openbaring iheeft gehad (zie 15 :11. 4 : 17).
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In Jobs antwoord (Hfdst. 23, 24) blijkt, dat hij zich maar moeilijk kan
neerleggen bij Gods leiding van het leven der menschen. Hij zit vol critiek. Zijn wensch is zijn bezwaren bij God kenbaar te maken, bovenal
tot zijn zelfverdediging. En hij vertrouwt, dat zijn beroep op God niet
vruchteloos zal zijn, maar de oplossing zal brengen. Dit vertrouwen
list in dezelfde lijn als zijn uitspraken van hfdst. 16 : 19-21 en 19 : 25
—27. Maar God is ongenaakbaar en het gevoel van vrees voor Gods
macht drukt Job steeds (23 : 15 enz.). In hfdst. 24 lezen we hoe Job
tegenover de theorie van zijn vrienden zijn eigen ervaring plaatst.
Deze is dat de goddeloozen hun gang lmaar kunnen gaan; dat heeft Job
al eerder gezegd (Hfdst. 21). Hij beschrijft het gewelddadig optreden
der onrechtvaardigen (vs 2, 3, 9, 4) en dan heel breed hoe de verdrukten maar zien moeten, hoe ze zich behelpen (vs 5-12). Van de on.
rechtvaardigen noemt Job nog enkele voorbeelden (vs 13-17). Job weet
wel, wat zijn vrienden hier tegenin zullen brengen: dat zulke goddeloozen toch verdelgd worden (vs 18-20) Maar volgens hetgeen Job
van het leven gezien heeft, is dat toch niet zoo (hfdst. 24 slot).
Dus gaat de theorie der vrienden in tweeerlei opzicht niet op:
1. De vrienden 'zeggen: Job is in lijden — dus heeft hij gezondigd.
Maar Job houdt vast aan zijn gerechtigheid.
2. De vrienden zeggen: goddeloozen gaan altijd onder.
Maar Job zegt dat dat lang niet altijd het geval is.
Het laatste dat we van de vrienden hooren is kort en bevat geen
nieuws. Bildad (Hfdst. 25; Sophar zegt niets meer) eindigt met dezelfde
gedachte, waarmede Elifaz begonnen is: de mensch kan wegens zijn
n i e t i g h e i d tegenover ,den verheven God niet rechtvaardig zijn.
Zoo gaan de redeneeringen der vrienden uit als een nachtkaars. Ze
zijn uitgepraat en zijn niets verder gekomen. Nieuwe argumenten om
hun beschouwingen bij Job ingang te doen vinden hebben ze niet.
Maar wat is Job verder geikomen? Zich itegen zijn vrienden te hebben
moeten verweren is voor hem zelf niet zonder vrucht geweest. Hij
heeft zich zijn verhouding tegenover God scherp moeten realiseeren.
Nog eenmaal spreekt hij en heeft dus in de reeks der gesprekken het
laatste woord (Hfdst. 26-31).
Op sarcastischen toon geeft hij te kennen, dat hij aan de redeneeringen der vrienden niets heeft gehad. Met name dat, waarmede Bildad
eindigde, was iets waarvan Job heel wel op de hoogte was. Met forsche
grepen en indrukwekkende woorden beschrijft hij ten bewiize daarvan
de groote macht Gods, bovenal als Schepper en ook als Strijder (verg.
ook Jes. 27 : 1; Ps. 74 : 10; 104 : 26). Hiermede maakt Job gewag van
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groote gebeurtenissen, van een machtig ingrijpen Gods in de natuur.
Welke gebeurtenissen dat zijn is niet na te gaan. Maar wel zijn het
Bingen, waarvan de herinnering ook bij de oude Oostersche volken
nog gevonden werd. Niet alleen de reeds lang bekende oud-Babylonische maar ook de pas gevonden Ras Sjamra-teksten bewijzen dat (cf.
Gerd. Theol. Tijdschr. Febr. 1940).
Wanneer Job voortgaat met spreken (Hf dst. 27) dan is dat in de eerste plaats om nog eons te zeggen, dat hij rechtvaardig is (vs 1-6). Hij
voegt er aan toe, dat de goddelooze een ellendig lot heeft. Deze laatste
gedachte wordt in dit hoof dstuk op gewichtigen toon ingeleid (vs 11)
en daarna breed uitgewerkt.
Op zichzelf is dit alles wel duidelijk, maar het vreemde is dat deze
gedachte door J o b wordt uitgesproken. Ze past beter in den mond
der vrienden, die zich herhaaldelijk in dezen zin hebben uitgelaten,
terwijl Job daar heftig tegenin gegaan is (hfdst. 21, 24). Daar nu van
Sophar geen derde rede is opgenomen, rijst het vermoeden, dat de
tekst hier minder 'juist is overgeleverd en we in deze redeneering van
Job eigenlijk een overblijfsel hebben te zien van Sophars derde rede.
Toch kan het stuk van vs 7-23 niet in zijn geheel als door Sophar
gesproken beschouwd worden. Vs 12 moet daarvan in ieder geval uitgezonderd worden, misschien vs 11 ook wel. Zij, die door bovengenoemd vermoeden gedreven, getracht hebben 'den oorspronkelijken
tekst te herstellen., komen dan ook tot zeer uiteenloopende resultaten.
Pogingen tot z.g. tekstherstel zijn steeds subjectief en bederven den
tekst vaak nog meer. Bovendien is het niet zeker, dat de tekst in het
ongereede is geraakt. De onregelmatigheid, dat Sophar een keer minder vaak spreekt dan de anderen, kan ook opgevat worden als bewijs
van z o r g v u 1 d i g e tekstoverlevering. We moeten zelfs beginnen met
van deze gedachte uit te gaan. Doen we dat, dan komen we voor de
vraag te staan, hoe Job nu zoo geheel anders kan spreken dan in de
hoofdstukken 21 en 24. De verzen 11 en 12 brengen op de gedachte,
dat Job toch iets anders heeft te 'zeggen dan zijn vrienden, dat hij deze
gedachte dieper opvat dan zij in hun ij d e 1 e beschouwingen.
Wanneer we met die gedachte verder lezen (28) worden we getroffen door een zeer breedvoerige uiteenzetting over deze eigenschap der
wijsheid, dat ze door den mensch niet eigenmachtig in bezit genomen
kan worden. Job noemt op wat de mensch al niet in bezit kan nemen,
zijn voorbeelden ontleenend aan mijnbouw. Maar wat ook door hem,
als hij maar wil, verworven kan worden — de wijsheid niet. Ook kan,
de wijsheid niet door koop verkregen worden, noch voor gaud, noch
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voor kostbaarheden. Dat komt omdat zij van een andere orde is dan
alle andere bezittingen der menschen. Zij behoort niet tot de aarde,
noch tot de diepte of tot de zee, zooals in vs 14 staat 1 ). En onderwereld en doodenrijk weten nog minder van de wijsheid af 2 ). Voor
God alleen is de wijsheid niet o n g r ij p b a a r. Hij heeft ze gevonden
bij het begin van zijn scheppingswerken, bij de inrichting van de atmosfeer en hare krachten, op den tweeden dag. Maar de mensch zal wijs
zijn als hij dien hoogen God, die de wijsheid wel heeft, vreest en, wat
het negatieve equivalent daarvan is, het kwade nalaat.
Vervolgens (Hfdst. 29) geeft Job een beschrijving van zijn gelukkig
leven voor de rampen kwamen. Het eerst noemt hij zijn verhouding tot
God: God behoedde hem (vs 2-5). In die verhouding is iets mystieks
(vs 4). Dan noemt hij zijn plaats in het leven. Met een overdrijving, die
als dichterlijke beeldspraak moet genomen worden, beschrijft hij zijn
weelde (vs 6), zijn reputatie in zijn omgeving (vs 7-10, waarbij de
verzen 21-25 geheel aansluiten). Voorts zijn hulpvaardigheid en zin
voor recht (vs 11-17). De gedachte, dat alles anders kon worden,
kwam niet in hem op, zie vs 18-20, met welke verzen, als 21-25
achter vs 10 gelezen worden, dit hoofdstuk sluit.
En toch werd alles anders! (Hfdst. 30) Met een driewerf „Maar nu..."
gaat Job in op zijn lijden en beschrijft op drieerlei wijze zijn ellende.
In de eerste plaats is het zoo groot, omdat hij in zijn leed veracht
wordt door menschen van het allerminste allooi. In de tweede plaats
beschrijft hij hun brutaal optreden. God leverde hem daaraan over.
Na het laatste „Maar nu ...... " legt Job er den nadruk op, dat God het
is, die hem plaagt, waardoor zijn smart zoo diep is.
Met hoofdst. 31 zijn we toe aan het slot van Jobs woorden. Het is
een herhaling van zijn betuiging van zijn onschuld, maar dan met een
kiem en plechtigheid als nimmer te voren, n.l. met een reeks eeden.
Wanneer hij dat doet ná dat hij toegegeven heeft, dat het lot der goddeloozen slecht is, blijkt daaruit, dat Job zooveel zeggen wil als: wanneer het lot der goddeloozen slecht is, dan is het omgekeerde nog niet
waar, dat zij wier lot slecht is, ook goddeloozen zijn. Want hij zelf is,
hoe slecht zijn lot ook zij, re c h t v a a r d ig. Hoe het dan komt, dat
Jobs lot zoo slecht is? Dit is juist Jobs probleem; om dat op te lossen
1) Dit laatste wijkt opvallend af van de oude Babylonische voorstellingen, volgens welke het juist uit de zee is ,dat de god der wijsheid.
Ea, opstijgt om de wijsheid aan de menschen te geven.
2) Zie vs 22, idat misschien dichter bij vs 14 gestaan heeft, dan in
den overgeleverden tekst het geval is.
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is wijsheid noodig, die niemand „in pacht" heeft, maar alleen bij God
gevonden wordt. Dat is Jobs bedoeling met hoofdst. 28.
Job moge dan niet weten, waaraan hij zijn ellende wel te danken
heeft — hij weet wel, dat zij niet voortvloeit uit bepaalde zonden.
Onder eede verklaart hij daarvan v r ij te zijn. Na de eerste betuiging
van zijn oprechtheid, n.l. ten aanzien van de begeerlijkheid (door Job
dus wel voor zonde geacht, verg. Rom. 7 : 7), wijst Job er op voor
Wien hij deze betuigingen doet: voor God, die richt, Wiens norm bekend is en Die alles weet. De volgende betuigingen zijn eeden. De
vorm ervan is de gewone eedsformule, waarin iets ontkend wordt met
de woorden: indien het wel zoo is, dan moge...... (er volgt dan een
vervloeking), en waarin iets bevestigd wordt met de woorden: indien
het niet zoo is, dan moge...... (er volgt weer een verwensching). Job
betuigt zijn onschuld in den vorm van ontkenningen. Hij spreekt er
verscheidene uit, rmaar laat niet op elke ontkenning een vervloeking
volgen, doch vat meestal enkele ontkenningen samen onder een vervloeking. Sams ook wordt bij wijze van tusschenzin nog ingevoegd, om
welke reden Job zich van de genoemde zonde verre hield, bits, vs
14, 15 en vs 18; of geeft hij een nadere omschrijving van zijn gedragslijn bijv. vs 6 en vs 32. Niet alleen de eerste betuiging van zijn onschuld, die betrekking heeft op de begeerlijkheid, maar ook de andere
geven blijk van Jobs hoogstaande opvatting van de eischen van het
zedelijk leven. We wijzen vooral op de verzen 15, 29 en 34. Wat betreft
den toestand, waarin dit hoofdstuk ons overgeleverd is, merken we op,
dat de verzen 35-37 kennelijk het slot van het hoofdstuk en van Jobs
laatste rede vormen. De daarop volgende verzen 38-40 moeten op
een andere plaats in dit hoofdstuk gelezen worden.
Zoo eindigt Job dus met een plechtige verklaring van zijn onschuld.
Dat is in de gesprekken met de vrienden zijn laatste woord.
10. Nu neemt Elihu het woord.
Gelijk we boven zeiden behooren de hoofdstukken 32-37, waarin
de woorden van Elihu staan, tot de stukken uit het boek Job, welker
echtheid betwist wordt, d.w.z. dat ze oorspronkelijk niet tot het boek
Job zouden behoord hebben, maar daar later ,zijn ingevoegd. Deze bestrijding van de eenheid van dit bijbelboek is veel ernstiger dan bijy.
de bewering dat hoofdst. 28 een later toevoegsel is. En wel hierom,
dat de verklaring van het boek Job in zijn geheel ten nauwste samenhangt met de vraag of de woorden van Elihu er toe gerekend moeten
worden of niet en zoo ja, wat Elihu dan bedoelt met zijn woorden. De
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opvatting van het doel en de strekking van dit bijbelboek staat niet
erg onder invloed van de vraag of men hoofdst. 28 erbij rekent of niet,
maar is wel zeer afhankelijk hiervan of men de woorden van Elihu
er bij rekent of niet. Daarom willen we deze hoofdstukken met aandacht bezien, in verband met hetgeen Elihu zegt komen tot de vraag
naar strekking en doel van dit bijbelboek en ons een oordeel vormen
over zijn samenstelling (zie onder 3).
Er zijn veel argumenten ingebracht zoowel voor als tegen de echtheid van de woorden van Elihu. We kunnen in deze inleiding niet de
waarde van al deze argumenten gaan afwegen om zoo tot een conclusie
te komen, maar zouden dit gedeelte van het boek Job toetsen op zijn
inhoud en op zijn verband met het geheel. Hierbij zullen we enkele
der argumenten, die tegen deze hoofdstukken ingebracht zijn, weer
leggen. (v.g.l. Oudtestamentische Studien Deel II, 1943, pag. 156).
Bij de gesprekken tusschen Job en zijn vrienden zijn blijkbaar toehoorders geweest. Elihu is er een van. En hij heeft met klimmende
spanning en verontwaardiging die gesprekken aangehoord. Zoo wordt
Elihu dan ook ten tooneele gevoerd: als iemand, die niet langer zwij
gen kan: de toorn van Elihu ontstak. Dat zijn optreden niet wordt
aangekondigd, behoeft dan ook niet als bezwaar tegen de echtheid
dezer hoofdstukken te worden opgevat. Want er wordt gezegd, dat er
iemand was, die het niet langer uit kon houden.
Waarom en op wie is Elihu zoo verontwaardigd?
Op beide partijen, wier debat hij aanhoorde, zoowel op Job als op
zijn vrienden. Op Job, omdat deze zichzelf voor rechtvaardiger hield
dan God, d.w.z. dat in het geding tusschen God en Job deze laatste
het er voor hield, dat het recht aan zijn kant was en God onrecht deed..
En op de vrienden was Elihu vertoornd omdat ze Job niet goed beantwoord hadden en hem voor onrechtvaardig verklaard hadden.
Hiermede sluiten de Elihu-hoofdstukken precies aan .bij wat voorafgaat. De gesprekken tusschen Job en zijn vrienden wekten Elihu's
misnoegen op. Voor de vrienden was er geen andere oplossing dan
dat Job ergens aan schuldig stond. In hun vasthoudendheid aan de
vergeldingstheorie moesten ze wel tot die conclusie komen. En ze
hebben daarvoor Job en zijn gerechtigheid prijsgegeven. Job echter,
die volhoudt dat hij rechtvaardig is, komt daardoor tot de conclusie
dat God onrechtvaardig is jegens hem. Zoo zijn die gesprekken vastgeloopen, ze hebben geen oplossing gegeven. Elihu keurt al zoowel
wat de vrienden als wat Job gezegd heeft. We mogen dus verwachten
dat Elihu Job beter zal beantwoorden. Hij zal de zaak anders aanpak31

ken. Hiermede is het optreden van Elihu behoorlijk en op levendige
wijze gemotiveerd.
Nu begint Elihu met een breede aankondiging van zich zelf. De bestrijders van de echtheid der Elihu-stukken zien hierin iets gekunstelds, dat tegen de oorspronkelijkheid zou pleiten. Toch is wat Elihu
zegt wel origineel en blijkt er uit dat hij zich bewust is van de waarde
van hetgeen hij zegt. Hij zegt, dat ouderdom geen waarborg is van
ware wijsheid, maar dat de geest, de ingeving Gods, bron van inzicht
is. Hij gevoelt zich als van God geleerd (32 : 18) en door God gebruikt
(22). Door die kennis was hij in staat datgene, wat de vrienden zeiden
le beoordeelen en — af te keuren. En de vrienden moeten niet meenen
dat, nu zij Job niet weerstaan konden, dat ook onmogelijk is. Ze
moeten bedenken, dat een ander wel in staat kan zijn iets deugdelijkers
naar voren te brengen dan zij zelf deden. Door dat besef gedrongen
en met den geest Gods vervuld, heeft Elihu groote begeerte om te
spreken. Dit beeld, dat in hfdst. 32 van Elihu gegeven wordt, is toch
levendig genoeg om origineel te zijn! Nadat Elihu nog zijn onpartijdigheid betuigd heeft (32 : 20-22) begint Hij zich (in hoofd. 33) tot Job
te richten. Maar ook daar gaat weer een inleiding aan vooraf, waarin
Elihu, bescheiden en nuchter opmerkt, dat hij ook maar een gewoon
mensch is. Al is hij zich bewust kennis en inzicht van Gods wege te
hebben — hij laat zich daar niet op voorstaan. In 33 : 8 komt Elihu
dan ter zake. Hij begint met af te keuren, dat Job gezegd heeft, dat hij
rechtvaardig is maar God iets tegen hem zoekt. Die woorden zijn
daarom fout, dat God grooter is dan een mensch. Dus mag Job Gods
doen niet naar menschelijken maatstaf afmeten. Deze uitspraak van
Elihu is het thema van zijn verder betoog. Hij legt daarmede den
vinger op de fout in Jobs redeneering: hij betrok Gods wijze van handelen in den kring van menschelijke beoordeelingen en daarvoor is
God te verheven. Dit thema wordt op verschillende uitlatingen van
Job toegepast. Allereerst op deze, dat Job zeide, dat God hem niet
antwoordde (30. 20). Want, zoo zegt Elihu, God antwoordt wa: door
droomen en door ziekte. Met dit laatste doelt Elihu ongetwijfeld op
Job zelf: God spreekt tot hem door zijn ziekte. Hij zegt hierbij echter
niet, dat deze ziekte dient om Job op zelfverheffing attent te maken,
wat hij wel zeide van het eerste openbaringsmiddel, den droom. Hij
beschuldigt dus Job niet van een of andere zonde. Daarin onderscheidt
hij zich van de vrienden. Maar wat kan God dan Job te zeggen hebben
met zijn lijden? Ter beantwoording van deze vraag maakt Elihu gewag
van een engel, die als voorspreker optreedt. Job had al uiting gegeven
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aan een gevoel van behoefte aan zulk een tusschenpersoon (9 : 33.
16 : 18, 19. 19 : 25). Nu zegt Elihu, dat die behoefte ook inderdaad
vervuld kan worden. We houden het voor profetische werking in Job
de behoefte aan een middelaar te gevoelen. Het is niet minder profetische werking in Elihu, dat hij weet van vervulling dezer behoefte.
Zoo staat Elihu inderdaad op hooger kennisniveau dan de vrienden.
En daarom is deze grond voor de bewering dat de woorden van Elihu
niet in het boek Job thuishooren, dat n.l. wat Elihu zegt „overbodig"
is, niet joist.
Volgens Elihu is de taak van dezen engel den mensch ermede bekend te maken wat er toe behoort in alles recht en zuiver van wandel
te zijn. Maar hij doet meer: hij ontfermt zich ook over den zieke en
zegt tot God: laat hem vrij van de nederdaling ten grave. Hieruit blijkt,
dat de mensch, wien medegedeeld wordt, wat er toe behoort in alles
recht en zuiver van wandel te zijn, aan die eischen niet beantwoordt.
Maar deze engel ontfermt zich over den zondaar en pleit voor hem
bij God.
Houdt dus Elihu tenslotte evengoed als de vrienden Job voor zondaar? Neen; in ieder geval niet op dezelfde wijze als de vrienden het
doen. Deze concludeeren uit Jobs lijden tot een bepaalde zonde. Elihu
zegt in het algemeen, dat de engel-voorspreker een mensch in ziekte
kan wijzen op hetgeen noodig is om in alles recht en zuiver te zijn.
Het feit, dat Job dat was (1 : 1, 8) wordt door Elihu niet aangeroerd.
Dat deelt de auteur den lezers mede. Maar is dat Job ooit medegedeeld? De eischen van den engel-tusschenpersoon zijn er ook voor
Job om zich daaraan te toetsen. Wel hield Job zichzelf voor rechtvaardig. Maar welken grond had hij daarvoor? In ieder geval wordt
zijn overtuiging in dezen door de vrienden bestreden, door zijn lijden
geschokt. Houdt Job vol dat hij rechtvaardig is, dan doet hij dat op
grond van zijn verleden. Daardoor komt hij er toe zichzelf voor rechtvaardiger te houden dan God. Daar komt Elihu tegen op. Tot de
erkentenis dat God rechtvaardig is, wordt Job ten slotte gebracht door
de woorden van den HEERE zeif (hfdst. 38 en v.). Maar Elihu wijst
hem den weg om zelf rechtvaardig te zijn, niet op grond van zijn
verleden, maar door de ontferming van den engel, die voor hem pleit
en zegt: „Ik heb een losprijs gevonden" (33 : 24), d.w.z. ik heb gezorgd
voor verzoening. Dan krijgt Job een anderen grond voor zijn meening,
dat hij rechtvaardig is. Daartoe liet God Job beproefd worden en dat
brengt Elihu naar voren.
Vervolgens, in de hoofdst. 34 en 35, neemt Elihu twee uitdrukkingen
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van Job nader in ,00genschouw: dat Job gezegd heeft: Ik ben rechtvaardig, maar God heeft mijn recht terzijde geschoven (34 : 5) en:
Het haat een mensch niets met God op goeden voet te verkeeren
(34 : 9). De eerste van deze twee uitdrukkingen wordt in hfdst. 34
nader bezien, de tweede in hfdst. 35. Zoo zegt Elihu dan in hfdst. 34
dat God geen onrecht kan doen. In de motiveering van deze bewering
is Elihu weer zeer origineel. Hij wijst er op dat God geen aangestelde
rechter is, maar Schepper en daardoor bron van het recht. Voorts
zegt hij dat iemand, die het recht haat niet regeeren kan (vs 17). Derhalve doet God, omdat Hij regeert, recht! Anders zou zijn handelen
geen regeeren zijn. Natuurlijk gaat deze redeneering alleen op nu het
den Schepper betreft! Wanneer ook de vrienden opkomen voor Gods
gerechtigheid, is er toch dit verschil tusschen de vrienden en Elihu,
dat zij het zeggen om te bewijzen dat Job schuldig staat en Elihu om
Jobs uitspraak, dat God onrechtvaardig is te bestrij den. Zoo heeft ook
hier Elihu zijn eigen plaats in het boek Job.
In hoof dstuk 35 gaat Elihu in op Jobs uitspraak, dat het niet baat
God te dienen (zie 7 : 28). Hij richt zich hierbij tevens tot de vrienden
(vs 4). Elifaz heeft zich ook zoo uitgelaten (22 : 3).
Nu had Job in 7 : 20 eigenlijk niet gezegd, dat het niet baatte God
te dienen, maar dat zijn kwaad doen God niet schaadde. Toch
citeert Elihu Job niet onjuist, omdat de bedoeling zoowel van Jobs
woorden als van Elihu's citeering ervan is, dat er geen contact is
met God. Dat was immers Jobs klacht (zie ook 33 : 13) en zoo heeft
ook Elifaz zich uitgelaten (22 : 3). Maar Elihu heeft over dat contact
met God andere denkbeelden. Hij stemt toe dat God niet beter wordt
van ons goeddoen, noch slechter van ons kwaaddoen. Wel wil God
geeerd worden en niet gesmaad. Maar toch kan men den onveranderlijken onaantastbaren God zakelijk niets aandoen. Maar wat blijft er
dan over van den zin van het goed handelen? Elifaz zag dat in eigen
belang, maar Elihu legt bewijs of van dieper inzicht, door te zeggen:.
het is van belang voor uw medemenschen.
Wat voorts betreft het contact met God, waarvan Job klaagde, dat
het niet bestond en waarvan Elifaz zeide, dat het van geen beteekenis.
was — daarvan zegt Elihu, dat men God ook goed moet aanroepen.
Velen roepen als de dieren, alleen uit angst, zonder God te erkennen
als den Schepper, die toch stof geeft tot lof! En riep Job op de goedewijzie tot God? Immers neen. Het was met hem, zoo zegt Elihu nog
erger dan met menschen, die gedachtenloos tot God roepen. Want Hif.
verweet God, dat Hij niet hoorde. God had daarover terstond in toornx
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kunnen uitbarsten. En nu God dat niet doet, nu zet Job een grooten
mond op. Hiermede laakt Elihu op felle wijze dit blijk van Jobs
zonde, waarover Elihu zoo verontwaardigd was, n.l. deze zonde, dat
hij zich zelf rechtvaardiger achtte dan God.
In hoofdst. 36 zet Elihu de verdediging van Gods gerechtigheid
voort. Want daarom is het Elihu te doen. God is niet, zoo zegt hij, te
verheven om op het gedrag der menschen toe te zien en om boozen
en verdrukten onderscheidenlijk te behandelen. (Dit tegen Job, in
21 : 7.) Daarbij gewaagt Elihu niet alleen van Gods rechtvaardigheid,
maar ook van zijn wijze en liefdevolle bedoelingen. In vs 16 richt Elihu
zich speciaal tot Job. Zooals God anderen wel beproefde tot hun
betering, zoo deed God het ook met Job. We verwachten dus een
vermaning van Elihu aan Job, hoe deze zich in zijn ellende te gedragen heeft. Maar de verzen, waarin we dit verwachten, zijn moeilijk
te vertalen. We meenen er in te kunnen lezen, dat Elihu in vs 16b Jobs
vroeger, in vs 17 zijn tegenwoordig lot beschrijft, in vs 18 zegt dat hij
nu moet oppassen, dat hij in die beproeving niet op een dwaalspoor
gerake en (vs 19) dat verzet tegen God hem in moeite brengt. Hij moet
ook niet verlangen naar het dood-zijn (vs 20). Dat zou een zondige
reactie zijn en niet om daartoe te vervallen wordt hij beproefd. Beter
is het 't lijden te aanvaarden en God te prijIzen.
Ten slotte (36 : 22 en v.) wijst Elihu op de grootheid Gods. Waarschijnlijk wordt een opkomend onweder door Elihu tot voorbeeld
genomen van Gods verhevenheid. Ook andere natuurverschijnselen
haalt Elihu ten bewijze daarvan aan. Tegen zulk een v.erheven God
mogen menschen zich niet verzetten. Maar deze laatste gedachte werkt
de auteur van het boek Job verder uit in de hoof dstukken 38-41,
waarin de HEERE zelf het woord neemt. Zoo leidt Elihu den
HEERE in.
We hebben hiermede de woorden van Elihu getoetst op hun inhoud, waarbij ons bleek, dat ze rijk aan inhoud zijn, met gloed gesproken worden door de overtuiging, die er achter schuilt en uitgaan
haven hetgeen tot nog toe in het boek Job naar voren was gebracht
in zake Jobs lijden. Daarom meenen we te mogen zeggen, dat de
woorden van Elihu terecht een plaats hebben in het boek Job.
11. En welke plaats?
Bij de beantwoording van deze vraag komen we tegelijk toe aan de
andere wat het doel, de strekking is van het boek Job. We willen
eerst nagaan wat er, als de woorden van Elihu weggelaten worden,
overblijft ter solutie van het lijdensprobleem, dat in dit bijbelboek
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aan de orde wordt gesteld. Dit is dan slechts datgene, wat de HEERE
zelf zegt en het verhaal uit het slot van Jobs rehabilitatie. Het vele
dat de HEERE zelf zegt kan kort worden samengevat. Twee maal
treedt de HEERE sprekende op, de eerste keer om op zijn grootheid
en wijsheid te wijzen, waartoe Hij vele voorbeelden uit de Schepping
bijbrengt. Hierop komt Job tot de erkentenis dat hij tot oordeelen
niet bevoegd is. Wanneer Job zoo tot verootmoediging gekomen is,
kan God verder met hem handelen. In zijn tweede optreden handelt
de HEERE over Jobs klachten over de rechtvaardigheid Gods. Hierbij
spreekt Hij echter meer over macht dan over recht. Hij vraagt of Job
zoo machtig is als God en zegt dat Hij dan respect voor Job krijgt,
als Job doen kan wat in hfdst. 41 : 4-9 wordt opgesomd. Dit is ,geen
verwisseling van de begrippen macht en recht, zooals bij tyrannen
gevonden wordt. De HEERE bedoelt, dat voor daadwerkelijke handhaving van recht macht noodig is. Die macht is waarborg dat het
recht ten einde zal gehandhaafd worden. De vraag of God rechtvaardig IS, wordt dus beantwoord met: Hij KAN het recht handhaven, Hij
heeft de noodige macht ertoe. Of Hij het metterdaad doen zal, daar
gaat God niet eens op in. Dat spreekt voor God vanzelf. Evenals bij
de redeneering van Elihu in 34 : 13 zeggen we ook bier: natuurlijk
gaat deze redeneering alleen op, omdat het den Schepper zelf betreft!
In dit verband is het duidelijk dat de HEERE in Zijn tweede optreden weer uitweidt over Zijn macht, zooals die blijkt in de schepping van een paar groote dieren. Op deze woorden van den HEERE
volgt dan Jobs tweede bekentenis. Deze houdt in, dat God recht doet
en dat Job schuldbelijdenis doet. Hierop volgt dan Jobs rehabilitatie.
Is dit nu alles, wat ter oplossing van het geweldige probleem van
het lijden in dit boek geboden wordt? Dan is het niet bevredigend.
Dat stemimen sommigen van hen die de woorden van Elihu uit het
boek willen wegnemen ook toe. Het is slechts dat Job stil meet zijn
en niet mag tegenspreken. En dan het verhaal van Jobs rehabilitatie,
worden daardoor Jobs vrienden werkelijk in het gelijk gesteld?
We willen eerst nagaan wat de woorden van den HEERE zelf beteekenen. Het geeft toch een antwoord op het in dit boek gestelde
probleem. En het moet een belangrijk antwoord, ja, het antwoord zijn,
omdat het Yan den HEERE komt. Maar het raakt dit probleem maar
in een opzioht, n.l. wat betreft de houding, die de menschen er
tegenover ^ ebben aan te nemen. Het eischt onvoorwaardelijke erkenning van de v r ij mac h t Gods en algeheele onderwerping daaraan.
Het probleem wordt daarmede niet opgelost. Er wordt mee gezegd,
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dat wij menschen met dit probleem niet klaar komen door een oplossing, maar door onderwerping. En als er ons inderdaad niet meer
van gezegd wordt, dan moeten we met dit weinige — maar het is
groot — genoegen nemen, hoe onbevredigend we het ook mogen vinden. Het is echter slechts onbevredigend voor het natuurlijke inzicht,
niet voor het geloovig en ootmoedig hart.
Maar, er w o r d t meer van gezegd. Allereerst in het begin van dit
boek, in het geding tusschen God en den satan. Daarin laat de auteur
zijn lezers om zoo te zeggen achter de schermen zien. Daardoor weet
de lezer dat de vrienden van Job met hun toepassing van de vergeldingsleer geen gelijk hebben. Job zelf weet dat echter niet. Hij mocht
dat niet weten terwille van het geding tusschen God en den satan.
Maar door zijn onbekendheid hiermede ontstaat het geding tusschen
Job en God. Zijn menigmaal beproef de yolk laat God echter dit bier
wel bekend maken. En de beproef den mogen hiermede rekening
houden. Zij krijgen in hun eigen leven geen blik achter de schermen,
maar mogen weten: er is meer dan wij weten en die ongeziene dingen
zijn veilig bij God. En de omstanders der beproefden moeten hiermede
rekening houden. Daardoor kunnen ze komen tot een gereserveerde
houding en een voorzichtig oordeel over de beproefden. Dat werd bij
de vrienden van Job gemist. Zij pasten de vergeldingsleer toe zonder
ergens verder rekening mede te houden. Het begin van het boek leert
dat dat eenzijdig is en daarom fout en onbillijk. Daarom is dit begin
van het boek Job een onafscheidelijk bestanddeel van het geheel.
Het verborgene is echter onbekend. Er rekening mede te houden
mope weerhouden van voorbarige oordeelvellingen, het verschaft geen
gegevens tot de oplossing van een bepaald geval. Om daartoe te komen
zou het noodig zijn in elk bepaald geval „achter de schermen te zien".
En dat wordt ons alleen maar in een didactisch geschrift vergund, niet
in het 1 e v e n. In het leven hebben we te bedenken, dat we juist om
het bestaan van het verborgene, dat door God wordt bestuurd, onbevoegd tot oordeelen zijn. Dat bracht de auteur naar voren in de
woorden van den HEERE zelf.
Maar er wordt nog meer van het lijdensprobleem gezegd, n.1. datgene, dat de auteur Elihu in den mond legt. Behalve dat deze de verkeerde conclusies waartoe Job kwam weerlegt, heeft hij ook nog iets
positiefs te zeggen, dat is, gelijk we boven zagen, de tusschenkomst
van den engel-voorspreker en de heiligende waarde van het lijden.
Uit het eerste van deze beide punten blijkt, dat de auteur de vergeldingsleer niet terzijde schuift. De vergelding wordt gebracht door den
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engel-tusschenpersoon. Deze gewaagt immers van het vinden van een
losprijs, van verzoening. De vergelding, het oog om oog en tand om
tand, behoort inderdaad tot het goddelijk recht. Op Golgotha is er aan
voldaan. Jobs vrienden gingen hierin fout, dat ze die vergeldingsleer
eenzijdig toepasten, ook in dit opzicht, dat ze van geen verzoening
wisten. Wel van onderwerping aan God zonder meer. Maar niet van
verzoening. Dit is de prediking van Elihu. Hierin wordt Job tevens een
andere grondslag voor zijn gerechtigheid gegeven, dan hij zelf zocht in
het debat met zijn vrienden. Ook als Job in zijn positie hersteld wordt
blijkt een zijde dier vergelding: dat het den rechtvaardige welgaat.
Toch houdt die latere welvaart van Job niet in, dat de vrienden gelijk
hadden in hun toepassing van de gangbare leer.
Zoo geven de woorden van Elihu een ibelangrijke belichting van het
lijdensprobleem. Een oplossing is het niet. Die is niet te geven. Tegenover de verhevenheid van den machtigen en rechtvaardigen God past
slechts niet te s p r e k e n. Toch is het hard niet anders te
molten weten dan dit. Er is ook meer te weten. Daartoe gebruikt de
auteur Elihu. Uit dezen menschelijken mond verneemt Job, vat ter
verlichting in het lijden mag bedacht worden. Maar uit Gods eigen
mond verneemt Job het eigenlijke antwoord, dat is dat er geen antwoord is dan onderwerping aan Gods vrijmacht. In het geding tusschen God en den satan, dat Job in voor hem onverklaarbaar lijden
bracht, had Job dat reeds erkend. In het geding tusschen hem en God
was het op den achtergrond geraakt. De HEERE brengt het hem bij
vernieuwing onder het oog. En Job ziet het nu dieper dan vroeger.
12. Wanneer dit doel en strekking zijn van het boek Job, blijkt
duidelijk dat dit bijbelboek als een eenheid moet opgevat worden en
dat de opvattingen over de samenstelling van het 'boek Job, zooals we
die onder 3 dezer inleiding hebben vermeld, zonder grond zijn. De
auteur wilde het lijdensprobleem bespreken en hij doet dat van verschillende zijden. Hij begint met een verborgen oorzaak van het lijden.
Die is er steeds in Gods raad, hoewel niet altijd dezelfde. Dan toont
hij den strijd des menschen onder het lijden en de verkeerde toepassing der vergeldingstheorie. Vervolgens laat hij uitkomen hoe deze
theorie toch niet onjuist is, maar opgaat, ook door verzoening, terwij1
het lijden paedagogisc'he waarde verkrijgt. Tenslotte geeft hij aan
welke houding er voor den mensch onder het lijden, na overweging
van het genoemde, alleen maar overblijft: stilzwijgende onderwerping
aan den verhevenen God. Maar het lijden is tijdelijk: de HEERE
wendde Jobs lot. Na verdrukking heerlijkheid! (II Cor. 4 : 17.)
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PARAPHRASE.
I. TEEKENING VAN JOB EN ZIJN LEVEN.
I : 1 In het land Uz, dat we waarschijnlijk moeten zoeken
ten Oosten van Palestina, aan den rand van de SyrischArabische woestijn, heeft een man gewoond, die Job heette.
Hij was geen Israeliet. Hij woonde immers ook niet in het
land Kanaan en hij leefde misschien wel in een tijd, toen
Israel nog geen yolk was, althans nog een staat moest
vormen.
Deze man was oprecht en vroom.
Met oprecht wordt gedoeld op zijn staat tegenover God.
Hij was volkomen in de oogen des Heeren. Deze innerlijke
gaafheid is de gerechtigheid, die slechts door Gods genade
's menschen deel kan zijn. Met vroom wordt gedoeld op zijn
levensopenbaring. Hij was recht en zuiver in al zijn handel
en wandel. Deze levensopenbaring is de heiligheid„ die uit
zijn rechtvaardigmaking voortvloeide.
Met de volgende twee trekken wordt deze vroomheid
van Job nader geteekend: hij vreesde God en vermeed het
verkeerde. Hij was dus godvruchtig; hij ontzag God; en
daarom deed hij, ook wat naar Gods wil was en niet wat
zondig was.
2 Rijken kinderzegen had deze voortreffelijke Job ontvangen, hij had zeven zonen en drie dochters. Hierdoor had
hij een voorname plaats in het stamverband.
3 Ook met bezittingen was Job rijk gezegend. Zijn veebezit bestond uit zeven duizend stuks klein vee, schapen en
geiten, die gehouden werden om hun opbrengst. Voorts uit
drie duizend kameelen, die gebruikt werden voor transporten; nit vijf honderd span runderen, die gebruikt werden
voor landarbeid; uit vijf honderd ezelinnen, die geliefd waren als rijdieren, omdat ze veel soepeler zijn van gang dan
kameelen.
De runderen gebruikte Job in eigen werk (vs. 14). Dat
kan ook met de kameelen, althans met een deel ervan, het
geval zijn geweest. Hij kan ze noodig gehad hebben voor de
transporten van zijn producten uit veehouderij (wol) en
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landbouw (graan). Hij kan ze ook gefokt hebben voor den
handel. Zijn groot aantal ezelinnen doet vermoeden, dat hij
ook deze dieren fokte voor den verkoop.
Uit deze bezittingen blijkt dat we ons Job mogen voorstellen als veehouder, landbouwer en koopman.
Aan deze opgave van den omvang van Jobs gezin en
bezittingen liggen de zinnebeeldige getallen drie, zeven en
tien ten grondslag. Daarmede wordt uitgedrukt dat de bezittingen van dezen oprechten en vromen man ook als bewijzen van Gods gunst mogen opgevat worden. God gaf die afronding aan zijn bezittingen.
Voorts had Job voor de verzorging van zijn land en van
zijn vee zeer veel personeel. Alzoo overtrof Job in voornaamheid 1) al de „Oostianders", d.w.z. de bevolking van
het z.g. Oostland, het gebied ten Oosten van het Oost-Jordaanland.
4 Jobs zonen, die reeds volwassen waren en eigen huizen
bewoonden, waren gewoon, zoo vaak als er reden was voor
een feest (bijv. schaapscheren) de feestmaaltijden bij ieder
van hen op zijn beurt in huis to houden. Ze noodigden dan
ook hun drie zusters uit. Zoo aten en dronken zij dan alien
met elkander.
5 Wanneer echter de dagen van zulk een feest om waren, ontbood Job hen bij zich en heiligde hen. Daarbij zal
hij wel een of anderen ritus, reeks van godsdienstige plechtigbeden, gevoigd hebben. Het eerste wat hij daarop dan
des morgens deed was voor elk van zijn kinderen een
brandoffer brengen. Want Job dacht bij zich zelf: het kan
eens zijn dat mijn zonen gezondigd hadden en in hun hart
God gevloekt hadden. Zoo deed Job steeds na zulk een feestperiode.
II. HET GEDING TUSSCHEN GOD EN DEN SATAN OM JOB.
Eerste aanval van den satan.
6

Op zekeren dag moesten de kinderen Gods, dat zijn de

1 ) Men leze voor de kennis van Jobs levensomstandigheden ook
Hfdst, 29.
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engelen, weer eens voor den HEERE verschijnen. Hij zelf
zat op Zijn troon en allerlei geestelijke wezens nit hemel en
heelal stonden dienstbereid om Hem heen. 1) Onder hen, tot
wier dienst het behoorde voor den HEERE te verschijnen,
was ook de satan. Hij was de geest, die God altijd tegenstond
en op alle goeds wat aan te merken had.
7 De HEERE wendde zich ook tot hem en zeide tot hem:
„Waar komt giji vandaan?" waarop de satan den HEERE
antwoordde met de woorden: „Van een rondtocht over de
aarde, ik heb haar in alle richtingen doorkruist."
8 Toen God dat hoorde, dacht Hij terstond aan Job. Want
God weet ook, wat op de aarde is! Hij wist, dat daar de
godvruchtige Job was. Die was zoo voortreffelijk, dat de
satan tegen hem wel niets zou hebben in te brengen! Daarom zeide de HEERE tegen den satan: „Hebt ge ook erg gehad in mijn knecht Job? Hebt ge opgemerkt, dat er niemand
is als hij? Hij is oprecht en vroom, hij vreest God en vermijdt
het verkeerde." God houdt dus Job niet alleen voor voortreffelijk, maar zelfs voor den voortreffelijksten onder de
menschen.2)
9
De satan heeft echter toch wel wat op Job aan te merken. Niet op de betooning van zijn godsvrucht. Die kon
immers iedereen zien. Daar was niets tegen te zeggen. De
satan zoekt het in het onzichtbare, in de houding des harten.
Dat is niet zoo gemakkelijk te controleeren en daarom is het
wel gemakkelijk daarop of te dingen. Hij zegt tot den
HEERE: „teen wonder dat Job zoo godvreezend is. Het
doet hem geen schade!
10
Gij beschut immers aan alle kanten hem en zijn huis en
al zijn bezittingen! Gij zegent immers al wat hij onderneemt,
zoodat zijn vee zich uitbreidt in het land!
11 Steek echter Uw hand eens nit en kom eens aan al dat
bezit van hem! 1k wed, dat hij U in Uw aangezicht zal
vloeken!"
12 Zou Job werkelijk ten onrechte zoo hoog bij God staan
aangeschreven? Zou God zich in hem vergissen? Neen, God
kent Jobs hart! De satan wendt voor, dat het in Jobs hart
1)
2)

1 Kon. 22 : 19-22; Zach. 6 : 5; Ps. 29 : 1; 89 : 7.
vgl. Ezech. 14 : 14, 20.
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niet in orde is, dat hij God vreest om het voordeel. Maar de

HEERE weet, dat het er in Jobs hart beter uitziet. Laat de
satan hem zijn maatschappelijke positie maar afnemen!
Daartoe geeft God hem toestemming. Dat zal dan voor Job
wel zwaar worden. Maar dat is dan maar tijdelijk en ondergeschikt aan de zaak, waarom het hier gaat tusschen God
en den satan. De vroomheid van Job gaat God te zeer ter
harte, dan dat Hij de echtheid daarvan zoo maar zou laten
betwisten. Het gaat om de waarheid. Daarom zeide de
HEERE tot den satan: „Zie, ik geef al wat hij heeft in uw
macht en believen. Aileen hemzelf niet. Korn niet aan hem
persoonlijk."
Daarop ging de satan weg.
Hij wist wat hij doen zou.
13 De resultaten van de werkzaamheid van den satan bleken spoedig. Hij wendde geweldige middelen aan: volksstammen en natuurkrachten, bliksem en storm. Hij kan, dat
blijkt, deze middelen hanteeren, als God hem dat toelaat. En
dat deed God. De satan maakte gebruik van de gelegenheid,
dat de zonen en dochters van Job weer een feest hadden.
Het was op den dag, dat ze in het huis van den oudste aten
en wijn dronken, waarschijnlijk dus de eerste de beste dag
14 van zulk een feest, dat er een bode bij Job kwam met de
boodschap dat terwijil met de runderen ploegwerk werd ver15 richt en de ezelinnen in de omgeving weidden, Scheba een
inval had gedaan. De manschappen van dit in Ketureesch
(Gen. 25 : 3) en Joktanietisch (Gen. 10 : 28) stamverband
vermelde yolk, de Sabeers, hadden de runderen en de
ezelinnenhoeders gedood. En ik ben — zoo riep de bode
slechts alleen ontkomen om het u aan te zeggen!
uit
16 Nog was deze bezig met zijn verhaal, daar kwam een
andere bode met de boodschap, dat de bliksem al het kleinvee en de knechten erbij had verzengd en verteerd. Het
moet een geweldig hemelvuur geweest zijn, dat zulk een
kudde doodde, „vuur Gods", zei de bode. Het was echter de
satan, die van de hem gegeven toestemming zulk een ruw
gebruik maakte. En ik ben — zoo riep de bode uit — slechts
alleen ontkomen om het u aan te zeggen!
Nog was deze bezig met zijn verhaal, daar kwam een
17
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andere bode met de boodschap, dat de Chaldeen de kameelen hadden geroofd. Deze Arameesche (Gen. 22 : 22) nomaden — hun nazaten hebben later het aloude Babel nog een
glansrijke periode doen beleven — kwamen uit noordelijke
richting, de Sabeers uit het Zuiden. Ze hebben, zoo vertelde
de bode, zich in drie groepen verdeeld, zoodat de kameelen
geen uitweg hadden. En de mannen, die bij de kameelen
waren, hebben ze gedood. En ik ben — zoo riep de bode uit
— slechts alleen ontkomen om het u aan te zeggen.
18 Nog was deze bezig met zijn verhaal, daar kwam een
andere bode met een boodschap, die de andere in schrikkelijkheid overtrof. Hij deelde Job mede, dat zijn zoons en
dochters samen aten en dronken in het huis van den oudste.
19 Toen kwam er een sterke wind vanuit de woestijn. Die
greep het huis bij zijn vier hoeken, zoodat het ineenstortte
en al die jonge menschen overdekte. Zij en al hun bedienden
kwamen om. En ik ben — zoo riep de bode uit — slechts
alleen ontkomen om het u aan te zeggen.
Toen stond Job op.
20
Bij de vorige berichten was hem geen tijd gelaten jets te
zeggen. De onheilsboden verdrongen elkander. Maar dit erge
schijnt ook het laatste te zijn. Wat zou er trouwens nog kilnnen komen? In groote droefheid scheurde Job zijn mantel.
Vol rouw sneed hij zijn haardos af. Overstelpt viel hij ter
21 aarde. Toen aanbad hij en zeide:
Met niets kwam ik voort uit den schoot!
Met niets keer ik weder daarheen!
Naar aller moederschoot, d'aarde.
De HEERE gaf, de HEERE nam.
Lof zij den naam des HEEREN!
22 In al dit wedervaren zondigde Job niet. Ook dacht hij
niets van God, dat Gode onwaardig zou zijn. Hij ziet in zijn
rampen de hand Gods en erkent ten voile Gods recht te

geven en te nemen. Zijn geven is goed en Zijn nemen is goed.
In deze gedachten over God en Zijn daden toont Job
zijn echte godsvrucht. Zijn voornaamheid is hij kwijt, maar
zijn voortreffelijkheid heeft hij behouden. God blijkt de
juiste kijk op Zijn knecht Job te hebben gehad. De satan
heeft het toch wel verloren met zijn verdachtmaking van
Job?
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Tweede aanval van den Satan.
II : 1 Weer kwam er een dag, dat de kinderen Gods voor den
HEERE verschijnen moesten. Onder hen beyond zich ook de
satan. Hij moest ook weer voor den HEERE verschijnen. Hij
was God het bewijs nog schuldig van zijn insinuaties tegen
Job.
2 De HEERE wendde zich ook tot hem en vroeg hem:
„Waar komt gij vandaan?" waarop de satan den HEERE
antwoordde met de woorden: „Van een rondtocht over de
aarde; ik heb haar in alle richtingen doorkruist."
Precies als de eerste keer begint de HEERE over Job
3
te spreken en zegt tot den satan: „Hebt ge ook erg gehad
in mijn knecht Job? Hebt ge opgemerkt, dat er niemand is
als hij? Hij is oprecht en vroom, hij vreest God en vermijdt
het verkeerde." De HEERE kan dus nog hetzelfde oordeel
over Job hebben als tevoren, hoeveel rampspoed er ook over
dezen voortreffelijken man gekomen is. De HEERE heeft
dat alles wel gevolgd. Dat blijkt uit de woorden waarmede
Hij voortgaat te spreken: „en nog volhardt hij in zijn vroomheid. Hij blijkt wel gaaf te zijn. Wat gij deedt was slechts
verdenking tegen hem ^ iji Mij, opwekken. Wanneer Ik daarnaar geluisterd had, dan zou Ik hem ten onrechte verdaan hebben".
4 Uit deze woorden blijkt dat de HEERE er van overtuigd is, dat Hij het pleit met den satan om Job gewonnen
heeft. De satan zelf repte eerst niet van Job en zijn houding
onder de rampen, die hij over hem had laten komen. Hij had
blijkbaar zelf ook het gevoel dat hij het verloren had. Op de
woorden van den HEERE moest hij echter toch wat zeggen.
En dan neemt hij zijn valsche beschuldigingen niet terug!
Hij toont weer, dat hij de geest is, die God altijd tegenstaat
en op alle goeds wat aan te merken heeft. Daarbij ontziet
hij zich niet grove woorden te gebruiken. Hoe meer een
leugenaar den schijn tegen zich krijgt, des te grover zal hij
zich uitdrukken. Alzoo antwoordde de satan den HEERE
en zeide: „Huid om huid!" „Eerlijk blijven!" „Niet te spoedig geconcludeerd! Aan Job zelf mocht ik niet komen! En
een mensch geeft al wat hij heeft voor zijn leven. Dat is
hem het dierbaarst. En dat is bij Job nog ongedeerd. Hij is
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nu weer zoo, als toen hij geboren werd: zonder bezit!
5 Maar maak hem nu eens minder dan toen. Kom eens
aan hem zelf, aan zijn gebeente en zijn vleesch! Ili wed dat
hij U in Uw aangezicht zal vloeken!"
6 De HEERE maakt op deze felle woorden van den satan
geen aanmerking. Daar was anders wel reden voor. Op bedekte wijze werd Hem immers door den satan verweten, dat
Hij, de proef met Job niet grondig genoeg genomen had en
dat Hij te gauw tevreden was geweest. Op de woorden, dat
een mensch al wat hij beef t, geeft voor zijn leven, valt ook
nog wel wat of te dingen. Vooral de mensch, die God vreest,
kent goederen, waarvoor hij den prijs van goed en bloed niet
te hoog acht. Maar alsof de satan gelijk beef t, gaat de
HEERE op zijn woorden in en geeft hem het voile pond.
Hij zegt tot den satan: „zie, hij is in uw hand; alleen, zorg
er voor, dat hij in 't leven blijft".
7 Daarop ging de satan weg. Hij had nu nog meer vrijheid gekregen dan de vorige keer en hij wilt wat hij doen
zou. Hij maakte, dat Job kwaadaardige gezwellen kreeg van
het hoofd tot de voeten.
8 Job, die in het stof gezeten (Jes. 58 : 5) treurde over
zijn rampen, nam toen een scherf om daarmede aan zijn
gloeiende zweren te krabben,
9 Toen Job zoo in ellende terneder zat, zeide zijn vrouw
tot hem: „Volhardt ge nu nog in uw vroomheid? Dat is
toch niet om uit te houden: zoo'n leven en dan ook nog
God trouw blijven! Vloek Hem liever en ga dan zoo den
dood maar in!"
Uit deze woorden van de vrouw van Job, die door zijn
rampen zelf ook getroffen was, blijkt dat zij zoo op de
rampen reageerde als de satan beweerd had, dat Job zou
doen. Zij kon wel God dienen in voorspoed, maar kon het
niet volhouden in tegenspoed. En ze begrijpt niet hoe Job
dat wil en tracht.
10 Maar Job, die het geheim der ware godsvrucht kent,
zegt tot haar „Moet .gij nu ook zoo spreken als dwaze, ja
goddelooze (Ps. 41 : 1) vrouwen doen? Zullen wil het goede
wel van God aannemen en het kwade niet?"
Onder al deze tegenspoeden zondigde Job niet, met geen
enkel woord.
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III. DE KOMST DER VRIENDEN VAN JOB.
11 Het gerucht van Jobs wedervaren verspre ; dde zich intusschen in den omtrek en kwam ook zijn vrienden ter oore.
Deze vrienden waren Elifaz, de Temaniet, Bildad, de
Suchiet en Sophar, de Naamatiet. Zij zijn, evenals Job zeif,
Oostlanders. Zij verlieten hun woonplaatsen en ontmoetten
elkander op een afgesproken plaats om tezamen naar Job
te gaan en hem te beklagen en te vertroosten.
12 Toen ze hem van uit de verte in het oog kregen, herkenden zij hem niet, zoo was hij onder zijn lijden vefrkwijnd.
Daarom begonnen ze luide te weenen, ze scheurden hun
overkleederen en strooiden boven hun hoof den stof omhoog.
13 Na deze heftige betuigingen van hun ontzetting gingen
ze bij hem op den grond zitten, zeven dagen en zeven nachten. Aileen daardoor konden ze hun deelneming betoonen,
want spreken konden ze niet. Hoe zouden ze woorden vinden, die pasten bij zulk een smart?
IV. JOBS EIGEN PROBLEEM IN HET GEDING OM HEM.

Job opens de reeks der gesprekken met zijn vrienden.
Hij vervloekt zijn geboortedag.
III : 1 Het was Job zelf, die de pijnlijke stilte verbrak. Wat hij
zeide was echter een vervloeking van zijn geboortedag.
Daarmede hedoelde hij, dat die dag voortaan een ongeluksdag moest zijn. In die verwensching van zijn geboortedag
uit hij zijn spijt over het feit,_dat hij leeft. Zijn rampen brengen hem zoo ver. Hij staat dus niet meer op het standpunt
van lijdensaanvaarding, waarop hij eerst stond. Hij verzt
zich nu tegen zijn lot. De strekking van zijn woorden is:
beter niet te leven dan zoo! Dat is nog geen vervloeken van
God, wat de satan beweerd had, dat Job doen zou. Maar
het is wel verzet tegen wat God gedaan beef t. In zijn spreken zondigt Job nu wel. Hij reageert nu foutief op Gods
weg met hem.
Hij sprak toch als volgt:
2.
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3.
4a

4b

4c

5a
5b
5e

6a
6b
6c
7

8
9

De dag verga, waarop ik ben geboren!
De nacht, toen zij, die onder 't hart gedragen had,
uitriep: „een knaapje!"
Die dag zij duisternis!
Wanneer het in den jaarkring toe is aan dien dag,
blijve het donker!
Het worde dan geen dag!
En God bekomm're zich vanuit den Hooge niet om
[hem:
Hij zorge niet voor zijn verlichting,
zoodat over dien dag geen licht uitstrale.
Het duister, het stikdonker neme hem gansch in beslag.
Dat voor het minst een wolkgevaarte over hem zich
[spreide
Allerlei dingen, die de dagen kunnen donker makers,
eclipsen, onweders, orkanen,
sprinkhanenzwermen, zandstormen —
ze mogen komen opzetten om dien dag te verschrikkent
Die nacht — hij haakt als alle nachten naar den dag —
hij blijiv' in duisternis bevangen, zonder dageraad.
Hij rife zich niet in de reeks der dagen van het jaar.
Hij doe geen intree in den gang der maanden.
Zie, zij die nacht dor als een rots.
Nacht van onvruchtbaarheid!
Nacht, waarin nimmer jubel klinke
om de geboorte van een kind!
Dat zij, die dagen kunnen vloeken,l)
die vaardig zijn den boozen Leviathan op te hitsen 2)
toch dezen dag uitkiezen om hun kunst te toonen.
Dat het gesternte van zijn ochtend maar verdonkerer

1) Hier wordt gedoeld op de in het antieke Oosten zoo veelvuldig
voorkomende magie. Wanneer men iemand vervloeken wilde, dan kon
men dat vakkundig laten doen door beroepsmenschen, priesters, die
in de magie, tot welk gebied dit vervloeken behoorde, vakbekwaamheid hadden, het, ritueel kenden, zoodat de vloek des te zekerder kwam.
2) De Leviathan is een monster, dat een plaats innam in het
kanadnietisch volksgeloof (zie Geref. Theol. Tijdschr. Febr. 1940). Kon
God den Leviathan verslaan — want zoo wordt Gods macht met termen, ontleend aan dat volksgeloof, beschreven (Ps. 74 :14.; Jes. 27 : 1)
— zulke toovenaars wisten hem juist op te hitsen, zoodat hij zijn rampen over de menschen uitstortte.
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10

Dat juist, wanneer hij licht verwacht,
,geen licht er voor hem zij!
Dat hij de wimpers van het morgenrood niet zie!
Want deze dag — hij hield de deuren van den schoot,
waaruit ik voortkwam niet gesloten.
Hij Meld d' ellende niet verborgen voor mijn oogen.
Maar hij werd mijn geboortedag,
de dag, waardoor ik inkwam in d' ellende.

11 Daar zijn geboorte echter doorgegaan is, gaat Job nu
klage.n, , dat een andere uitkomst, die toen nog bestond, n.l.
dat hij als jonggeborene terstond weder gestorven ware,
hem ook niet is vergund geweest: hij is in het 'even gebleven. Job vervolgt aldus:
„Waarom ben 'k niet terstond, bij de geboort' ge[storven?
Waarom heb ik niet, met dat ik het licht aanschouwdz,
den geest gegeven?
Waarom zijn m' een paar knieen toegehouden,
12
waarop ik werd gekoesterd?
En waarom borsten, die ik zuigen kon?
Ware aan mij die zorg maar niet besteed geweest!
Dan zou 'k nu rustig nederliggen 1)
13
en kalm to moede sluimeren.
'k Zou dan niet, zooals nu, zijn uitgestooten
14a
maar mijn gezelschap zou ook dan bestaan 2)
in vorsten en in raadslieden der aarde.
-Ik zou met eer verkeeren onder hen,
14b
die zich door bouwwerken een naam verwierven.
Dan waren koningen mijn makkers, rijk aan goud,
15
aan zilver, in hun huizen opgestapeld.
Waar' ik toch maar terstond gestorven.
16
Ware het mii toch maar gegaan gelijk een misdracht,
die weggedaan words —
1) Uit deze woorden en het vervolg blijkt hoe Job zich het bestaan
der dooden voorstelt. Zie ook hfdst. X : 21, 22 en wat Sophar zegt in
XI : 8. Verg. ook Jes. 14 : 9 enz. (de komst van Nebukadnezar in het
doodenrijk).
2) want zoo paste het bij Jobs afkomst.
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ik zou in het bestaan niet zijn gekomen
Gelijk een doodgeboren kind,
dat 't licht niet krijgt te zien.
17 Job spreekt verder over den toestand, waarin dooden
verkeeren. Hoe vreeselijk die toestand overigens ook zijn
moge, hij verlangt er naar en acht hem beter dan dien
waarin hij nu, in het leven, verkeert. Hij zegt er prijzen I
van:
„Daar staken boosdoeners hun stout gedoe.
Daar rusten zij, wier kracht is uitgeput.
Gevangenen vertoeven daar tezamen, effen van gemoed,
18
want dwangarbeid houdt op.
Ze hooren langer niet het dreigend schreeuwen van den
[drijver.
De slaaf is daar vrij van zijn heer.
19
En klein en groat zijn daar gelijk.
20 Hij verwijt God, dat Hij het leven geeft aan schepselen, die
toch niets dan ellende hebben:
,Naarom geeft Hij het levenslicht aan menschen,
die toch zich aftob-ben met moeite en verdriet?
Het leven aan degenen, die er slechts
het bitt're van te proeven krijgen?
21
Aan hen, die uitzien naar den dood,
maar zonder hem te vinden!
Die naar den dood meer zoeken dan naar schatten.
22
Die jubelen, een kreet van vreugde slaken zouden,
bij "t vinden van hun graf.
23 Na dit verwijt betreffende hetgeen God in het algemeer
pleegt te doen, klaagt Job dat God ook zoo met hem per
soonlijk deed:
Waarom geeft Hij het leven aan den man,
wiens levensweg een richting krijgt,
waarvan de reden hem verborgen is?
den man, dien God aan alien kant in d' engte drijfi,
zoodat hij nergens uitkomst ziet?
24 Hiermede heeft Job zijn verwijt uitgesproken: God moest
hem het leven niet schenken om hem ermede te kwellen.
Dan eindigt hij zijn woorden met de diep-smartelijke klacht:
„Mijn brood kan ik niet eten,
zoo vol ben ik van zuchten.
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25

En schreeuwend van ellende
stort tranen ik als water.
Al wat te vreezen viel trof mij.
Wat ik maar duchten kon kwam ook.
'k Vind rust noch duur, heil noch held;
Van nieuwe onrust schrik ik telkens weer.
Eerste cede van Elifaz.

IV : 1 Nadat Job het pijnlijke stilzwijgen verbroken had, nemen
ook zijn bezoekers het woord. Elifaz, de Temaniet, is de
eerste. Hij zal wel de oudste der drie vrienden geweest zijn.
Met de volgende woorden gaat hij in op Jobs leed en op
hetgeen Job daarvan gezegd had:
2
Indien iemand een poging waagt te spreken
tot U in deez' omstandigheden,
dan moet dat smart'lijk voor U zijn.
Maar wie, die nu U ziet en hoort, zou zich bedwingen
kunnen?
1k kan niet zwijgen over U!
Hoe ,slecht past bij uw woord van vroeger uw gedrag
3
van thans.
Want velen hebt ge 't goede voorgehouden.
Wanneer iemand de handen in den schoot liet zinken,
spraakt gij hem moed in.
Wie struikeld' op zijn levenspad
4
wilt gij met troosting of vermaan weer overeind te
[helpen.
Gij sterktet hem, wiens knieen knikten onder 's levens
[last.
Maar nu de tegenspoed U treft, nu zijt ge moedeloos.
5
Nu het U zelf raakt, zijt ge hopeloos gestemd.
Is dan uw godsvrucht U geen bron van hoop meer?
6
Uw zuiv're levenswandel U geen reden meer
goede verwachtingen te blijven koesteren?
Ga maar in uw herinn'ring na:
7
wie is, onschuldig. ooit nog omgekomen?
En waar geschiedd' het, dat oprechten ondergingen?
.Naar mijn bevinding zijn het zij, die moeite en overlast
8
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9

10

11
12

13
14
15
16

17

in hun omgeving zaaiden, die zulks ook weer oogstten.
Zie daarin Gods gerechtigheid.
't Is door den adem van Zijn mond, dat z' ondergaan;
't Is door den gloed van Zijnen toorn,
dat zij er niet meer zijn.
Meen niet te slagen door geweld te plegen.
Hij die wreed optreedt als een roofdier,
delft toch in 't eind het onderspit.
Het brullen van den leeuw, de trotsche stem
zelfs van der dieren koning,
wordt toch gesmoord; en uitgebroken
de tanden van de jonge overmoed'ge leeuwen,
De oude leeuw komt om wegens gebrek aan buit;
verstrooid worden de welpen uit het nest.
Maar nog iets anders!
En dat is mij geopenbaard, zeer ,geheimzinnig;
als 't ware steelsgewijs werd het tot mij gezegd;
een fluisterstem raakte mijn oor,
in de gedachtenbeelden van een nachtgezicht,
zooals die komen als een diepe slaap den mensch
[bevangt.
Ontzetting greep mij aan, ik sidderde van angst,
heel mijn gebeente beef de.
Een zachte windzucht streek langs mijn gelaat,
mijn haar rees mij ten berge.
Er stond jets voor mij,
maar geen gestalte kon ik onderscheiden.
't Was als een schim ...
ik hoorde een lispelende stem, die zeide:
Zal ooit een mensch, van God bezien, rechtvaardig zijn?
Zal ooit een man rein zijn in d' oogen van zijn Maker?

18 Na de mededeeling van deze openbaring vervolgt Elifaz zijn
eigen gedachten aldus:
En inderdaad, in d'eng'len, geesten in de hoogte,
kan Hij geen onbepaald vertrouwen stellen,
omdat Hij afclwaling bij hen bevindt.
Hoe zal dat clan met menschen zijn,
19
die maar in icemen hutten wonen,
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laag bij den grond?
Vermorzeld worden ze nog eerder dan de motten!
20
Van 's morgens tot des avonds gaat het door
dat, zonder dat het aandacht trekt,
als waar"t een zaak van geen beteekenis,
er menschen sterven en voor goed te gronde gaan.
21
Als maar, precies als bij een tent
een koord wordt losgetrokken,
dan gaan ze zoo maar domweg dood.
V:1
Wilt ge nog een bewijs voor de nietswaardigheid des
[menschen?
Roep eens om recht!
Is er dan daar omhoog een, die U antwoordt?
God laat zich niet dagvaarden.
Tot wien van hen, die daar bij God in heiligheid ver[keeren,
zult gij u wenden om gehoor te krijgen?
't Is immers altijd te vergeefs!
2 Daarom moet men bij ramp geen recht gaan zoeken.
Alwie zoo dwaas is vindt dan juist zijn ondergang.
En evenmin moet men van spijt zich zelf verteren.
Wie dat doet toont daarin zijn dwaasheid.
3
'k Heb wel eens iemand, die zoo op zijn stuk stond,
zoo'n dwaas, gezien: 't liep uit op niets!
4
Zijn wooing werd terstond gevloekt.
Zijn kind'ren, weezen, vonden geen bescherming.
Ze kregen nergens recht en niemard nam het voor
[hen op.
De hong'rige voorbijganger eet van hun oogst.
5
Zelfs als 't al onder doornen is verborgen
dan halen ze 't daar nog vandaan.
En wie maar dorst heeft drinkt hun melk.
Dus baat in rampen geen verweer.
6
Verdriet en rampen zijn geen planten,
die uit de aarde spruiten.
Dan konden ze wel worden uitgeroeid.
Maar ze behooren tot des menschen leven.
7
De mensch wordt voor ellend geboren,
zooals de vonken, kind'ren van het vuur,
hoog opspatten ..... om weer te dooven!
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8 Na deze verklaring van de hem ten deel gevallen opetnbaring heeft Elifaz nog een goeden raad voor Job. Hij zegt:
1k echter zou met God niet in geding gaan
en twister over recht of onrecht.
1k zou mijn nood Hem klagen,
en Hem miin leed vertellen.
Hij kan uit uw ellende U verlossen.
9
Want Hij doet groote dingen niet te peilen,
en wond'ren niet te tellen.
Hij geeft den regen op de aarde
10
en zendt het water op het veld.
Hij heft geringen op tot hoogen staat,
11
zoodat wie treurden zich gered en veilig weten.
Want Hij verijdelt wat de listigen beraamden;
12
Hun ondernemen heeft geen resultaat.
Hij vangt de wijzen, hoe arglistig zij ook zijn
13
en stuurt der snooden raadslag in de war,
zoodat op duisternis ze stuiten tijidens klaren dag
14
en op den middag tasten ze als was het nacht.
Maar Hij verlost den arme uit hun mond,
15
gevaarlijk als een zwaard door laster en bedrog;
en redt hem uit der sterken macht.
Alzoo is er nog hoop voor den geringe
16
en worth aan onrecht paal en perk gesteld.
Zelfs kan men zeggen dat gelukkig is te prijzen
17
de mensch, dien God kastijdt.
Misketn toch niet de tuchtiging van den Almachtige,
Hij is een, die wel wondt, maar ook verbindt;
18
Wiens hand wel slaat, maar ook geneest.
Hij redt in zes nooden U uit,
19
ja, waren 't er ook zeven,
geen kwaad zal U genaken.
In hongersnood bewaart Hij voor den dood.
20
In oorlog voor de macht van 't zwaard.
Hij, stelt U veilig voor den geesel van de tong des
21
[lasteraars.
En als verwoesting komt over uw land,
vrees voor dien geesel evenmin.
Ge zult om schaarscht' en om verwoesting lachen
22
en onbevreesd zijn voor de wilde dieren van het veld.
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Want met de steenen hebt ge een verbond gesloten,
zoodat z' uw kudden nimmer schade doen.
en met de wilde dieren hebt ge vrede,
zoodat ze uw kudden nimmer schade doen.
Ge zult uw tent in welstand steeds bevinden
en op uw erf als gij daar komt niets missen.
Ge zult ervaren hoe uw kroost zal talrijk zijn
en uw nakomelingschap zal bloeien als het kruid des
[velds
Ge zult tot uwen dood toe zijn in frissche kracht
en uw begrafenis zal zijn alsof een schoof
werd op haar tijd geborgen in de schuur.
Zie, dat is de ervaring!
ZOO gaat het!
Hoor 't en let er op!

Het antwoord van Job op de 8erste reale van Eli/az.
VI : 1 Op deze woorden van Elifaz antwoordde Job als volgt:
2
Hoe lang zult gij nog voortgaan zoo to spreken
en zullen zulke woorden komen uit uw mond?
Och, dat mijn spijtig woord maar recht gepeild werd!
Dat men al mijn ellend tezamen
eens in de weegschaal legde!
3
Ze bleek wel zwaarder dan het zand der zeeen!
Dan zoudt ge ze verstaan, die woorden,
die U, omdat ge van geen leed weet,
zoo roekeloos en onbezonnen in tle ooren klinken.
4
De pijlen, waar d'Almacht'ge mij mee plaagt,
steken rondom in mij.
Mijn ziel drinkt al maar door hun gif.
En Gods verschrikkingen verbrijz'len mij.
5
Dan is het toch begrijp'lijk, dat ik klaag?
Wie klaagt er als 't hem goed gaat?
De ezels in de steppe balken ook niet
als ze jong gras gevonden hebben.
't Rund in de stal loeit evenmin,
als 't van zijn voedermengsels eet.
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Maar wat laf is en flauw, laat dat zich eten?
Of is er smaak aan slijm'rig plantensap?
Ik heb er geen trek in!
En toch zijn dat de walg'lijkheden van de spijze,
die op mijn levensdisch wordt opgediend.
Dat toch mijn Bede: niet te zijn, verhoord werd!
Dat God mijn hope op den dood vervulde!
Dat het God maar behaagde, dat Hij mij verpletterde!
Dat Hij zijn hand maar in beweging bracht
om mij het leven of te snijden!
Dat zou mijn troost nog kunnen zijn.
De smarten, die niemand ontzien,
de smarten van den dood,
zal ik gewis met blijdschap dragen.
Want dat zal 't einde zijn van leven en van leed.
1k durf dat einde aan,
want 'k heb de woorden van den Heil'ge niet verzaakt!
Maar dit is langer niet te dragen.
Hiertoe schiet mij mijn kracht te kort.
Ik kan niet langer blijven uitzien
of er een wending komt ten goede.
Zou er zoo'n wending wel te wachten zijn,
die tot ,geduld mij reden gaf?
Ik kan niet alles maar verdragen!
Mijn kracht is niet als Steen!
Mijn vleesch is niet van ijzer!

13 In zijn lot had Job een sympathiek optreden van zijn vriend
Elifaz en de anderen verwacht. Maar hij verwijt hun, dat
hij in deze verwachting is teleurgesteld:
Geen enk'le hulp staat mij ten dienste
en alle kans op ,steun is voor mij uitgesloten.
14
Moest niet uit ware vriendschap volgen,
dat mij, wanhopig als ik hen,
uw trouwe lief de tegemoet kwam?
Zelfs dan nog als ge meendet,
dat die wanhopige de vreeze des Almachtigen verloor
en in zijn wanhoop zich verkeerd had uitgelaten?
15
Zoo komt gij echter mij niet tegemoet.
Mijn vrienden, ja, mijn broeders bieden mij geen steun.
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Zij hebben mij teleurgesteld.
Zij zijn als beken der woestijn zoo onbetrouwbaar,
die beken, die des winters boordevol zijn
en zwart zien van den hagel en de sneeuw,
die ,schuimend er in smelters.
Maar als de zomer komt vermind'ren ze,
houden geen stand, verdwijnen gansch en al;
als 't heet wordt drogen z' uit,
er blijft niets van ze over.
Dan waren ze juist noodig!
De karavanen wijken van hun routes af om ze te
[zoeken.
Ze dwalen voort, de wildernis steeds verder in,
maar vinden niets meer van die beken
en komen om van dorst.
De reizigers van Tema speuren de omgeving af.
En Scheba's karavanen hebben al hun hoop er op ge[vestigd.
maar staan beschaamd.
Ze hadden er vast op gerekend,
ze komen bij de plaats, waar ze de voile beek wel wisten
en — zien zich dan bedrogen!
Er is geen beek meer te bekennen.
Zoo is uw houding jegens mij!
Gij ziet mijn schrikkelijken toestand — en ...
trekt U verschrikt terug.
Hoe stelt mij dit teleur,
omdat ik medeleven slechts van U verwachtte.
'k Heb immers niet gezegd,
dat gij m' iets geven moest van uw bezittingen!
Ik vraag niet dat g' een afkoopsom beschikbaar stelt,
om van een vijand me te redden;
of dat ge mij loskoopt uit handen van geweldenaars!
'k Doe geen beroep op uw vermogen,
maar op U zelf en op uw vriendschap!
Meent g' echter zoo afkeurend tegen mij te moeten
[spreken,
maak mij dan duidelijk, waarin ik heb gefaald.
Doe mij verstaan, waarin ik heb gedwaald.
Dan zal ik zwijgen, U niet meer uw doen verwijten.
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Mijn klacht kwam m' uit het hart.
Kunnen oprechte woorden ooit zoo te berispen zijn?
, En kan uw afkeuring daarvan terecht zijn?
Of zijt g' er toch op uit mijn woorden te becritiseeren?
Let liever op mijn toestand, die zoo spreken deed.
Moogt ge de woorden van mijn wanhoop
zoo met hooghartigheid verwerpen,
zonder te letten op hun bitt're oorzaak?
Wat zijt gij onbarmhartig jegens mij!
Gij handelt als schuldeischers,
die, wreed, in staat zijn 't lot te werpen
over 't verkrijgen van een weer
of vrienden te verhandelen.
Neen! Gaat niet heen!
Schenkt liever aandacht aan mijn lot.
Hoe zou ik 't wagen in uw aangezicht te liegen!
Doet mij geen onrecht! Keert terug!
Ziet, hoe ik recht heb tot hetgeen ik zeide.
Zou ik ten onrechte zoo spreken?
Zou ik niet kunnen nagaan of mijn rampen
een oorzaak vinden in mijn zond' of niet?
Is 't leven van een mensch op aarde
niet als krijgsdienst zoo zwaar?
En zijn z'n dagen niet als dagen van een daglooner,
die d' hitte van den dag,
de koude van den nacht verdragen moet?
Zooals een slaaf tsnakt naar de schaduw van den avond,
zooals daglooners uitzien naar hun loon,
zoo tob ik voort in mijnen dienst
en smacht naar 't einde.
Zoo gaat mijn zwoegen niet bij dagen maar bij maanden.
Wat mij is opgelegd is vruchtelooze moeite.
1k heb zelfs 's nachts geen rust.
Ook clan nog zijn mij smarten toegewezen.
Zoo moet ik naar het einde van de nachten zelfs ver[langen.
Als ik ga liggen zeg ik:
wanneer kan ik weer opstaan?
En sta ik op, dan toeft de avond lang.
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Ilc, ben met onrust overladen
tot weer de koelte komt.
Mijn lichaam is met wormen overdekt.
En in de zweren wordt het stof tot korsten.
Mijn huid zet nu eens op en slinkt dan weer.
Gelijk de spoel van 't weefgetouw,
die ramm'lend op en neder gaat,
zoo gaan mijn dagen ijdel voort.
Straks zijn ze zonder hoop voorbij.
Vergeet niet, dat mijn leven is gelijk een zucht
en dat mijn oog het goede niet meer zal aanschouwen.
't Zal schielijk zoover zijn,
dat 't oog van Hem, die steeds mij zag,
mij niet meer ziet.
Ja, Gij, o God, zult nog eens naar mij omzien,
maar ik, ik zal er niet meer zijn.
Wanneer een wolk al kleiner wordt in 't luchtruim
en eindelijk geheel is opgelost,
dan is ze ook voor goed verdwenen.
Alzoo komt hij,
die naar het doodenrijk is afgedaald,
daar nimmer weer uit op.
Hij keert niet naar zijn woning ooit terug
en op de plaatsen, waar hij vroeger toefde,
is hij een onbekende.
Met dat vooruitzicht wil ik ook mijn lippen niet weer[houden.
Uitspreken zal ik m' in mijn zielsbenauwdheid.
Uitklagen zal ik m' in mijn geestesbitterheid.
Houdt Gij mij, arme, voor een monster, als de zee is?
of voor gevaarlijk als een draak?
Dat Ge mij daarom met een wacht omringt?
Zooveel bemoeienis met mij is waarlijk overbodig.
Nergens en nooit vind ik soelaas.
Wanneer 'k me vlei met d' hoop,
dat 'k op mijn slaapstee troost zal vinden,
mijn rustbed mij mijn lijden zal verlichten,
verschrikt Gij mij met droomen,
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dan overvalt Gij mij met angst'ge nachtgezichten.
Verstikt' ik dan maar in die angsten!
Want ik verkies den dood meer dan die smarten.
Ik heb een afkeer van dit ,slecht bestaan.
0, laat mij toch niet immer leven!
0 God, laat van mij af!
Ik ben maar een kortstondig wezen.
Wat houdt G' U altijd met mij bezig?
Wat ziet Gij toch wel in een mensch,
dat Gij met hem zoo zeer gewichtig doet?
gedurig kwellend' aandacht aan hem schenkt?
Waarom bezoekt G'hem elken morgen weer met
plagen?
Beproeft Glem t'elken stond?
Hoe lang zal het nog duren
voordat G'eens naar iets anders ziet?
Voordat Ge mij met rust laat,
zoodat ik tijd krijg om mijn speeksel door te slikken?
Al heb ik tegen U gezondigd,
wat let dat U dan nog — Menschenoppasser!
Waarom hebt Gij het steeds op mij gemunt,
zoodat 'k mezelf tot last ben?
Waarom vergeeft Ge mij mijn zonde niet eenvoudig?
Kunt Gij mijn schuld niet door de vingers zien?
'k Lig spoedig in het stof.
Wanneer Gij mij dan zoekt, ben ik niet meer.
Eerste rede van Bildad.

VIII, 1 Toen nam Bildad, de Suchiet, het woord; zeer verontwaardigd over de wijze, waarop Job de woorden van Elifaz
beantwoord had, zeide hij:
Hoe lang zult gij nog voortgaan zoo te spreken
en zullen zulke woorden komen uit uw mond?
Ze razen als een windvlaag in mijn ooren —
zoo onbesuisd!
3
Hoe durft gij van God denken,
dat Hij het recht zou buigen;
dat Hij, d'Almacht'ge,
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de gerechtigheid geweld zou aandoen?
Wanneer uw kind'ren tegen Hem gezondigd hebben,
dan gaf Hij hen aan de gevolgen van hun zonde over —
maar wat U zelf betreft, indien gij God ootmoedig zoekt
en den Almacht'ge om genade smeekt,
dan zal Hij, zoo ge recht en zuiver zijt,
ook wel weer voor U in beweging komen
en U vergunnen, dat ge weer in een positie komt,
als past bij een rechtvaardig man.
Wat ge eens waart zal er gering bij schijnen:
uw nieuwe staat zal zeer aanzienlijk worden.
Als ik dit zeg breng ik niet wat ik meen naar voren.
Dit is geen nieuw idee van ons van dezen tijd,
Vraag maar ons voorgeslacht, wat dat voor meening had.
Merk op, wat als den uitslag van hun onderzoek,
de vaderen ons hebben doorgegeven.
Wij zijn van gisteren.
Wat zouden wij met onz' eendaagsch' ervaring weten?
Want onze dagen op de aarde snellen als een schaduw
heen,
te vlug, dan dat'wij tot bezonken oordeelkonden komen.
Maar het beklijven der ervaring
vindt g'in de reeksen voorgeslachten,
die eeuwen hebben meegemaakt.
Zult g'op de les van 't voorgeslacht niet letten?
Niet luist'ren naar hetgeen zij zeggen?
Naar woorden, die ontwellen aan het diepst' huns
[harten?

11 Bildad geeft nu die meening van het voorgeslacht onder
aan het plantenrijk ontleende beelden aldus weer:
Wordt riet groot als 't niet in een poel staat?
Gedijt gras zonder water?
Het is daarvan geheel afhankelijk!
Daarom kan 't plotseling,
12
terwijl het in zijn kracht staat
en zonder dat het afgesneden wordt,
voor al het and're kruid verdorren, door de droogte.
ZOO gaat het shun, die God vergeten.
13
Het schijnt hun soms wel goed te gaan.
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Maar plotsling komt de val,
vervlogen is de toekomst van den goddelooze!
Zijn ideaal wijkt weg.
Dat, waar hij op vertrouwd', is rag.
Hij steunde op zijn huis en goed
Hij waande zich beveiligd door de plaats.,
die hij onder de menschen had.
Maar 't houdt geen stand.
Hij klemt er zich aan vast, maar het stort in.
Dan blijkt hoe voos zijn welvaart was.
Hij schoot wel op gelijk een plant,
die in den vollen zonneschijn, in vocht'gen bodem groeit,
zijn uitbotsel verspreidt zich over heel den hof,
zijn wortels strengelen zich door een steenhoop
en hechten zich daar vast.
Maar rukt g'hem uit — hij wordt niet eens gemist!
De plaats waar hij gestaan heeft wil niet van hem weten
en zegt: Ik heb U niet gezien!
Zie dat is al zijn levensvreugde.
Hij laat niet eens een leed'ge plaats.
Voor hem ontspruit er weer een and're uit den grond.
Geen vrome wordt door God verworpen;
geen hoosdoener door Hem gesteund.
Hij zal uw mond met lachen nog vervullen,
gejuich U op de lippen geven.
Zij, die U haten, zijn met schaamte straks bekleed.
De tent der goddeloozen zal er niet meer zijn!

Het antwoord van Job op de eierste rede van Bildad.
IX : 1 Op deze woorden van Bildad antwoordde Job als volgt:
2
Gewis, het is zooals gij zegt; dat weet ik al te goed!
Hoe zou een mensch uit een geding met God
als overwinnaar, als rechtvaardig ooit te voorschijn
komen?
3
Als hij 't bestond met God te procedeeren
dan kon hij immers niet op een uit duizend dingen,
die God voorlegde, antwoord geven?
Er is in God iets, waar een mensch niet tegen op kan.
4
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Hij is zeer wijs en groot in kracht.
Wie tegen Hem zich schrap zet
komt er niet heelhuids af.
5 Ten bewijze van Gods groote macht noemt Job verschijnselen als bergstortingen, aardbevingen, zonsvei duisteringen; ook dat Hij de Schepper is.
Bergen verzet Hij, met zoo overweldigende macht,
dat ze 't niet eens vernemen,
of 't is aireeds geschied.
Hij keert z' in heft'ge woede om.
Hij doet de aarde beven.
6
Zij schokt in haren stand.
De zuilen, die haar dragen, schudden. 1)
Hij heeft het maar to zeggen en de zon verspreidt geen
7
[licht;
de sterren blijven weg, alsof Hij ze verzegeld had.
Hij is het die, alleen, de heem'len spande.
8
Hij kiest zijn pad over de hoogten van de bulderende
[zee.
Hij is de Schepper van de sterren,
9
van Wagen en Orion,
't Zevengesternt' en al de sterren van het verre Zuiden.
Zeer groote dingen doet Hij, ondoorgrondelijk.
10
En wonderbare, talloos vele.
Aan kracht paart Hij verhevenheid:
11
Hij gaat voorbij mij voor 'k Hem zie!
Zweeft langs mij voor ik het bemerk!
Als Hij iets wegrukt — wie zal Hem weerhouden?
12
Wie roept Hem ter verantwoording en zegt:
wat doet Gij daar?
In toorn ontstoken bindt God zich niet in.
13
De helpers van 't onstuim'ge monster Rahab 2)
van wien alom verhaald wordt —
voor Hem liggen ze neergebogen.
Maar wat zou ik inbrengen tegen Hem,
14
ik, nietig mensch?
1) men merke op de „kosmologische" voorstelling, die hieruit
spreekt.
2) zie bij Hfdst. 3 : 8, noot 2; vergel. ook Ps. 89 :11; Jes. 51 : 9.
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Wat zou ik als mijn woorden kiezen.
in een geding met Hem?
Al ben ik in mijn recht,
'k heb op Zijn woord geen wederwoord.
Hij is een tegenstander jegens Wien
geen and're houding mij betaamt
dan die van smeekeling.
Al zou 'k met Hem in rechten willen gaan
en Hij zich daartoe leenen,
geloof ik niet, dat ik iets in te brengen had,
dat Hij de moeite waard om naar te luist'ren vond,
maar als een stormwind zou Hij op miji vallen;
en 't eenig resultaat was, dat ik nieuwe slagen kreeg.
Zonder mij tijd te gunnen om t'herademen
zou Hij met bitterheen mij overstelpen.
Gaat het om kracht —
zie, dan is Hij een Sterke!
Maar komt g'om recht —
wie kan Hem dwingen rekenschap te doen?
Al was 'k rechtvaardig, 'k zou het tegenover Hem
niet staande kunnen houden.
Wel over mij Zijn vonnis halen
door d'eigen woorden, die ik isprak!
Al ben ik vroom, Hij vindt me toch verkeerd.

21 Nadat Job alzoo de geweldige overmacht van God geschetst
heeft, komt er een wending in zijn beschouwingen en wel
deze dat hij voor die overmacht n i e t zal bukken, maartoch zijn recht verdedigen. Hij vervolgt dan:
Maar daarom geef ik het niet op!
Ik sta gaaf tegenover God!
En zal dat zeggen, wat er ook van kome!
'k bekommer me niet om me zelf
en acht mijn levee niet.
22
1k zit nu toch in groot' ellende.
En deez' ellende of die, waarin 'k me stort,
is een en 't zelfde.
En daarom zeg ik het:
Hij is er een, die vromen
zoo goed als goddeloozen aan hun einde helps.
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Wanneer Zijn roed' er plotseling weer een doodt,
spot Hij met d'angsten van d'onschuldige.
Overgeleverd is het land zoo aan de macht der godde[loozen.
Beneveld is de blik dergenen, die voor 't recht te waken
[hebben.
Indien het niet zoo is, dat God dat doet —
wie doet het dan?
Wien anders kan het toegeschreven worden?
Want Hij bestuurt toch alle dingen?
Mijn dagen vliegen sneller dan de vlugste boden.
Zij vluchten — zagen nooit lets goeds.
Zoo licht als op den Nijl de ranke rieten booten —
Als met de vaart, waarmee de arend neerschiet op zijn
[proof —
zoo gaan mijn dagen.
Wanneer ik zeg: laat me mijn klacht vergeten
en toonen weer een blij gelaat,
gevoel 'k terstond toch weer met schrik en beven,
dat al mijn leed me weer besluipt.
Want dit besef blijft immer in mij schrijnen:
Gij houdt mij toch niet voor onschuldig!
Dat is mijn diepste leed!
Ik ben nu eenmaal — in Gods oogen — decht.
Waartoe me dan nog ingespanLlen om me te recht[vaardigen?
't Is toch vergeefs,
Al zou 'k met sneeuw me wasschen,
mijn handen reinigen met zeep,
dan zoudt Gij zelf om mij weer te besmeuren,
me werpen in een poel,
zoodat mijn mantel van mij gruwen zou!
Hij is geen mensch, als ik, zoodat ik Hem te woord kan
[staan
en wij elkaar ontmoeten kunnen in 't gericht.
Ook is er tusschen ons geen scheidsman
die, staande boven ons de hand lei op ons beiden,
Gods roede van mij wijken deed, zoodat Zijn
schrik'lijkheid
mij niet meer overviel.
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Maar ik zet al die vrees voor Hem terzij
en spreek'me uit!
Want houd ik m'in
dan heb ik 66k geen vrede met mijzelf!
Wat is mijn 'even nu?
Om dat te sparen hoef ik niet te zwijgen!
Uitstorten zal ik al mijn grieven tegen Hem.
Uitspreken m'in de bitterheid van mijn gemoed.
1k zeg dan tegen God:
Verklaar me niet voor slecht of maak me eerst bekend,
waarom ge twist met mij!
Wat hebt Gij daar nu aan,
dat Gij mij, Uwer eigen ‘handen werk,
verdrukt, veracht —
maar goddeloozen in hun raadslag met Uw licht
[bestraalt?
Hebt Gij, gelijk een schepsel, vleesch'lijk' oogen?
Beziet Ge alles dan niet anders , dan de menschen doen?
Zijn Uwe dagen als die van een mensch?
Uw jaren als die van een man?
Wat Gij nu doet behoort tot hun kortzichtigheid!
Gij zoekt, om maar een zweem van schuld te vinden;
gij speurt naar overtredingen bij mij.
En dat terwijl Gij weet
dat ik van mijn kant toch onschuldig ben
en anderzijds I:Iw macht zoo groot is,
dat niemand mij daaruit bevrijden kan.
Gij vormdet, maakte mij .....
Gij wendt U om, verslindt mij!
Gedenk toch, dat Gij mij als leem eens kneeddet.
Hoe kunt Gij mij clan nu tot stof doers wederkeeren?
Deedt Gij mij niet als melk gegoten worden in dea
[schoot?
Deedt gij mij daar niet ,stremmen als tot kaas?
Gij hebt mij toen bekleed met huid en vleesch,
doorvlochten ook met beenderen en pezen.
Genadig gaaft Gij mij het 'even
en veel bemoeienis besteeddet Gij aan mij.
Met trouwe zorg behoeddet Gij Uw maaksel.
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Maar de verborgen toeleg van uw hart,
is mij nu klaar: wanneer ik zondigde,
dan zoudt Gij dat niet laten glippen,
maar daar veel aandacht aan besteden,
het nimmer mij, vergeven, mij er steeds weer aan her[inneren.
Wee mij, indien ik mij vergreep!
Want daar werd op gewacht!
Vergreep 'k me niet, bleef ik rechtvaardig,
dan kon ik evenmin mijn hoofd opheffen;
want overstelpt te zijn met schande
en als gedrenkt in iced,
dat zou en moest mijn lot zijn!
Verhief ik mij uit die verdrukking —
Gij zoudt, gelijk een leeuw, weer op mij jagen
en wonderbaar weer zijn van houding jegens mij.
Gij zoudt door mij met nieuwe rampen te bezoeken,
steeds andere getuigen tegen mij oproepen.
Want leed is immers schuld?!
Gij zoudt, terwijI g'al meer gramstorig op mij werd.
steeds nieuwe benden tegen mij opstellen in 't gelid.
Waartoe deedt Gij mij 't levenslicht aanschouwen?
'k Was liever weer terstond gestorven,
eer iemand m' had gezien;
en regelrecht gebracht van moeders schoot naar 't graf;
't was dan geweest als was ik niet geweest;
Maar zijn mijn dagen toch al niet slechts weinige?
Houd op!
Laat van mij af!
Opdat ik nog een weinig vreugd kan smaken,
voordat ik heenga, zonder weer te keeren,
naar 't land van duisternis en donkerheid,
van zwarte nacht;
waar niet naar vaste orde dagen volgen op de nachten.
Want als de dageraad moest glanzen
is 't daar gelijk de duisternis.
Eerste cede van Sophar

XI, 1 Toen nam Sophar de Naimatiet het woord en zeide:
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Tegen een woordenvloed als gij daar hooren laat
moet noodig wederlegging ingebracht.
Slechts met een rappe tong zich te rechtvaardigen,
dat gaat niet aan!
3
Als gij hoog van den toren blaast,
moeten dan mannen daarvoor zwijgen?
Als gij een hoogen toon aanslaat,
zal er dan niemand zijn, die U den mond snoert?
4
Moogt gij maar zeggen „Mijn beschouwing
is zuiver; ik ben rein!" — in eigen oog tenminste?
5
Als zoo de zaken staan zou men toch wenschen,
dat God zelf sprak, dat Hij U iets liet \hooren,
6
dat Hij U de verborgenheen der wijsheid
verkondigd' en u toonde dat Hij
dubbel en dwars elk ding doorziet.
En weet dan maar, dat God U nog ter wille is
en van uw schuld een deel laat glippen.
7
Zoudt gij het diepst' in God na speuren kunnen
en den Almacht'ge tot in alles kunnen nagaan?
8
't Zijn hemelhoogten, waar ge dan voor komt te staan!
Wat zult g'er mee beginnen?
't Is dieper dan de onderwereld!
Wat zoudt g'er van verstaan?
9
't Is langer dan de aarde
en breeder dan de zee!
10
Wanneer Hij iemand nadert
en aangrijpt en de vierschaar spant
wie zal Hem dan weerhouden?
11
Hij kent de valschaards wel
en merkt het zondige wel op;
daartoe behoeft Hij zich geen moeite te getroosten!
12 Verg'lijk nu met die wijsheid Gods den mensch!
Die moet, geheel ontbloot van kennis als hij is,
tot inzicht kci m e n.
Hij he e f t het niet, kan hoogstens het ontvangen
Bij de geboorte is een mensch niets verder dan een
[ezelsveulen!
13
Doe gij, Job, dus jets anders dan met God gaan rede[twisten.
Maar zet uw hart in de gepaste houding jegens Hem:
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strek als een smeekeling de handen naar Hem uit.
Als ge dat doet en 't onrecht, dat ge deed, verwijdert
en in uw tent de ongerechtigheid niet laat verblijven,
dan kunt ge toch uw aangezicht
weer zonder blaam verheffen,
is uw positie zeker, hebt ge niets te duchten.
Voor goed in het verleden zal dan uw ellende liggen.
En als g'er weer aan denkt, zal zij u zijn
als water dat lang is voorbij gestroomd.
Ja, hooger dan de middag zal uw leven rijzen;
het donkerste ervan zal zijn als morgenlicht.
Met vol vertrouwen zult ge door het leven gaan,
omdat er hope is.
Wanneer ge al uw oog laat spiedend rondgaan
zult ge toch niets ontdekken,
waarom ge niet U rustig nederleggen zoudt.
En in uw rust wordt ge door niets verschrikt.
Voornimen zullen U naar d'oogen zien.
De goddeloozen echter kwijnen weg.
Hun oog verliest zijn glans.
Wat zij zich nog als toevlucht dachten
ontvalt hun.
Zoo blijft hun dan geen ander uitzicht dan....
den laatsten adem uit te blazen.

Het antwoord van Job op de eerste rede van Sophar.

XII : 1 Op deze woorden van Sophar antwoordde Job als volgt:
Natuurlijk! Dit staat vast: gij zijt de ware lui!
2
Je menschen!
En met U sterft de wijsheid weg — zoo doet g'althans!
Maar wacht, vergeet niet dat ik ook een kijk heb op de
3
[dingen,
zoo goed als gij! Niet minder!
Ilc doe voor U niet onder!
Wat gij zegt zijn ten slotte alledaagsche meeningen.
Bij Wien worden ze zoo niet aangetroffen?
Naar uw beschouwing word ik nabuurs spot.
4
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En dat terwiji toch God" mij altijd hoorde,
zoo vaak ik tot Hem riep.
Een gaaf, rechtvaardig man maakt gij tot mikpunt van
[elks spot.
Maar zoo is nu eenmaal de meening
van hen die zelf in voorspoed rustig leven:
op de door ongeluk getroffenen
zien zij veracht'lijk neer,
Die smaad ligt klaar voor elk, die van de been raakt.
Het is een omgekeerde wereld;
de tenten van geweldenaars genieten rust.
En veilig leven zij, die dingen doen,
waarmee God toornig wordt gemaakt.
En dat terwijl ze zonder God
geen hand bewegen kunnen.
Zoo gaat het ook toe in de dierenwereld.
Doe maar een onderzoek bij de viervoet'ge dieren.
Die zullen 't U wel duid'lijk maken.
Of bij 't gevogelte des hemels.
Dat zal 't U wel berichten.
Of bij het kruipende gediert' der aarde.
Dat zal het U wel duid'lijk maken.
De visschen ook der zee zullen 't U wel vertellen.
Zoo gaat het overal nu eenmaal toe!
En wie weet niet dat het de hand des HEEREN 1) is,
die al die dingen dus bestuurt?
Het gaat vreemd toe en 't is Gods sehuld!
Hij is het toch, die over al wat leeft beschikt,
en in Wiens hand de adem is van alle menschen.
Gij hebt daarover uw beschouwingen doen hooren.
Maar zooals men niet alle spijzen lekker vindt,
die and'ren prijzen,
doch ieder zelf met zijn gehemelte die proeft en keurt —
zoo zal mijn oor ook doen de woorden, die gij spreekt.
Bij d'ouderen is wijsheid!
Lengte van dagen waarborgt inzicht en verstand!
Welnu, het uitgangspunt van hun beschouwingen is dit:

1 ) Dit is de eenige keer dat deze Godsnaam, JHWH, Jahweh of Jahn,
(Jehova) in de gesprekkenreeks voorkomt.
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Bij God is wijsheid, kracht.
Hij heeft verstand en inzicht.
Dat stem ik toe, want zie:
Hij breekt en niemand bouwt weer op.
Hij sluit om iemand alles toe, • • • • • • • • • • • • • • • .
er kan geen opening gemaakt!
Hij weert de waat'ren —
dan droogt alles uit.
Of laat ze gaan weer
en ze spoelen d'aarde onder.
Bij Hem is kracht.
Hij weet op alles raad.
Of iemand dwaalt en zoo verongelukt
of and'ren op een dwaalspoor leidt —
ze zijn toch beiden Godes:
product van zijn bestel.
Raadslien doet Hij herooid verdwijnen van 't tooneel
en richters stelt Hij aan de kaak.
Hij doet met koningen al wat Hij wil:
degenen, die door hen gevangen zijn gezet,
bevrijdt Hij en hun zelven legt Hij boeien om de
[lend'nen.
Verjaagde priesters ,doet Hij doelloos zwerven;
hen, .die hun leven lang in aanzien waren,
brengt Hij ten val.
Hij maakt dat nergens ingang vindt het woord van hen,
die een gevestigde positie hadden;
ontneemt aan ouden al wat hun d'ervaring had geleerd.
Over voornamen giet Hij smaadheid uit
en maakt den gordelriem van sterken los,
zoodat zij missen hunne kracht.
Wat diep verborgen is onthult Hij,
zoodat het uit de duisternis to voorschijn treedt.
Het donk're brengt Hij in het licht.
Hij maakt nu volken groot
en laat ze dan weer ondergaan,
verstrooit ze wijd en zijd
en brengt z'ook weer bijeen.
Den vorsten op de aard' ontneemt Hij inzicht en beleid,
zoodat ze weg noch steg meer vinden
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in de verward' omstandigheden,
waarin ze zijn verdwaald.
25 Het is een donkere wanorde zonder licht,
waarin ze zoekend tasten, weif'lend gaan,
alsof ze dronken waren.
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Zie, al deez' dingen heb ik met mijn eigen oog aan[schouwd,
ze met mijn eigen ooren waargenomen.
Het ging mij waarlijk niet onopgemerkt voorbij.
Gij weet die dingen.
Maar ik weet ze even goed.
Ili doe voor U niet onder.
Gij overtreft mij niet,
zoodat gij m' ook niet verder brengen kunt,
noch antwoord geven op mijn moeilijkheden.
Met den Almacht'ge moet ik spreken.
Voor God mijn zaak!
Ik wil van Hem een uitspraak hooren!
Maar gij zijt mannen, die de leemten in uw kennis
met leugens vult
en die de gaten in uw inzicht stopt met onzin!
Dat biedt geen oplossing.
Zweegt ge maar stil,
dan kont g'althans den schijn van wijs te zijn bewaren.
Maar hoort nu aan wat ik tot mijn goed recht
nog aan te voeren heb;
luistert naar het pleidooi, dat ik ga houden.
Wildet gij God verdedigen met onrecht?
En ten behoeve van Zijn zaak met leugens schermen?
Het vreemde en wond're in zijn doen verklaren
met een beschouwing die niet recht is en niet waar?
Zou Hij van zulke hulp gediend zijn?
Oordeelt ge nu met aanzien des persoons,
nu g'het voor God opneemt?
Moogt ge een mensch wel onrecht aandoen
om wat God doet maar goed te keuren?
Mag Hij nauwkeurig uw beschouwing toetsen?
Durft gij het aan Hem te bedriegen
zoo als men wel pleegt menschen te bedriegen?
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Gewis, Hij zal het U verwijten,
wanneer in uw verklaring en verdediging van wat Hij
[doet,
toch deze font steekt dat gij oordeelt
met aanzien des persoons,
al is ook Hij, ten wiens gerieve gij dat doet, God zelf.
11
Zou Zijn verhevenheid niet als verschrikking op u
[vallen?
En vrees voor Hem U niet bedrukken?
12
Uw'„leerregels" — pruispreuken zijn 't;
en leemen schilden zijn de redeneeringen,
waarmee gij ze verdedigt.
13
Zwijgt gij nu eens en laat aan mij het woord.
Ik zelf wil spreken, wat me dan ook overkome.
14
Van uiterst' inspanning bijt ik mijn in mijn lippen
en zet mijn leven op het spel.
15
Want God zal mij, wijI Hij mij dan vermetel vindt,
wel dooden.
Verwachting heb ik niet van mijn stout ondernemen.
Maar evenwel zal ik mijn weg bij Hem verdedigen.
16
Dat ik dat waag is op zichzelf al iets,
dat pleit te mijnen gunste.
Verkeerden toch van hart gaan ,zliori niet staan voor God;
maar zij verschuilen zich veeleer voor Hem.
17
Hoort dan mijn rede aan.
Laat mijn uiteenzetting doordringen in uw ooren.
18
Wat ik tot mijn goed recht heb aan te voeren,
heb ik in goede orde klaar.
Als ik het overzie heb ik de overtuiging,
dat ik rechtvaardig blijken zal.
Dus heb ik moed.
19
Maar, ach, Wie is 't met Wien ik twist!
Bedenk ik dot — terstond ontzinkt mij alle moed.
Dan wil ik liever stil zijn en ontslapen.
20 Intusschen wendt Job zich nu toch regelrecht tot God en
zegt:
Maar doe Gij dan twee dingen niet met mij!
Opdat ik mij niet weer voor U verbergen moet.
21
Kom met Uw hand- niet aan mij.
Verschrik mij niet met Uw vervaarlijkheid.
10
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Laat m'ongestoord dan zoo eens spreken.
hetzij dat Gij iets aan de orde stelt, waarop ik antwoord,
hetzij dat ik begin en Gij dan daarop ingaat.
Hoeveel vergrijpen, hoeveel overtredingen heb ik?
Noem mij dan eens mijn zonde en misdaad op!
Waarom doet Gij dat niet?
Waarom wendt Gij Uw aangezicht nu af?
Betoon mij die goedgunstigheid
dat Gij met mij hierover spreken wilt.
Uw zwijgzaamheid verschrikt mij.
Ik ben als een door winden voortgedreven blad,
een dorre stoppel.
Waarom vervolgt Gij mij dan nog met ongoedgunstig[held?
Want Gij dicteert mij bitt're straffen.
Of rekent g'al de zonden mijner jeugd mij weder toe?
En zondigd' ik toen misschien ook al meer dan and'ren?
Gij zet mijn voeten in het blok.
Gij let op al mijn gangen.
Gij grift een lijn rondom mijn schreden,
waar ik niet over heen mag gaan.
Dat alles doet g'aan mij, die wegkwijnt als vermolmend
hout
en als een kleed, dat door de mot wordt opgegeten!

XIV : 1 De uit een vrouw geboren
en dus onreine mensch
is kort van dagen, vol van onrust.
2
Gelijk een bloem ontluikt hij en verwelkt weer,
vervliegt gelijk een schaduw zonder to beklijven.
3
Zoo'n mensch ben ik!
Toch hebt Gij steeds op mij Uw oog gevestigd.
Gij doet mij voor U komen in 't gericht.
4
Kan een onreine reinen 't aanzijn geven?
Nooit een!
Indien het ,dan zoo is dat 's menschen dagen, ook de
5
[mijne,
zijn vastgesteld bij U,
Als Gij zijn maanden telt,
zijn leven afgebakend hebt
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en hij dat niet kan overschrijden,
zoo achtervolg hem dan niet altijd door
met uw gestrengen blik,
maar laat hem eens met rust,
opdat hij op zijn minst de vreugde van den daglooner
ervare,
de vreugde dat de dag is om!
Meer hoop dan eind'lijk 't eind to halen
bestaat er toch niet voor den mensch.
Wat dat betreft staat hij ten achter bij een boom.
Want voor een boom bestaat de kans
dat hij, eens afgehouwen, weer opnieuw gaat botten
en dat zijn spruitsel het niet opgeeft.
Wanneer zijn wortel in de aarde oud words,
en in den grond zijn tronk versterft,
loopt hij door vochtige uitwaseming der aarde
weer uit en maakt een twijg gelijk een jonge plant.
Maar sterft een man — zijn kracht verdwijnt geheel.
De mensch blaast d'adem uit en, ja, waar is hij?
Het water uit een meer vloeit weg
en een rivier slinkt weg, is eind'lijk droog.
Zoo lest de mensch zich neder moe en oud
en nooit staat hij weer op.
Zoolang de hemel stand houdt, slaan, die in de graven
[liggen,
de oogen niet weer op en zij ontwaken niet.
Och, dat Gij mij verbergdet in het doodenrijk,
mij schuilplaats boodt totdat Uw toorn geweken is,
dat G'een termijn mij steldet
en daarna weder aan mij dacht!
Maar zal een man die sterft daarna weer leven kunnen?
Als dat zoo was dan zou ik al de dagen
van dezen zwaren dienst des levens er naar uitzien
dat 'k van mijn post werd afgelost.
Wanneer Gij mij dan roepen zoudt,
zou ik U antwoord geven
en Gij zoudt weer verlangen krijgen
naar mij, het werk toch Uwer handen!
Maar laat 'k me niet vermeien in 't bepeinzen
van die gemeenschap weer met U!
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Hoe tinders staat het tusschen U en mij!
Gij telt mijn schreden, zoo nauwkeurig let G'op mij.
Nooit laat G'een zonde van mij onbemerkt.
Integendeel, mijn zonde wordt in een verzegeld pali
bewaard.
Gij, deedt de was er op en druktet daarin 't zegel.
Dus blijft ze op mijn reek'ning staan.
Zoo houd ik geen hoop over.
Zelfs kan een berg ineenstorten en vallen,
een rots worden verzet,
na langen duur slijpt water steenen glad
de stortvloed spoelt den bodem weg.
Hoe zou dan stand houden de hoop des zwakken men[schen?
Ze gaat verloren!
Gij overstelpt den mensch gedurig met geweld
zoodat hij er aan heengaat.
Gij legt de doodskleur op zijn aangezicht
en werpt hem in het graf.
Van niets weet hij clan meer.
Wanneer zijn zoons tot eere komen,
verneemt hij 't niet.
wanneer ze aan lager wal geraken
weet hij dat evenmin.
Hij weet slechts van zijn vleesch, dat om hem lijdt
en van zijn ziel, die om hem treurt.
Tivieede rede van Max.

XV, 1 Elifaz, de Temaniet, neemt nu voor de tweede maal het
woord en antwoordt Job als volgt:
2
Zou men van een wijs man verwachten,
dat hij ten antwoord en verweer een redeneering houdt,
die ijdel is als wind?
Dat hij zich zoo opwinden zou
en spreken met den gloed van den verzengenden
[woestiinwind?
3
Dat hij zou strijden voor zijn zaak
met rede die geen steek houdt?
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Met woorden, waar hij niets mee verder komt?
Wat gij doet is nog erger!
Gij stoort de godsvrucht! Stille overpeinzing
voor 't aangezicht van God, die snijdt gij af!
Uw zonde is 't, die U de woorden in den mond geeft.
Gij zoekt een uitweg door de taal
der listigen te baat te nemen.
In plaats van liever 't hoofd te buigen
probeert ge met brutale woorden
U schoon te praten. Maar uw eigen lippen
getuigen tegen U. Niet ik.
Uw eigen mond beschuldigt U.
Waar haalt ge 't recht vaiadaan om zoo te spreken?
Uit ouderdom misschien,
die waarborg voor gegronde wijsheid is?
Maar werd gij dan als eerste mensch geboren?
Of zaagt ge v66r de heuvelen het licht?
Waart ge toehoorder bij den raad Gods zelf?
En meent ge daarom op de wijsheid maar beslag te
[mogen leggen?
Maar laat ik liever vragen of ge waarlijk
ver boven ons in wijsheid uitsteekt.
Wat is er dat gij weet, dat wij niet zouden weten?
Dat gij wel inziet maar waar wij geen kijk op zouden
[hebben?
Bij ons is ook de grijz' en oude
uw vader zelfs in jaren overtreffend.
Is wat ik putt' uit openbaring
en wat ik dus als goddelijke troost ten beste gaf
voor U dan niet toereikend?
Wat woont toch in uw hart?
Wat gloed glanst in uw oog?
Wat gaat gij tegen God te keer
en doet ge felle woorden hooien uit uw mond!
Is van den brozen mensch wel te verwachten
dat hij zou rein zijn?
En van den uit een vrouw geboor'ne
dat hij rechtvaardig wezen zou?
Zie, in zijn heil'ge eng'len kan hij geen vertrouwen
[stellen:
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de hemel is niet smett'loos in zijn oogen ....
laat staan een mensch,
die ook nog in afschuwlijke omstandigheid verkeert
en innerlijk verdorven is;
een man die ongerechtigheden zwelgt
als ware het maar water!
Ik zal U nog eens zeggen hoe het is.
Luister naar mij.
'k Heb dit gezien, laat ik het U vertellen!
Het is, wat ook de wijzen U verkondigen,
de wijzen, die ons niet verzwijgen,
wat van hun vaderen afkomstig is,
uit ongerept verleden
toen 't land nog hun alleen gegeven was
en nog geen vreemde met verkeerden invloed
vertoefd had in hun kring.
't Is dit: de goddelooz' is steeds in angst
gedurend' al zijn levensdagen
en het getal van zijne jaren,
dat, hoe geweldig hij ook is, hem toegemeten wordt.
Zoo komt hij onverwacht aan 't einde
en overwint zijn angsten niet.
Steeds klinken schrikgeluiden hem in d'ooren.
En hoewel alles rustig is en vredig
komt toch in zijn verbeelding de verwoester op hem aan
Hij heeft niet het gevoel dat hij ooit weer
die donk're angstgevoelens zal to boven komen.
't Is hem als wordt er steeds op hem geloerd,
als hangt er steeds een zwaard boven zijn hoof d.
Over zijn brood is hij altijd in onrust
en vraagt altijd, waar hij het vinden kan,
terwijl hij toch wel weet dat het aanwezig is.
Zijn ong'luksdag zal plotseling hem overvallen.
Zooals een koning, tot den strijd bereid,
zijn vijanden bestormt,
bestormen hem zijn angsten.
Dat zoo zijn leven verontrust wordt is terecht:
want hij heeft tegen God zijn hand geheven
en tegen den Almacht'ge zich in overmoed verstout.
Met trotschen nek ging tegen God hij in,
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gedekt achter de ruggen van zijn vele schilden.
Want 't aangezicht is hem met vet bedekt.
Ook op zijn lendenen is vet gegroeid.
Alzoo is hij verstard, verstoffelijkt
en zelfvoldaan in weeldrigheid.
Eerbied voor God
en schroom voor 't heil'ge zijn hem vreemd.
In steden, die verwoest zijn door de wrake Gods,
in huizen, die de menschen uit respect
voor Gods gerichten schuwen,
gaat onbeschaamd hij wonen.
En toch is hij niet rijk
en zijn vermogen houdt geen stand.
De korenaren van zijn akkers hangen nooit
van zwaarte aardewaarts gebogen.
Zijn donker levenslot ontloopt hij niet.
Hij is gelijk een boom welks uitspruitsel
een heete wind verschroeit.
Zoo schrompelt hij ineen voor 't blazen van Gods toorn.
Hij moet ook van zijn ijd'len ophef niets verwachten.
't Wordt een ontgoocheling!
Want al wat hij daarmee bereikt is even ijdel.
't Is voor zijn tijd met hem gedaan!
Zijn takken zijn niet sappig meer.
Eens in zijn kracht geleek hij wel een wijnstok,
maar dan een die onrijpe druiven afwierp!
Wel een olijf,
maar dan een die zijn bloesem vallen liet.
Zoo wordt hij weggenomen, inidden uit zijn blakend
[leven.
De opzet van den goddelooze is niet levensvatbaar.
Een vuur verteert de tenten,
waarin men door het geld van omkoop rijk werd.
Het is daar niets dan zwanger zijn van moeite
en baren slechts van boosheid.
En in hun schoot rijpt niets dan wat henzelf teleurstelt.
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Het antwoord van Job op de tweede rede van Elifaz.
XVI :1 Nadat Elifaz aldus voor de tweede maal gesproken had,
antwoordde Job als volgt:
2
'k Heb nu al veel van zulke woorden aangehoord;
en ge verweet me wel dat aan uw „goddliike" vertroos[tingen,
ik geen genoeg had,
maar gij, gij alien, zijt geen troosters, die mijn lot ver[lichten,
maar gij verzwaart mijn lot.
3
Komt er ook eens een eind juist aan tiA'y' holle woor[den?1)
En ik mag ti wel vragen wat of ü toch scheelt
dat telkens weer gij in uw antwoorden mij tegenspreekt1
4
Werden de rollen eens verwisseld
en zat gij hier als ik,
dan zou het ook voor mij geen kunst zijn zoo te spreken.
als gij nu doet:
wat woordenpraal vertoonen en meewarig schudden
met het hoofd!
5
U trachten te bemoedigen — met woorden!
en U beklagen, ook met woorden.
6
Indien ik werklijk zoo kwam tegenover U te staan,
dan zou toch in mijn woorden
het echte meelij niet ontbreken;
en hield ik op met spreken —
dat was dan niet omdat dat meelij met u van mij week!'
Mijn zwijgen ook zou zijn vol smart over mijn vrienden..
7
Helaas! De rollen zijn niet omgekeerd!
Het is nu zoo dat God mij lamgeslagen heeft.
Gij hebt, o God, mijn leven, mijn geluk,
geheel verwoest.
Gij hebt mij aangepakt.
8
En dat getuigt dan tegen mij, op 't standpunt
dat tegenspoed uit goddeloosheid voortvloeit.
Het lijden, dat mij trof, treedt op als mijn beschuldigem
Als ik gewaag van mijn gerechtigheid,
weerspreekt het mij in mijn gezicht.
1)
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1k heb den schijn wel tegen.
God heeft mij in zijn toorn verscheurd,
is tegen mij als vijand opgetreden.
Hij heeft de tanden tegen mij geknerst.
Nu ik dit ondervind ervaar ik dat de menschen
dan Oa als vijanden zich tegen mij gedragen.
Zij zien mij aan met oogen alsof 't dolken waren.
Begeerig sperren zij hun mond tegen mij op.
Verachtelijk slaan ze m'op de kaken.
Ze scholen tegen mij als een man samen.
Zelfs knapen doen driest hieraan mee.
God levert m'aan hen over.
Hij laat mij, in de hand dier ,snooden, over aan mijn lot.
God kwam en stoorde mij te midden van mijn rust.
Hij greep mij in den nek, vermoordde mij.
Hij zette mij als mikpunt op:
Zijin pijlen vliegen om mijn ooren!
Zie, Hij doorschiet mijn nieren zonder mededoogen.
Hij laat mijn gal vervloeien op den grond.
Hij slaat mij breuk op breuk,
stormt als een ridder op mij los.
Over mijn zwerend vleesch heb ik wat los een zak ge[naaid,
in plaats van fier den hoorn omhoog te heffen
laat ik het hoofd maar zinken,
Mijn aangezicht is van mijn huilen rood,
over mijn oogen spreidt reeds donkerheid zich uit.
En toch kleeft aan mijn hand geen onrecht,
En mijn gebed wordt nergens door verhinderd.
Ik kan het onbezoedeld uiten.
Bedek, o aarde, niet mijn bloed,
zoodat zijn roep niet meer omhoog zou gaan!
Dat toch die stem geen rustplaats vinde,
waar hij verstommen zou,
maar juist doorklinke tot den hemel.
Ook nu al, zie, is mijn getuige in den hemel;
en in den hooge Hij, die alles van mij weet.
Mijn vrienden zijn hooghartig.
1k kan bij hen niet met mijn leed terecht.
Daarom ga ik tot God.
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Mijn tranen pleng ik Hem,
opdat Hij zich bekommere om mijn verdriet,
opdat Hij Zelf maar Scheidsman zij
voor iemand in zijn zaak met God,
tusschen een mensch en Hem,
met Wien hij heeft van doen.
Ilc heb geen ander!
Mijn jaren — die to tellen zijn! —
ze zijn voorbij gegaan.
Ik ga den weg waarlangs ik niet terugkeer.
Gebroken is mijn geest, mijn dag is zonder licht.
Het graf staat voor mij klaar.
Teleurstelling en bitterheid ... zoo 'k ooit iets anders
[heb!
Daar sta 'k mee op, daar ga 'k mee liggen.
Verschaf U zelf, o God, mijn onderpand,
als blijk ervan dat G' in mijn zaak vertrouwen stelt.
Wees zelf voor mij borg bij U zelven!
Wie anders zou het zijn, die er de hand op geven wilde,
dat het met mij terecht komt?
Mijn vrienden niet!
Want Gij hebt hun het rechte inzicht in mijn zaak ont.
[houden
Daardoor bezien zij mij verkeerd,
en doen als hadden ze gelijk.
Gij kunt hun toch de eer niet geven
dat hun opvatting als de juiste geldt?
Integendeel!
Wanneer iemand den nood zijns vriend uitbuit ...
diens kinderen zullen sterven!
Zoo zegt het spreekwoord.
't Is op mijn vrienden juist van toepassing,
die, nu ik in ellende zit, hoog van den toren blazen.
God maakt mij tot een spreekwoord onder 't yolk,
zoodat men zegt, wanneer iemand door zond' aan lager
wal raakt:
„'t Gaat hem als Job!"
Zoo komt het dat ik met den nek word aangezien,
dat men m' in 't aanzicht spuwt.
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Mijn oog is van verdriet omfloerst
mijn leden zijn voor mijn gevoel, als schaduw;
'k verkwijn onder mijn leed!
8 't Zijn dingen, waar d'oprechten van versteld staan.
D' onschuld'ge wordt met verontwaardiging vervuld
wanneer hij op de goddeloozen ziet.
9
Maar de rechtvaardige wordt door dit alles toch niet
[van de wijs gebracht.
Wie rein van handen is bemoedigt zich met de gedachte
dat 't recht zal zegevieren.
10
Gij daarentegen — ik zal onder U,
hoe vaak gij ook met redeneeringen als deze optreedt,
een wijze wel niet vinden!
11
Mijn dagen zijn voorbijgegaan.
Al wat ik van het leven had gehoopt,
is alles in elkaar gestort.
12
'k Heb vrienden met beschouwingen, die mij niets
[helpen.
Zij praten, voor hen zelf, den nacht tot dag.
Zij komen, op hun standpunt, zelf to staan
in 't licht van hun voortreff'lijkheid,
maar laten mij in 't donker der verachting.
't Licht is nabij ---7 denken zij van zich zelf.
De duisternis voor oogen — zoo staat het dan met mij!
En dat zijn nu mijn troosters!
Wanneer er al een straal van hoop opflikkert in miin
13
[hart,
dan blijft toch dit de werk'lijkheid,
dat d' onderwereld mijn tehuis is,
mijn legerstee is me gespreid in duisternis.
'k Zeg tot het graf: „Gij zijt mijn vader!"
14
Tot maad' en worm: „Mijn moeder en mijn zuster!"
Als ik die tot verwanten heb gekregen,
15a
wat is er dan voor 'hoop mij nog gebleven?
Wie kan dan nog een spoor van goed of schoon
15b
ontdekken in mijn leven?
Zullen de hoop en het geluk
16
mee nederdalen tot de grendelen der onderwereld?
Of zullen we tezamen liggen in het stof des doods?
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Tweede rede van Bildad
XVIII, 1 Bildad de Suchiet neemt nu voor de tweede maal het
woord en antwoordde Job als volgt:
Hoe lang zult gij met uw spitsvondigheden doorgaan?
2
Kom tot verstandig inzicht!
Laat ons dan verder spreken.
Hoe worden wij door U, wat inzicht aangaat,
3
gelijkgesteld met 't redelooze vee?
Waarom zijn w' in uw oog als menschen,
die d' ooren hebben toegestopt?
Als dommen, die niet hooren kunnen en niet willen?
Want met wat zelfverheffing houdt gij, tegen ooze
[woorden in,
vast aan uw eigen inzicht!
0, gij hardnekkige, die in uw wrevelige stemming,
4
U zelf vereet!
Meent gij dat ooit lets anders wordt dan 't is,
omdat gij zegt dat 't anders is?
Meent gij dat het bestaand' om U gelijk te geven,
zal worden omgekeerd?,
Zou zoo om U de wereld van haar menschen
verlaten worden?
Om U een rots van plaats veranderen?
Waar menschen leven, woonplaats hebben,
5
verspreidt de lamp haar schijnsel,
brandt op den haard het vuur.
Nu, dit zult g' altijd zien, al wilt g' er niets van weten:
de lamp des goddeloozen ... ..
gaat uit!
Zijn haard vertoont geen flakkerende vlam.
't Licht in zijn tent wordt donker,
6
de lamp, die over hem haar licht moest spreiden,
wordt uitgebluscht.
Zoo wordt zijn welvaart, zijn geluk geknakt.
Hoewel hij meent zijn schreden, als elk ander,
7
te kunnen zetten vrij in mannelijke kracht,
ziet hij zijn levensmooglijkheden,
toch telkens ingekort.
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De plannen, die hij maakt, bevord'ren juist zijn onder[gang.
Want waar hij loopt ligt juist het net,
waar hij in moet verward geraken.
Of hij zet juist zijn schreden op het vlechtwerk,
waardoor een vangkuil wordt bedekt.
't Klapnet flapt dicht en pakt hem bij de hiel,
een voetangel omklemt hem.
Verborgen op de aarde ligt de strik,
waaraan hij niet ontkomen zal,
en langs zijn pad de val, waar hij inloopt.
Van alien kant vallen verschrikkingen hem aan,
jagen hem op bij elke schrede, die hij zet.
Zijn kracht wordt slap door hongersnood.
't Verderf ligt klaar om hem ten val to brengen.
De vreeselijkste aller ziekten,
de eerstgeboor'ne van den dood,
de ziekte, die den dood vertegenwoordigt,
melaatschheid,
vreet hem de leden van het lichaam.
Zoo wordt hij weggenomen uit zijne tent
en uit de plaats, waar hij zich veilig waande;
hij wordt den dood,
den koning der verschrikking, tegemoet geleid.
In zijn verlaten huis woont niets . dat hem verwant is,
geen zoon en geen nakomeling;
't gedierte huist er.
En op zijn erf ligt, door een oordeel Gods,
de zwavel uitgestrooid, waardoor het onbewoonbaar
[wordt.
Zoo is hij als een boom, die gansch en al verkwijnt,
't begint van onder, waar zijn wortels dorren,
en bovenaan verlept zijn loof.
D'herinnering aan hem verdwijnt uit de bewoonde
[streken
en in de steppe, waar hij eens zijn kudde zond,
wordt nimmer meer zijn naam genoemd.
En niemand, die daarover treurt!
Men stoot hem uit het licht, waarin men leeft,
weg, naar de duisternis
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en men verschopt hem uit de streek, waar men verkeert
Onder zijn yolk heeft hij noch kind noch nakroost.
Ter plaatse, waar hij woonde, blijft er niemand over,
die van hem afstamt.
Ten dage van zijn ondergang
is jong en oud stil van ontzetting.
Ze zijn door huiv'ring aangegrepen.
Voorwaar, zoo gaat het met de woning van den goddenooze
en met het oord van hem, die God niet vreest.

Het antwoord van Job op de tweede rede van Bildad.
XIX, 1 Nadat Bildad aldus voor de tweede maal gesproken had,
antwoordde Job hem als volgt:
Hoe lang nog zult gij doorgaan zoo mijn ziel te kwellen?
2
Hoe lang nog zulke harde woorden spreken,
dat ik er mij onder verpletterd voel?
3
Tien keer wel hebt gij mij gekrenkt!
Ge deinst er niet voor terug wreed tegen mij te zijil
4
Heb ik mij werk'lijk zoo misgaan?
Is dwaling nu juist mijn gestäge gezellin?
5
Maar als ge toch zoo uit de hoogte tegen mij wilt doen
en mij met smaad bejegenen,
6
bedenkt dan wel hoe het er met mij voorstaat:
God heeft niet recht met mij gehandeld,
Hij heeft mij met zijn plagen zoo omringd,
dat ik er in besloten zit als in een net.
7
Merk het toch op: ik schreeuw het uit,
dat mij geweld wordt aangedaan.
Maar 'k krijg van God geen antwoord.
Ik roep om huip —
Recht wordt mij niet gedaan.
8
1k zie geen uitweg meer.
God heeft mijn weg versperd als met een muur.
Over mijn pad spreidde Hij duisternis.
9
Hij heeft mij van mijn eer beroofd,
Ik kan geen kant meer nit.
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de kroon mij van het hoofd gerukt.
AIs aan een huis breekt hij aan mij, aan alle kanten.
Daar ga ik!
Zooals een boom met wortel en met tak wordt uit
[geroeid,
wordt mij ook alle hoop ontnomen.
Hij liet zijn gramschap tegen mij ontbranden
en meende zeker dat ik vijand van hem was.
Nu is 't alsof Hij oorlog met mij voert.
Vereende legerscharen zendt Hij tegen mij in 't veld.
Ze nemen alle hindernissen,
ze banen zich een weg en stormen op mij aan.
Rondom mijn tent slaan ze hun kampen op.
Hij maakte dat mijn broeders van m' afkeerig werden
mijn kennissen met mij zich niet bemoeiden.
Mijn nabestaanden hebben met mij afgedaan.
Vertrouwde vrienden hebben mij vergeten.
Wie in mijn huis als gasten eens vertoefden
en de slavinnen, die er woning hadden,
doen nu alsof 'k een buitens:aander ben,
'k ben als een vreemde in hun oogen.
Ze geven om mij niets.
Roep ik een knecht — hij geeft gewoon geen antwoord
1k moet met goede woorden hem verzoeken
nog iets voor mij te willen doen.
Mijn adem is niet meer iets eigens voor mijn gade,
De kind'ren van mijn moeder schuwen mij.
Zelfs kleine jongens missen alle achting voor me,
probeer ik overeind te komen,
dan steken zij den gek mij aan.
De mannen, met wie ik vertrouw'lijk omging,
wenden zich van mij af.
Degenen, die ik lief had, keeren zich nu tegen mij.
't Is dan ook vreeselijk gesteld met mij!
Mijn beenderen verrotten in mijn open huid
en in mijn zwerend vleesch vallen mijn tanden uit.
0, gij, die toch mijn vrienden zijt,
hebt medelij, hebt medelij met mij!
De hand Gods heeft mij aangeraakt!
Verpletterend is dat!
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Waarom doet gij nu ook als God en achtervolgt mij
[steeds?
Zijt ge dan nimmer zat met uw verdenkingen
aan mij te zitten knagen?
1k houd toch aan mijn onschuld vast.
En als straks ik het niet meer zeggen kan,
dat dan mijn woorden opgeschreven werden,
en dat ze stonden in een boek; en mijn verweer,
waar niemand nu naar luisteren wil,
toch niet verloren ging
en 'k niet alleen naar uw beschouwingen beoordeeld
[werd!
1k wensche dat mijn zelfverdediging
met ijz'ren stift en lood 1 ) gegrift werd in een rots
om voor altoos bewaard te blijven.
Wat voorts mijzelf betreft —
als ik straks dood hen heb ik meer tot mijn verdedigin;
dan doode letters in een rots;
'k heb ook een Levende die 't voor mij opneemt:
mijn W R E K E R leeft! Dat weet ik!
Die zal, al laat Hij zich ook nu niet hooren,
zoodat gij maar kunt doorgaan in uw eigen lijn te
[spreken,
Die zal ten slotte opstaan over al wat stoff'lijk is
en spreken 't laatste woord.
Wanneer 't verderf nog verder voortvreet
dan nu mijn vreeselijke ziekt' al doet (20),
ik dus niet meer besta in vleesch'lijke verschijning,
dan zal ik toch, zonder mijn vleesch,
de zaligheid van God t'aanschouwen smaken.
Ilc zal Hem aan mijn zijde zien.
Want Hij zal op mijn hand zijn.
Ik zal Hem met mijn oogen zien,
en niet als een, die vreemd is en afkeerig,
zooals gij u nu jegens mij gedraagt .....
als een, die mij verstaat!
Mijn innerlijk smelt van verlangen,

1 ) Ingehouwen letters werden wel opgevuld met lood; ze werden
daar duidelijker en duurzamer van.
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wanneer ik daaraan denk!
Wanneer gij mij nog langer blijft verdenken
en tot elkander zegt:
met welke middelen zullen wij hem achtervolgen
om door te dringen tot de kern der zaak
en toch zijn schuld te ontdekken —
vreest zelf dan voor het zwaard!
Valsche beschuldiging is misdrijf dat gestraft wordt met
[het zwaard!
Ik waarschuw U, opdat het U voor oogen sta,
dat er nog recht is.

Twee& r)ede van Sophar.

XX, 1 Toen nam Sophar, de Naimatiet, voor de tweede maal het
woord en zeide, met een fellen uitval:
2
Begrijpt ge niet, als ge zoo spreekt en g'ons in uw
[gedachten
al voor 't gerecht daagt, ons gevonnist waant,
dat daardoor mijn gedachten in m'opbruisen
en mij ten antwoord nopen?
Dat het dan in mij kookt?
Een afstraffing vol smaad kreeg ik daar aan te hooren!
3
Wat gij ten antwoord gaaft was wind,
gespeend van alle inzicht.
Weet gij dan niet, wat toch van oudsher zoo geweest is.
4
zoolang er menschen op de aarde zijn,
dat het gejuich der goddeloozen snel verstomt
5
en dat kort duurt de vreugd van hen, die God verachten?
Laat hij zich in zijn hoogmoed hemelhoog verheffen,
6
en 't hoofd opsteken, hoog, tot in de wolken,
7 hij gaat, zijn eigen drek gelijk, ten slotte toch te gronde
Dan vragen zij, die in zijn grootheid hem eens kenden,
verbaasd: „waar is hij, nu?"
Maar hij verdween gelijk een droombeeld,
8
en zonder dat er iets meer van hem was te vinden.
Gelijk een nacht'lijke verschijning in den slaap
wordt hij totaal verdreven.
Er zijn er die zijn grootheid eens aanschouwden,
9
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maar dat houdt op, voor goed!
d' omgeving, waarin hij vertoefde,
bemerkt niets meer van hem.
Zijn kind'ren deelen mee in zijn vernedering.
die vragen gunst bij menschen,
die zelf gering zijn.
Zoo is zijn rijkdom spoedig ongedaan gemaakt.
't Blijkt uit hetgeen hij zelf doet, in zijn kind'ren:
ze bedelen.
Zijn beend'ren waren vol nog van de frissche kracht
[der jeugd,
maar werden niet ontzien,
zij liggen met hem in het stof van 't graf.
Kwaaddoen was hem tot spijze.
Hoewel de boosheid zoet was in zijn mond,
hij zuinig ze bewaarde op zijn tong,
ze niet verzwolg, maar vasthield tegen zijn gehemelte,
zooals men lekkernijen langzaam proeft,
't was toch een spijze, die hem slecht bekwam.
Het zoet werd in zijn buik tot tezendeel verkeerd.
't werd in zijn ingewand tot slangengif.
't Vermogen, dat hij opslokte, moet hij weer overgeven.
God zelf doet 't hem weer uitgaan uit zijn buik.
Waar hij op zoog, was slangengif!
Een slangentong doet hem den dood aan.
Beken van olie, stroomen room en honig,
behoudt hiji niet; hij moet weer afstaan
wat hij verworven heeft,
smaakt er 't genot niet van.
Hij heeft aan armen eerst geweld gepleegd,
en liet hen daarna over aan hun lot.
Hij nam hun wel een huis af,
maar het ten eigen nutte in te richten —
dat is hem niet gelukt.
Want hij kent innerlijk geen rust.
Hij weet, met al zijn schatten,
zich niet in veiligheid te brengen.
Geen ding ontkomt aan zijn begeerigheid,
Daarom is zijn geluk ook niet bestendig.
Op 't toppunt van zijn overvloed
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beklemt hem plots'ling angst:
daar voor zich ziet hij al degenen,
die hij verdrukt beef t;
ze steken dreigend tegen hem de vuist op.
Hij was niet te verzadigen
welnu, God laat zijn toorngloed op hem los.
Gelijk een regen daalt die op hem.
Nu krijgt hij wel genoeg.
Want vlucht hij voor het ijz'ren wapen,
dan treft de pijl hem van de bronzen boog.
Meent hij alzoo 't gevaar, dat hem nabij was, te ont[wijkeri,
dan wordt, van uit de verte, hij geraakt.
Hij trekt de pij1 nit, die diep uit zijn lichaam komt,
de glinsterende pijlpunt uit zijn gal.
Terwijl verschrikkingen hem overstelpen,
wordt het zijn dood.
Zijn schatten vallen toe aan louter duisternis,
hun glans en waarde zijn verdwenen.
Een vuur, niet aangeblazen door een mensch,
een vuur van God, verslindt hem,
maakt schoon op, wat nog in zijn tent mocht ov'rig zijn
De hemel legt zijn zonde bloot,
de aarde komt tegen zijn hoogmoed in verzet.
't Goed van zijn huis wordt weggespoeld als vuil,
versmeten door de stroomen van Gods toorn.
Dit is naar Gods bestel het lot der goddeloozen,
hun deel, naar het orakel dat,
van God afkomstig, over hen beslist.

Het antwoord van Job op de tweede rede van Sophar.
XXI, 1 Nadat Sophar aldus voor de tweede en laatste maal gesproken had, antwoordde Job hem als volgt:
Hoort toch met aandacht naar hetgeen ik zeg.
2
Ge hebt me nog geen troost geboden.
Maar zij dit dan de troost, die gij mij biedt,
dat ge naar mij wilt luisteren.
och draag mij daarin dan!
3
Is 't veel gevraagd
90
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Maar laat mij nog eens spreken, luistert gij!
En dan, als ik mijn meening heb gezegd,
staat het u vrij met uw verwaanden spotlach
het dwaze van mijn inzicht aan te toonen;
als daar ten minste dan nog reden voor bestaat.
4
Ge meent, dat ik het mis heb, maar begrijpt ge wel mijn
[grief?
Wat denkt ge, geldt mijn klacht menschen of God?
Wanneer ge opmerkt wat Hij doet,
verstaat ge dan niet, dat ik ongeduldig word?
Als ge 't u indenkt, zult ge ook versteld staan.
5
Dan hebt g' uw ondoordachte oplossingen
niet meer voor alle dingen klaar.
Dan legt de hand ge op den mond, staat ge verstomd.
6
Denk ik eraan, dan sta 'k perplex
en gaat verbijstering me door de leden.
7 Dan begint Job op te noemen:
Waarom toch leven goddeloozen altijd voort?
Hoe komt het dat zij steeds oud worden
en kerels zijn, gezond en krachtig?
Klopt dat?
Voorts zijn hun kind'ren flink.
8
Ze groeien voor hun oogen op, zijn altijd bij hen!
Heel hun nakoom'lingschap is om hen heen.
9
Hun huizen zijn in vreed' en welvaart
en hebben nooit gevaar te vreezen.
De roede Gods komt in 't geheel niet over hen.
10
Ook op hun hoeven gaat het steeds voorspoedig.
Hun koeien laten zich gewillig dekken
en misdracht komt nooit voor.
11
De kind'ren hupp'len rond op 't erf —
en dartel als een kudde geiten
trekken hun knapen er op uit.
Zelf hebben ze een prettig leven.
12
Ze zingen blij bij tamboerijn en harp,
zijn vroolijk op de klanken van de fluit.
13
Zoo brengen zij in vreugd' hun dagen door.
Ten slotte hebben z' een gemakkelijken dood:
vrij van benauwdheden of pijin- ontslapen ze.
14
Toch zeiden z' in hun leven tegen God:
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„Blijf van ons weg!
Te weten wat uw doel en uw bestemming met de din[gen is,
maakt ons niets uit.
Wat is d' Almachtige?
lets, dat ons noopt om Hem te dienen?
Wat zouden w' er aan hebben
tot Hem gebeden op te zenden?"
Maar zie — zult gij mij tegenwerpen —
hun goederen zijn niet in hun hand, niet in hun macnt
al meenen ze dat misschien ook.
't Kan alles hun zoo weer ontvallen!
Hun heimlijke gedachten — daar ga ik niet op in.
1k houd mij aan de feiten.
Dan vraag ik U, ontvalt het bun ooit inderdaad?
Hoe gaat dat, dat de lamp der goddeloozen uitgaat?
Over hun leven rampspoed komt?
God in Zijn toorn hun smarten toedeelt?
Of dat het hun vergaat als stroo, dat in den wind ligt,
als kaf, dat door den storm wordt opgewaaid?
Misschien zult gij mij tegenwerpen,
dat God het voor hun kinderen bewaart,
dat Hij aan hen het onrecht wreekt.
Laat dat zoo zijn. Maar dan hij zelf?
God moest het noodig wreken aan hem zelf.
zoodat hij 't zelf gevoelde.
zien moest hij met zijn oogen het verderf
zelf drinken moest hij van den toorn van God.
Wanneer God na zijn dood zijn kind'ren straft,
dan treft dat niet hemzelf.
Wat deert hem, doode, wat er met zijn huffs gebeurt,
als hij zijn eigen leven heeft genoten?
Gij werpt mij tegen dat ik God bedil en vraagt:
zal iemand God de wet voorschrijven,
Hem, die de hemelingen richt?
Dat is het juist! Hij richt de hemelingen,
maar laat op aarde 't al op zijn beloop.
Zoo sterven alien!
De een heeft echter eerst een leven,
waarin hij het welvaren zelf wel scheen.
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Hij kon in elk opzicht gelukkig en tevreden zijn.
Zijn vaten waren altijd goed gevuld geweest met melk
en zoo was 't merg van zijn gebeent' van sap door[vochtigd.
Maar d'ander was altijd in bitt're stemming,
omdat hij nooit van 't goede kon genieten.
Dan komen beiden zonder onderscheid
te liggen op den stoff'gen bodem van het graf
en overdekken hen de wormen.
1k weet wel, wat nu uw gedachten zijn
en welke tegenwerpingen ge weer bedenkt
om mij den mond te snoeren!
Dit wilt ge zeggen:
waar is het huis van den geweldige?
Wat is er van geworden?
Wat van de tent, waarin de goddeloozen woonden?
1k antwoord U: vraag flat hen die veel bij den weg zijn
en daaglijks zien wat er zoo al gebeurt.
Wat blijkt uit hun verhalen?
Vertellen ze U niet dat op een dag van ramp
de goddelooze blijft gespaard
en dat hij juist ontkomt, wanneer Gods toorn uitbarst?
Wie durft hem nu eens recht in zijn gezicht de waarheid
[zeggen?
Niet een! Hij kan maar alles doen — niemand bestraft
[hem!
Zoo gaat het niet alleen gedurende zijn leven.
Ook bij zijn dood!
Als hij ten grave wordt gedragen
wordt naar zijn grafheuvel nog met ontzag gezien.
Het is alsof voor hem de grond, waarin hij wordt
[begraven,
nog zacht is.
Een ieder schaart zich in den stoet,
voorop en achteraan, ontelbaar velen.
Zoo staat het met de dingen!
Hoe zoudt gij mij dan troosten met een onjuist beeld
[ervan?
Van al hetgeen ge zegt blijft dit slechts over
dat gij mij afvalt en geen trouwe vrienden zijt!
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Derde cede van Elifaz.
XXII,1 Elifaz, de Temaniet, neemt nu voor de derde en laatste
maal het woord en antwoordt Job als volgt:
2 Is de verhouding tusschen God en menschen zoo
dat ooit een man God voordeel toe kan brengen?
Wel peen immers!
Wie degelijk is, is dat tot zijn eigen voordeel.
3
Heeft God er voordeel van als gij rechtvaardig zijt?
Baat het Hem jets als gij uw levenswandel
volkomen zuiver houdt?
Toch niets?!
Wat zou Hem dan bewegen om U onrecht aan te doen?
De oorzaak van uw lijden moet ge zoeken bij U zelf!
4
Kan 't dan uw godsvrucht zijn, waarom God U bestraft?
En met U in 't gericht treedt?
Dat kan wel niemand meenen!
Wat blijft er anders over dan uw zonden?
5
Dat is de oorzaak!
En is dan ook uw boosheid niet zeer groot?
En is er wel een einde aan uw zonden?
Ik weet ze wel!
6
Ze blijken uit uw eigen rampen!
Als iemand van uw yolk uit hood van U moest leenen,
waart ge gewoon de kleeren van die stakkerds
ten onderpand te nemen.
En dat terwijl zoo'n onderpand geheel niet noodig was.
In al uw weelde waart ge wreed en onbarmhartig.
7
Vermoeiden, die van dorst versmachtten
laafdet ge niet met water.
Den hong'rige onthield ge brood.
Maar grooten en geweldigen — voor die was 't land!
8
En wie tot aanzien was gekomen —
die moest daar wonen!
9 De weduw zondt, met leege handen, ge weer naar huis.
Wat weezen tot verdediging van hun geschonden recht
nog trachten in te brengen
vertraadt ge met den voet.
Dat is de reden, dat rondom U voetangels
10
en klemmen liggen op uw levensweg
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en dat ge plotseling door angst wordt opgejaagd.
Niet meer in licht en welvaart leeft ge
maar duisternis en tegenspoed omringen U
Ge hebt geen uitzicht meer
en als een vloed zoo overstelpen U uw rampen.
Is God niet hemelhoog gezeten?
Zie slechts „den top der sterren" —
hoe hoog zijn ze!
Hoe hoog moet God dan wel niet zijn!
En wat zegt gij nu?
„Hoe zou God kennis nemen van hetgeen op aard'
[geschiedt?"
„Zou Hij door dichte wolken heen gerichten houden?"
Zoo maakt gij er uit op dat God te hoog zou zijn
Zich met U in te laten.
De wolken acht ge een omhulling
waardoor Hij toch niet heen zou zien -terwijl Hij wandelt op 't verwulfsel van den hemel!
In plaats van nu godvruchtig te erkennen
dat God vanuit den hemel,
zijn vaste woonplaats, ziet op alien die op aarde woven,.,
durft gij dit zoo verklaren
als reeds altijd de goddeloozen deden.
en die zich zoo van God afmaakten!

Maar wat is er van hen terecht gekomen?
Ze zijn uit hun verwaten leven haastig weggerukt.
De vastheid van hun leven is als water weggespoeld.
Omdat g' ontkent dat 't Gods gerichten zijn
17
die over U nu kwamen, zijt gij hun gelijk.
Zij zeggen ook tot God: „Laat ons met rust".
en denken: wat heeft de Alamchtige met ons te maken?
18 En toch was Hij het, die hun huizen vulde met veel goeds
Hoe gruw'lijk is de levenshouding van de goddeloozen!
Maar meer daarvan nu niet.
Rechtvaardigen zijn blij wanneer z'hun val aansehouwen,
19
d'Onschuldige spot dan met hen.
Ze roepen: waarlijk, onze tegenstanders zijn verdelgd!
20
En wat ze achterlieten is door 't vuur vergaan.
Job, schik U toch naar Hem!
21
Dan hebt ge vrede!
16
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Dan zult g' ook vreugd van uw gewin beleven.
Aanvaard toch d'onderwijzing uit Zijn mond
en neem Zijn woord ter harte.
23
Als gij tot den Almacht'ge U bekeert en U vernedert,
het booze ver houdt van uw tent,
24
als gij uw gouderts in het stof werpt,
tusschen der beken rotsen uw fijn Ofirgoud
dan zal d'Almacht'ge Zelf uw gouderts zijn
25
en glanzend zilver!
Dan zult ge vreugde vinden weer in God
26
en opheffen tot Hem uw aangezicht.
27 Hij zal, wanneer ge tot Hem bidt, U hooren.
Wat ge beloofdet — Hij zal 't zoo besturen,
dat gij het ook volbrengen kunt.
28
Tot stand zal komen wat g'U voorneemt.
Uw levensweg ligt voor U uitgestrekt in 't licht.
Want Hij vernedert den hoogmoedige,
29
maar biedt Zijn hulp aan den ootmoedige.
Zoo wordt d' onschuldige gered.
30
Ook gij — wanneer uw handen rein van misdaad zijn.
22

Het antwoord van Job op de derde rd.& van Elifaz.
XXIII, 1 Nadat Elifaz aldus voor de derde en laatste maal gesproken had, nam Job weder het woord en zeide:
Ook weer op dezen dag onzer bespreking van mijn
2
[moeilijkheden
moet ik met klachten komen vol verwijt.
Wel tracht ik mij zoo veel als moog'lijk in te houden,
maar 'k moet mij tegen velerlei verzetten!
:3
Wist ik maar, waar ik God kon vinden.
Ik zou daar binnengaan, tot voor Zijn zetel naad'ren,
mijn rechtzaak duidelijk Hem voorleggen;
4
opsommen al de argumenten, die ik heb tot mijn ver[dediging.
Ik
ben
benieuwd
te
weten,
wat
Hij
mij
zou
antwoorden,
5
en zou begeerig onder oogen zien, wat Hij te zeggen had.
Of zou Hij met Zijn groote macht tekeer gaan tegen mij?
6
In plaats van recht doen tegen mij geweld ,gebruiken?
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Neen, dat verwacht ik niet van Hem.
Ten slott' is Hij het toch die mijn pleidooi zal aandacht
[schenken.
Dan zou daar in dat rechtsgeding, waarnaar ik uitzie,
[blijken,
dat met Hem streed om recht een man,
oprecht en zuiver in zijn handel en zijn wandel
en die vermijdt al wat verkeerd is.
Dan zou ik eens afkomen van dit pleit,
vrij rakers uit mijns rechters greep,
Maar ach, waar vind ik God?
Ilc wend mij naar het Oosten —
God is er niet.
En naar het Westen —
maar ik verneem Hem niet.
1k zoek Hem in het Noorden —
bespeur Hem niet.
1k sla het Zuiden in, maar zie Hem niet!
Hij gaat niet op mijn wensch met Hem to spreken in.
Hij weet wel op wat weg ik ga!
Als Hij mij toetst zal ik als goud zoo zuiver blijken.
Mijn voeten nett' ik steeds angstvallig op Zijn spoor,
Den weg, die Hem behaagde dat ik gaan zou,
hield ik steeds nauwgezet en week nooit af.
't Gebod, dat Hij mij gaf, was ik nooit ongehoorzaam,
de woorden, die Hij sprak, bewaard' ik in mijn hart.
Maar Hij staat onverbidd'lijk op zijn stuk.
En wie brengt Hem er af?
Waar Hij het eenmaal op begrepen beef t,
dat zet Hij door.
Hij legt ten uitvoer, wat beschikt is.
Zoo doet Hij niet alleen met mij.
Er zijn zooveel gevallen eok met anderen.
Daarom ben ik schrikachtig voor dien hoogen God.
Als ik me voorstel hoe Hij doet,
gevoel ik me bevreesd voor Hem.
God deed mijn hart versagen,
d'Almachtige vervulde mij met angst voor Hem.
Ik ben verbijsterd door de duisternis, waarin'k verkeer.
1k staar in 't donker, zonder uitzicht.
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Waarom zijn er door den Almachtige
geen tijden des gerichts gesteld?
Waarom aanschouwen, die Hem kennen en belijden,
[nooit
de dagen van Zijn wraak?
Het lijkt nu wel als gaat het onrecht ongestoord zijn
[gang.
Men eigent zich maar land toe
en rooft maar vee en weidt het als zijn eigen.
Den ezel, dien de weezen soms nog hebben,
voeren de goddeloozen weg.
Het rund der weduw nemen zij ten pand.
En niet alleen hun vee, ook 't kroost van de verdrukten
is voor hun wreedheden niet veilig.
Zij rukken 't vaderlooze kind van moeders borst,
nemen de zuigeling ten pand.
Zij dringen d' armen ruw ter zijde,
de weg moet vrij voor die geweldigen!
En den verdrukten uit den lande blijft slechts over
to zien dat ze een goed heenkomen vinden.
Verschrikkelijk is hun lot.
Als Wilde ezels leven z' in de steppen
en trekken er op uit, zoekend wat van hun gading is.
De steppe levert dien verschoppelingen
natuurlijk niet genoeg.
Ze halen 's nachts op 't veld den oogst van and'ren weg,
den wijnberg van den rijke zoeken z' af.
De nachten moeten ze doorbrengen zonder kleed
zonder beschutting voor de koude.
Als 't regent in de bergen worden ze doorweekt,
ze strekken zonder onderdak zich uit tegen de rotsen.
Daags loopen ze in schaam'le kleeding rond.
Ze stelen, uitgehongerd als ze zijn, de schoven van het
[veld.
Ze maken olie zoo maar onder het geboomte
waarvan ze de olijven roof den.
Hebben ze dorst — ze maken heimelijk gebruik
van kuipen in den wijngaard. .... .... .. • . .. • . • .
Zoo gaat het buiten toe.
En in de stad niet anders.
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Daar hoort ge het gekerm der mannen,
verhongerden, die klagen, bang te moede.
Maar God slaat nimmer acht op al die schreeuwend' on[gerechtigheden.
De onderdrukkers zijn de drieste goddeloozen.
Er zijn er meer, die tot die groep behooren,
die van geen daglicht willen weten;
Zij kennen niet Gods wegen,
vertoeven op Zijn paden niet.
Daar is de moordenaar, die opstaat voor het licht is,
om armen en ellendigen te dooden.
Daar is d' echtbreker, die de scheem'ring afwacht
en zegt: geen oog zal mij bespeuren.
Nog bovendien vermomt hij zich.
Daar is de dief, die er des nacht op uittrekt.
Gedekt door duisternis breekt hij in d' huizen in.
Bij dag houdt elk van deze drie zich schuil,
en is voor 't daglicht schuw.
Het zijn de menschen voor wie middernacht is morgen[stond.
En de verschrikking van den nacht,
waarvoor wel ieder huivert,
daar zijn zij mee vertrouwd.
Gij zijt gewend te zeggen:
derzulken grootheid gaat zeer snel voorbij,
z456 als een klein licht voorwerp op het stroomend
[water
met snelheid weggevoerd wordt.
Ze doen geweldig maar zijn plotseling verdaan.
Een vloek ligt op hun erfdeel in het land
en niemand slaat den weg meer naar hun wijnberg in.
Droog land, geen bronnen, daarop zonnehitte —
die samen slorpen zoo maar op
een weinig water van gesmolten sneeuw.
Alzoo verslindt de onderwereld hen.
Zij worden gansch vergeten,
zelfs door den school, waaruit ze zijn geboren.
Maar in den grooten schoot der aarde
vergasten zich aan hen de maden.
Zoo wordt de ongerechtigheid gebroken, in een slag,
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gelijk een boom gekraakt wordt door den storm.
Alzoo spreekt gij!
Maar ik zie 't anders!
Hoewel zij plund'ren en verdrukken
de kinderlooze vrouw en weduwen,
die door geen zoom of man geholpen kunnen worden,
laat God toch doorZijn kracht het leven dier geweldigen
maar duren. In gevaar, waarin ze vreezen moesten,
dat het met hen zou zijn gedaan,
ontkomen ze toch weer het dreigend onheil.
God geeft hun rustig voort te leven.
De weg, waarlangs te kunnen gaan,
ligt duid'lijk hun voor oogen.
'k Geef toe dat eindelijk, of eigenlijk na korten tijd,
z' er niet meer zijn; ze zinken weg.
Maar zoo gaat het met elk, de dood is 't eind.
Zij echter gaan niet dan na een lang leven onder,
zooals het graan eerst rijp wordt,
daarna pas buigt de aar omlaag.
Als ik dit naar uw meening onjuist zie,
wie zal bewijzen, dat ik lieg?
wie zal mijn woord van kracht berooven?
Derde rede van Bildad.

XXV, 1 Bildad, de Suchiet, neemt nu voor de derde en laatste maal
het woord. Sophar, die anders na Bildad het woord voerde,
doet dat nu niet meer. In dit hfdst. hooren we de vrienden
voor het laatst. En dit laatste is kort. Bildad zegt:
Ontzaginboezemende majesteit is rondom God.
2
In zijne hooge hemeloorden houdt Hij alles in bedwang,
zoodat er orde is en vrede. (21 : 22)
Zijn legerscharen zijn ontelbaar.
3
Het Licht, dat, hooggerezen, alles voor zijn oog ont[hult, —
kan iemand zich daaraan onttrekken
en zoo voor God verborgen blijven?
Hoe zou voor zoo'n verheven God
4
de broze mensch rechtvaardig zijn?
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Hoe zou, wie uit een vrouw geboren is,
rein zijn voor Hem? 4 : 17.
De maan niet eens heeft zuiv'ren glans voor Hem 1),
de sterren zijn niet rein in Zijne oogen.
Laat staan de broze mensch, — die molm is!
Het menschlijk wezen, — dat een worm is!

Job besluit de reeks der gesprekken met zijn vrienden.
XXVI :1 Nadat Bildad voor de laatste maal gesproken had en daarmede de vrienden uitgesproken waren, antwoordde Job
hem sarcastisch:
Prachtigen bijstand hebt gij in mijn machteloosheid mij
2
[verleend!
Keurige hulp geboden aan mijn krachteloozen arm!
3
Nuttigen raad mij, (die geen kijk meer op de dingen
[had!) gegeven.
Heel wat om mijn bezwaren to verlichten,
hebt gij mij aan 't verstand gebracht.
Waar hebt ge het vandaan?
4
Wat geest toch, en de geest van wien,
komt uit de woorden, die gij spreekt, mij tegen?
5

6
7

1k weet wel van Gods majesteit! 2)
En niet alleen in d' hoogte, waarvan gij i gewaagdet.
Ook in de diepte:
onder de wateren en al wat daarin woont,
daar wringen zich voor Hem van vrees de schimmen.
Open en bloot ligt voor Zijn oog die onderwereld.
De afgrond des verderfs heeft niets,
waarmee hij zich bedekken kan voor Hem,
den macht'gen Schepper, die den noorderhemel
heeft uitgespannen over de nog woeste aarde,
de aarde ophing boven 't ledige.

1) verg. 15 : 14-16.
2) 9 : 5-13 en 12:14 en v.
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Als in een zak binds gij de waat'ren in de wolken;
het wolkgevaarte scheurt niet onder dezen last.
Het aanzicht van zijn troon houdt Hij verborgen,
daarover spreidend een gordijn van wolken.
De aardschijf heeft hij afgebakend op de wateren
tot d' einder, waar het licht aan 't duister raakt.
De zuilen van den hemel staan ontsteld te trillen,
wanneer God dreigt en scheldt.
Met kracht en met beleid heeft Hij 't geweld
van de vijand'ge zee getemd,
verslagen het onstuim'ge monster Rahab, 1)
waarvan nog wordt verhaald.
En toen door 't blazen van Zijn storm
de hemel opklaard' heeft Hij met Zijn eigen hand
doorboord de sluwe slang. 1)
Dit zijn nog maar de verre uitloopers Zijns wegs!
Wat dan de hoofdzaak van zijn werk?
Wij krijgen daarvan een gefluisterd woord te hooren.
En als die fluistering reeds zoo geweldig is,
wie zou er dan den donder van zijn mogendheen ver[staan?

XXVII, 1 En Job ging voort met spreken en zeide:
Ilc zweer bij God, die onrecht doet aan mij,
2
bij den Almachtige, die 't leven mij verbittert, —
ik doe dat goed bij mijn bewustzijn
3
want hoe ik ook gekweld wordt,
mijn wezen is nog gansch in mij
en d' adem, die van God komt, is nog in mijn neus -zoo waar God leeft!
4
Mijn lippen spreken seen bedrog,
mijn tong geen leugen!
Wee mij, wanneer ik U gelijk geef!
5
'k Geef tot mijn laatsten ademtocht niet op mijn zeggen.
dat ik onschuldig ben.
'k Houd vast aan mijn rechtvaardigheid,
6
die laat ik nimmer los!

1 ) zie 3 : 8, noot 2.
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Het lot der goddeloozen wensch ik slechts mijn vijand
[toe
en wat den booze wedervaren zal, mijn tegenstander;
zoo vast staat, dat dat lot ellendig is.
Wat heeft de booze to verwachten,
wanneer het einde nadert
en God zijn ziel wegneemt?
Of zal God acht slaan op zijn angstgeroep,
wanneer de nood hem overvalt?
Kan hij in God verheug'nis hebben,
ten alien dage tot Hem roepen?
Ik zal U onderrichten in hetgeen God doet,
wat de bedoeling is van den Almachtige.
Gij heht het trouwens alien wel aanschouwd.
Waarom hebt gij dan zulke ijdele beschouwingen?
Dit is het wat God voor den goddeloozen mensch heeft
[weggelegd,
wat den geweldenaars ten deel valt van Gods kant:
Hij straft hem in zijn kroost!
Wanneer zijn zonen grooter worden
dan vallen ze het zwaard ten offer
en zijn nakomelingen worden niet met brood verzadigi
En al ontkomen ze aan zwaard en honger
dan komen ze toch om en krijgen geen begrafenis
dan die de dood zelf hun verschaft:
geen menschenhand verzorgt hen,
en geen rouwplechtigheid vindt plaats,
hun weduwen beweenen hen zelfs niet.
Hij straft hem in zijn goed!
Hij hope zilver op alsof het aarde was
en legge kleed'renvoorraad aan als ware 't leem -maar de rechtvaard'ge trekt die kleed'ren aan
en de onschuidigen verdeelen 't zilver.
Hij bouwt een huis —
maar als een spinneweb, zoo licht wordt het verbroken
en als de hut, waarin de wijngaardhoeder
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des zomers schuilt,
en die door herfststorm reeds wordt omgeworpen.
Zijn voorspoed is onwis.
Als hij des avonds liggen gaat is hij nog rijk.
Maar het is zoo maar voor de laatste keer.
Als hij des morgens d' oogen opslaat is hij arm:
in een nacht ging zijn gansche schat verloren.
God straft hem zelven ook:
want angsten komen op hem aan als waterstroomen
en op een nacht neemt ongemerkt de storm hem weg.
Zoo werpt God zonder hem te sparen
naar hem met zijne schichten.
Hem blijft niet anders over dan te vluchten.
Van toorn slaat God in d' handen tegen hem 1)
en jaagt hem uit zijn plaats vandaan
met hoonende gebaren.

XXVIII :I Want van het zilver is wel aan te wijzen
vanwaar 't afkomstig is;
en van het goud de plaats,
waar men de fijngemalen bergsteen wascht,
om 't glinst'rend gruis er nit te zoeken.
2
Uit d' aarde wordt het ijzer opgedolven;
uit steep het koper opgesmolten.
3
Waar 't altijd donker was,
in 't binnenste der bergen,
daar moet dat donker wijken
voor 't licht der lamp,
waarbij de menschen werken
en zoekend altijd verder splijten
het dicht gesteent' in zwarte duisternis.
Zij graven schachten
4
en dalen daarin af met koorden.
En zonder steunpunt voor den voet,
als door hun voeten gansch vergeten,
zweven ze, ver van de bewoonde wereld af.
5
Terwiji de aarde vredig koren voortbrengt
worth z' in de diepte omgewoeld
1) Num. 24 :10.
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als woedde daar een vuur!
Het is het vuur van 's menschen hebzucht!
Want in haar steenen zijn saffieren
en in haar bodem goud.
Langs paden, die de roofvogels niet kennen
en die geen haviksoog bespeurt,
waarop de drieste dieren nimmer komen
en waar de leeuw geen schrede zet
.daar dringen menschen door.
Het hardste steen pakt hij wel aan
en bergen keert hij om van af hun voet.
Hij splijt kanalen in de rotsen
en legt voor zijne oogen bloot
een schat van kostbaarheden.
Hij sluit de sijpelende wateraders af
en brengt aan 't licht het diep-verborgene.
Maar waar laat zich de wijsheid vinden?
Waar is de plaats, waar inzicht kan bekomen worden?
De mensch, die 't meest verborg'ne weet te vinden,
kan niet de wijsheid delven uit haar oorsprong.
Zij is niet jets dat uit het aardsche menschenleven is te
[putten
En vraagt ge d' afgrond, onder d' aarde —
hij zegt: „z' is niet in mij!"
Of weiidt g' u tot de zee —
die antwoordt: „niet bij mij!"
Z' is niet te koop.
Cie kunt haar niet tegen massief goud ruilen
noch zilver als haar koopprijs bieden.
Noch tegen Ofirgoud
noch tegen dure onyx of saffier
kan z' opgewogen worden.
Met goud noch glas is haar waardij, te meten.
Z' is voor geen gouden sieraad in te wisselen.
Koralen en kristal zijn nevens haar niet noemenswaard.
De wijsheid te verkrijgen is meer waard dan parels.
Een Nubische topaas drukt niet haar waarde uit.
Ze kan niet opgewogen worden tegen louter goud.
Voor geen van deze kostbaarheden is de wijsheid te
[verkrijgen.
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Hoe moet ge wijsheid dan bekomen?
Vanwaar is zij afkomstig?
Waar is de plaats, waar inzicht is te vinden?
Zij is verborgen voor het oog van al wat leeft.
Zelfs voor dat van de vogelen des hemels.
Het doodenrijk en d' afgrond zeggen:
Wij weten van haar bij geruchte slechts!
Zij werkt hier niet gelijk bij U daarboven.
Hoe zouden wij aan U den weg dan tot haar wij4en?
God kent den weg, die tot haar leidt
en Hij weet waar ze is.
Want tot de uitersten der aarde
dringt met zijn blik Hij door,
ziet al wat krielt onder den ganschen hemel
Toen Hij den wind van kracht voorzag,
en aan de waat'ren perken stelde

toen Hij den regen wetten gaf
en paden wees den bilksemstralen,
toen zag Hij haar!
Hij sprak van haar;
Hij steld' haar zich ten dienst;
beproefde wat of in haar was.
Maar tot den mensch zei Hij:
„Den Heer te vreezen, dat is wijsheid!
Het kwaad vermijden, dat is inzieht!"

XXIX, 1 En Job ging voort met zijn rede en zeide:
Och dat het mij weer was als in 't verleden,
2
als in de dagen toen God mij behoedde;
toen nog Zijn lamp als Zijn betooning van genade
3
boven mijn hoofd te schijnen stond;
toen mij geen duisternis kon hinderen,
want ik verkeerde daarin bij zijn licht!
Dat 't mij nog waar' als toen ik stond in 's levens
4
[oogsttij
toen 'k bloeide als man in volt' ontwikkeling,
toen de gemeenzaamheid met God de sfeer was,
waarin mijn tente stond.
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Toen de Almachtige nog met mij was
en mij mijn kinderen omringden.
Toen ik mij baadde in weelde,
want room had 'k als waschwater voor de voeten
en uit d' in rotsen uitgehouwen persen
stroomde op mijn erf olie bij beken.
Toen ik ter poorte placht te gaan,
vanwaar men uitzicht heeft over de stad;
daar op het plein mijn zetel klaar liet zetten.
Wanneer mij dan de jongens, die daar speelden, zagen,
kropen ze weg van schrik,
eerbiedig gingen grijsaards staan.
Hoofdmannen hielden op met hun gesprekken
en legden schuchter op den mond de hand;
De stem der vorsten stokte,
hun tong zat vast aan hun gehemelte.
zie vs. 21-25.
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Wie van mij had gehoord prees mij gelukkig;
alwie mij zag getuigde van mij, vol van lof.
Ilc redde den verdrukte, die om hulp riep;
den wees en die geen helper had.
Elk die aan lager wal geraakt was
heeft mij gezegend als zijn redder;
het hart der weduwe kreeg door mijn hulp
weer reden om te jubelen.
Ik was bekleed met de gerechtigheid
en de gerechtigheid deed mij aan als Naar kleed:
zij sierde mij niet slechts uitwendig,
maar was ook innerlijk mijn wezen.
'k deed recht — en dat was mij tot sieraad,
tot mantel en tot tulband.
Den blinde was 'k tot oogen,
den lamme tot een voet.
'k was den behoeft'ge tot een vader
en onderzocht de zaak, die mij niet duid'lijk was.
Ilc sloeg de kaken stuk van den roofgier'gen hooswicht
rukte zijn prooi tusschen zijn tanden weg.
1k dacht steeds bij mij zelf:
te midden van mill] kroost zal 'k eind'lijk sterven.
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20

Mijn levensdagen zullen zijn als zandkorrels zoo veel.
Mijn wortel heeft genoeg toevoer van water,
des nachts valt op mijn takken dauw.
Mijn eer en goede naam onder de menschen
zal nimmer tanen,
mijn boog zal steeds veerkrachtig blijven in mijn hand.
zie na vs 10.

21
22
23
24
25c
25a
25b
XXX, 1

2
3
4
5
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Zij luisterden naar mij, vol van verwachting
en zwegen om te hooren naar mijn raad.
Had ik gesproken dan begeerden zij niets meer te
[zeggen.
Mijn woorden dronken z' in.
Ze snakten naar mijn rede als het land naar water
en vingen op, wat 'k zei,
als graan den voorjaarsregen.
Lacht' ik hun toe, dan werden zij bemoedigd.
Mijn vriendelijke blik
vertroostte treurenden.
Ik wees den weg dien z' inslaan moesten.
Ik zat op de voornaamste plaats
en troonde daar gelijk een koning
temidden van zijn leger.
Maar nu....
Menschen, die jonger zijn dan ik,
steken de gek met mij;
lieden, Wier vaders ik te min geacht had,
ze naast mijn herdershonden in het werk te zetten bij
[de kudden.
Wat, trouwens, zou hun arbeidskracht mij ook gebaat
[hebben?
Er zit geen pit meer in hen!
Ze zijn van honger en gebrek tot niets in staat.
Op dorre stoppels kauwen ze
en zwerven zoekend door verlaten woeste oorden.
Ze plukken melde en loof van struiken,
bremwortels dienen hun tot voedsel.
Verschopt zijn z' uit de samenleving,
wie bij zijn huis zoo'n schooier ziet,
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begint te schreeuwen: dieven, dieven!
In holen in den grond en in de rotsen, bij de beken,
vindt g' hun verblijfplaatsen.
Uit 't struikgewas, — daar hokken ze bijeen —
klinkt hun geschreeuw luidruchtig op.
Een ordelooze bende, slecht bekend,
gespuis, het uitvaagsel des lands!
Hoe zou ik vroeger ooit met zulken m' hebben
[ingelaten?
Maar nu....
Dat soort van lui vermaakt zich nu om mij.
Spotliederen, schimpscheuten hebben ze op mij
Minachtend doen ze tegen mij,
zien met den nek mij aan.
Z' ontzien zich niet mij in 't gezicht te spuwen.
Voorwaar, God heeft mijn levenskracht ontbonden!
Hii heeft mij, diep verneerd!
Alleen daarom doen zij zoo onbeteugeld tegen mij.
Van rechts, dus onbevreesd, valt dat gebroed mij aan.
Zij jagen m' op
en maken alles klaar voor mijn verderf.
Zij sluiten mij, als een belegerde, van mijn omgeving af.
Mijn val bewerken zij
en niemand houdt hen tegen.
Als door een wijde bres belegeraars
z•545 komen z' op mij aan,
ze wringen door de puinhoopen zich heen.
Verschrikking overstelpt mij;
Mijn vroegere voornaamheid is vervlogen als een
[windvlaag,
mijn welvaart weggedreven als een wolk.
Mijn welvaart en voornaamheid, die mijn leven sierden!
Maar nu....
Mijn ziel smelt weg in tranen!
Mijn dagen zijn ellendedagen
en laten mij niet los.
's Nachts rotten mij mijn beend'ren van mijn lichaam af.
Mijn pijn knaagt onverminderd.
Mijn uiterlijk wordt onherkenbaar
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onder den druk van Gods almacht'ge hand.
Ik zie er uit als zit ik in mijn onderkleed.
Hij wierp mij in de madder,
ik werd een Bonk van stof en vuil.
Wanneer ik tot U roep, antwoordt gij niet!
Ik blijf staan bidden.
Gij slaat geen acht op mij.
G' hebt tegen mij de houding van een wreedaard
[aangenomen;
en met Uw sterke hand bestookt Gij mij.
Gij speelt met mij:
Gij werpt mij in den wind omhoog
en laat mij daarin voortgedreven worden
en hulploos daarin wankelen.
Ik merk het wel —
Gij wilt mij naar het doodenrijk doen wederkeeren,
naar 't huis, waar elk die leeft, terechtkomt.
En toch blijf 'k roepen.
Wie zal niet in zijn val, om steun te zoeken,
de hand uitsteken?
Of in zijn ong'luk hulpgeroep doen hooren?
Ik heb geweend om hem, die 't hard had in zijn leven
Bewogen van gemoed was 'k om den arme.
Zou 'k dan geen klacht om eigen ong'luk slaken?
Is t' wonder, dat ik klaag?
Ik hoopt' ook op het goede!
Maar wat mij overkomt is kwaad!
'k Zag uit naar licht,
maar donkerheid komt over mij.
Mijn innerlijk is fel bewogen;
en komt niet tot bedaren.
Ellendedagen stormen op mij aan.
Ik ga in treurkleed zonder troost te vinden.
Ik heb gezelschap in mijn weenen:
want 'k ben der huilende jakhalzen metgezel
en kameraad der struisvogels,
de jammerende kind'ren der woestijn. (Mi 1 : 8)
Mijn huid laat los, van ziekte zwart.
En mijn gebeente gloeit van koorts.
Mijn harptoon werd tot doodenklacht.
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de klanken van mijn fluit
gelijk de stem van weenenden.
Er op bedacht, dat ik mij hoedde voor de zonde,
maakte ik een afspraak met mijn oogen,
om ze goed in bedwang te hebben
heb ik mijn wil hun opgelegd.
Hoe zou 'k dan naar een meisje ooit ook maar gekeken
[hebben t
Wat toch is 't lot dat op ons komt van God daarboven?
Wat de beschikking, die d' Almachtige,
vanuit de hoogte, waar Hij zetelt,
over ons nederzendt?
Is 't geen verderf voor slechten?
En ong'luk voor misdadigers?
Hij nu, die alzoo aller lot bepaalt,
ziet Hij mijn gangen niet?
Let Hij niet op mijn schreden
alsof Hij z' alien telde?
Indien ik mij met leugen afgegeven heb
of haastig liep om iets bedriegelijks te doen,
— laat God gerust me wegen in een zeer preciese
weegschaal,
Hij zal bemerken dat 't met mij in orde is! —
indien ik ooit buiten den rechten weR ging
mijn hart ooit heeft gedaan,
waartoe mijn oogen mij verlokten
of aan mijn hand kleeft smet. • • •
zoo moog' een ander eten, wat ik heb gezaaid!
zoo mogen van mijn akker
de jonge planten worden uitgeroeid!
Indien mijn hart zich liet verlokken
tot iemands vrouw
en ik gelet heb op de deur van mijn gebuur,
om toe te zien wanneer hij 't huis verliet....
zoo zij mijn eigen vrouw een vreemden man
tot need'rigste slavin,
wier taak is bij den molen 1).
Want dat waar gruwelijk! Een doodzonde!

1 ) Ex. 11 : 5; Dt. 5 : 7-18.
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Dat is een vuur, dat voortvreet tot in d' hel!
Dat zou verwoesten al wat ik verworven had!
Indien ik ooit het recht van dienstknecht of van
[dienstmaagd,
wanneer zij kwestie met mij hadden,
beschouwd heb als een zaak van weinig of van geen
[belang....
— want wat moest ik beginnen, als God zich verhief,
om 't na te gaan?
Wat moest ik Hem dan antwoorden?
Hebben zij niet met mij denzelfden Schepper?
Heeft niet Een en Dezelfd' ons in den moederschoot
[gemaakt?
Indien ik ooit jegens den wensch der armen
me weigerachtig hield,
of ooit een weduwe vergeefs liet uitzien naar mijn hulp,
mijn bete broods hield voor mij zelf alleen
zonder dat ik den wees er mee van eten Bet— God heeft immers ook mij vanaf mijn jeugd
gelijk een vader groot gebracht
en mij van kindsbeen af geleid! —
Indien ik ooit kon aanzien
dat iemand rondzwierf zonder kleed
of dat een arme geen bedekking had tegen de koude
zonder dat door de wol van mijne schapen
zoo'n ongelukkige gekoesterd werd
en hij mij zegende
omdat zijn leden warm geworden waren. • • •
Indien ik ooit kwade bedoelingen
gekoesterd heb jegens den wees,
omdat ik wist, dat, als 't een rechtzaak werd,
ik steun had in de poort....
zoo moog' mijn schouder van mijn lichaam vallen,
mijn arm van mijn gebeente afgebroken worden!
Want tot een schrik was steeds de straf mij,
die ik van God had te verwachten.
De vrees voor Zijn verhevenheid
hield mij steeds af van zulke euveldaden.
Indien ik ooit op good verwachting heb gegrond
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of ooit van goud gedacht,
dat ik het daarvan hebben moest....
Indien ik ooit met zielsvermaak heb vastgesteld,
dat mijn vermogen groot was,
dat veel was 'tgeen ik had verkregen....
Indien ik ooit bij 't kijken naar de zori,
wanneer zij in haar pracht ging langs den hemel,
in het verborgen van mijn hart de neiging kreeg,
die lichten te vereeren met mijn kussen
en daartoe wel de hand heb aan den mond gebracht...
— Dat zou toch immers ook doodzonde zijn,
waarmee ik God, die in den Hooge zit,
verloochend hebben zou. —
Indien ik ooit mij heb verblijd over mijn vijand
en leedvermaak had als hem ramp trof,
mijn stem misbruikt heb voor de zonde van vervloeking,
om zoo zijn leven weg te wenschen....
Indien 't niet waar is dat mijn huisgenooten zeiden:
„Wie heeft niet van zijn rijken disch met vleesch[gerechten meegegeten?"
— Een vreemdeling liet ik niet buiten overnachten!
Mijn deur stond voor den reiziger steeds open.
Indien ik ooit, als Adam, trachtte
mijn zonde te bedekken,
mijn overtreding in mijn boezem te verbergen,
uit vrees voor de publiek' opinie,
omdat ik bang was voor de leden van mijn stam
en me dus stilhield en me niet in 't openbaar
vertoonde....
Indien mijn land om wraak roept tegen mij,
zijn voren samen een geween me lieten hooren,
omdat 'k mijn akkers niet naar eisch der wet van Godl)
behandeld hebben zou....
Indien ik ooit de vruchten van mijn veld gegeten heb
en naliet d' arbeiders hun loon te geven....
Indien ik ooit me niet bekommerd heb
om vroeg're eigenaars, nadat ziji hun bezit

Ex. 23 : 10; Lev. 19 : 19; 26 :34.
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40b
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mij hadden moeten afstaan....
zoo mogen doornen groeien in de plaats van tarwe
en stinkend onkruid in de plaats van gerst!
Was er maar iemand, die mij hoorde,
een die mij deze eeden afnam!
Dat moest God zelf dan zijn!
1k teeken!
d' Almachtige ga er op in!
De acte van beschuldiging, die tegen mij
d' aanklager in zal dienen —
die vrees ik niet!
Die zal ik binden om mijn hals, voor ieders oog.
Die zal ik winden om mijn hoof d, gelijk een kroon.
Want door haar wederlegging zal mijn onschuld
te duidelijker treden in het licht.
Mijn levenswandel zal ik stap bij stap Hem toonen.
Ik treed Hem, als een vorst, fier tegemoet!
De woorden van Job zijn ten elude.

Het optreden van Elihu.
XXXII, 1 Nadat Job aldus gesproken had, nam geen van zijn drie
vrienden meer het woord. Zij hielden er mee op nader op
de woorden van Job in te gaan, daar hij toch rechtvaardig
was in zijn eigen oogen.
2 Nu was er onder de aanwezigen nog een man, die brandde
van verlangen iets te zeggen. Het was Elihu, de zoon van
Barak-el, de Buziet. Job was afkomstig uit Uz en zou daarom Uziet genoemd kunnen worden. Dat wil nog niet zeg-'
gen, dat de naam Buziet beteekenen moet, dat Elihu uit
een land, dat Buz heette, afkomstig was. Wel maken we
opmerkzaam op het feit, dat in oude teksten een naam
zoowel een persoon als zijn land kan aanduiden. Daarom
kan de naam van het land, waar Job woonde, dezelfde
naam zijn als dien we in Gen. 22 : 21 aantreffen als naam
van een zoon van Nahor, den broeder van Abraham. Daar
komen de namen Uz en Buz naast elkaar voo-r als de namen
van twee broers. Hieruit zouden we de gevolgtrekking
kunnen maken, dat Elihu eenigszins aan Job verwant was..
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Hit is voorts uit het geslacht van Ram. Deze naam komt
o.m. ook voor in de geslachtslijst van den Heiland (Ruth
4 : 19; I Kron. 2 : 9) Maar dit geeft ons geen meer licht
over Elihu's afkomst.
Met klimmende verontwaardiging had Elihu het gesprek
tusschen Job en zijn vrienden aangehoord en zich er erg
over opgewonden. Op Job was hij verontwaardigd, omdat
hij zich zelf voor rechtvaardiger hield dan God, omdat hij
meende, dat in de kwestie tusschen God en hem, God on3 recht deed en het recht aan zijn kant was. Op de drie
vrienden was Elihu verontwaardigd, omdat ze Job niet
goed beantwoord hadden en hem voor onrechtvaardig verklaard hadden.
4 Nu had Elihu gewacht, zoolang zij met Job aan het woord
5 waren, omdat ze ouder waren dan hij. Toen hij echter zag,
dat die drie mannen niet van plan waren weer te ant6 woorden, kon hij zich niet langer inhouden. Zoo sprak dan
Elihu, de zoon van Barak-el, de Buziet, het volgende:
1k ben nog jong en gij zijt grijsaards.
Daarom heb 'k mij bescheiden op den achtergrond
[gehouden.
1k schroomde U mijn inzicht mee te deelen.
1k dacht: laat spreken d' ouderdom
7
en hen, die oud geworden zijn, hun wijsheid toonen.
Mil blijkt nu echter dat de leeftijd op zich zelf
8
geen bron of waarborg is van inzicht.
Het is toch ook de geest van God
en d' ingeving van den Almachtige,
die menschen inzicht geeft.
11c, zie nu weer, dat het geen vaste regel is,
9
dat grijsaards wijs zijn,
en ouderen verstand hebberi van recht.
Het komt er meer op aan, dat God iemand wijsheid
[verschaft.
Daaraan ontleen ik de vrijmoedigheid,
10
al ben ik jong, toch ook te spreken.
Daarom zeg ik: hoort toch naar mij;
laat mij ook eens mijn inzicht U te kennen geven.
Zie, 'k heb gewacht, zoolang gij aan het woord waart
11
en luisterde, belangstellend of gij misschien
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ook antwoord op hetgeen Job zeide, vinden zoudt.
Zoo gaf ik acht op U!
Maar geen van U weerstond Job
of gaf op wat hij zei, een afdoend antwoord.
Zeg nu niet om uw falen te vergoelijken:
13
„Dat kan ook niet!
Wij hebben wel met wijsheid tegen hem gesproken,
maar God moet hem weerstaan, geen mensch,
want voor een mensch bezwijkt hij niet."
Alsof het vaststaat, dat wat gij niet kunt, een ander
[ook niet kan!
Want ik en Job, wij wisselden nog geen gedachten.
14
Toen hij zijn redenen ontvouwde
was dat niet tegen mij.
En evenmin is in uw woorden
mijn antwoord jegens hem vervat.
Hoe zijn zij uit het veld geslagen!
15
Ze hebben er niet van terug
en zitten met den mond vol tanden.
Moet ik, nu zij toch niets meer zeggen,
16
nog langer wachten voor ik spreek?
Neen, zij zijn opgehouden tegen Job te spreken,
17
ik wil nu 't mijne ervan zeggen,
mijn inzicht U te kennen geven.
Want ik zit vol over 't geval van Job.
18
Mijn geest dringt in mijn binnenst mij tot spreken.
Zoo gaat het ook met nieuwen wijn,
19
die gist en die geen oop'ning beef t.
Al zaten mijn gedachten ook in nieuwe leed'ren zakken,
ze barstten er toch uit!
Ik moet me uiten, luchten mijn gemoed!
20
Mijn mond zal 'k opendoen en spreken.
En zonder aanziens des persoons zal ik dat doen
21
en zonder iemand op te hemelen.
Daar heb ik trouwens geen verstand van.
22
Deed ik het toch — 'k werd door mijn Schepper
[weggevaagd
Want daarvoor maakt Hij geen gebruik van mij.
XXXIII, 1 Welaan, Job, luister naar mijn woorden,
geef acht op wat ik zeg. Let op!
12

116

-33 : 16

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

16
1)

Nu open ik mijn mond,
mijn tong vormt tegen mijn gehemelte de woorden.
Mijn woorden geven weer wat in mijn hart is,
mijn lippen spreken zuiver mijn gedachten uit.
En voorts, de geest van God heeft mij gemaakt, gelijk
[als U.
De adem des Almachtigen geeft ook mij leven.
1k ben een schepsel zooals gij, wees niet bevreesd!
Indien gij kunt, geef antwoord!
Kom op, houd U gereed!
1k sta tot God precies in die verhouding
Hij heeft ook mij, om mij te maken,
als
geknepen van het leem.
Word dus door schrik voor mij niet overvallen.
Mijn ijver brenge U niet in verlegenheid.
Welaan, gij hebt gezegd — ik hoor het U nog zeggen
„Rein ben ik, zonder overtreding,
en zuiver; zonde heb ik niet.
Maar God zoekt wat te vinden tegen mij.
Hij houdt mij voor zijn vijand.
Hij zet mijn voeten in het blok.
Hij let op al mijn gangers." 1)
Maar daarin hebt gij geen gelijk.
Want God if; grooter dan de mensch.
Gij moogt Zijn doen niet meten
naar menscbelijken maatstaf.
Waarom bestrijdt gij Hem met de bewering,
dat Hij niet antwoordt op al wat gij zegt?
Want God spreekt wel,
zelfs wel op meer dan een manier.
Maar men bemerkt het niet!
Vooreerst spreekt God tot menschen in den droom,
in nachtgezichten.
Als iemand door een diepen slaap wordt overmand
en op zijn legerstee in sluimer wegzinkt
dan opent God zijn oor voor dingen,

13 : 24b, 27.
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die anders hij niet hoort.
Hij doet hem schrikken door vermaningen,
die Hij op deze wijze hem toe doet komen.
Vermaningen, om iemand of te brengen van zijn
[zondig doen.
een eind te maken aan zijn zelfverheffing.
Zoo redt Hij hem van d' ondergang
en maakt dat hij den dood niet in de armen loopt.
Voorts spreekt God tot den mensch door ziekte.
Dan ligt er in de pijn,
waarmede hij te bed geworpen wordt
en die gedurig in zijn beend'ren schrijnt,
voor hem een harde les.
Hij walgt van spijz' en is afkeerig van zijn liev'lingskost,
wordt onherkenbaar mager,
zijn beend'ren steken er van uit.
Hij staat met een been in het graf
en is zoo aanstonds bij de dooden....
Of het moest zijn, dat er voor hem een engel was....
een engel — voorspreker....
die als tusschenpersoon trad tusschen hem en God!
Niet dat zoo'n engel licht te vinden ware!
Een op de duizend!
Maar als er nu zoo'n engel voor hem was
om te verkondigen, wat noodig was
om steeds in alles recht te zijn en zuiver
van handel en van wandel,
die hem dus aan zijn zond' ontdekte,
doch die hem daarna ook genadig was
en tot God zeide: „Laat hem vrij van nederdaling in
[het graf!
Ilc zorg voor zijn verzoening"....
dan wordt hij beter!
Weer komt zijn vleesch op hem als in zijn jeugd,
hij wordt als in zijn jonge jaren.
Dan roept hij in gebeden God weer aan
en Die heeft in hem weer een welgevallen.
Diens aangezicht krijgt hij met feestgejuich te zien
en hij ontvangt van God gerechtigheid terug.
Te midden van zijn yolk jubelt hij 't uit en zegt:
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.,Ik had gezondigd, 'k had verkeerd gedaan.
Maar mij is daarnaar niet vergolden.
Want God heeft mij verlost,
zoodat ik niet ten grave hoef te gaan,
maar leven snag in 't voile licht."
Zie, dat zijn Gods bemoeienissen met den mensch!
En zoo doet Hij, niet een keer, doch herhaaldelijk,
en dat om hem terug te brengen van 't verderf,
waarheen hij reeds op weg was....
om hem weer te bestralen met het licht des levens.
Let op, Job! Luister! Zwijg! Ilc spreek!
Of het moest zijn, dat gij iets van beteek'nis hadt te
[zeggen.
Antwoord mij dan.
Zeg het, want ik begeer, dat ik U voor rechtvaardig
[houden kan.
Maar hebt g' er niets op — mister dart naar mij!
Zwijg gij, opdat ik U met wijsheid onderricht!

XXXIV, 1 Verder ingaande op Jobs woorden zeide Elihu:
2
„Gii wijzen, hoort naar mij!
Legt voor mijn woord uw oor te luisteren.
3
Het oor toch proeft de woorden,
zooals 't gehemelte de spijzen proeft en keurt.
4
Laat ons ons goed bezinnen op wat recht is
en het er in ons midden over eens zijn
wat goed is.
5
Want Job heeft hier iets van gezegd,
dat niet maar zoo aanvaard kan worden.
Hij zegt: 9,1k ben rechtvaardig,
maar God, Die heeft mijn recht tekort gedaan!
6
In weerwil van mijn recht heet ik,
wanneer ik zeg, dat ik rechtvaardig ben,
toch leugenaar.
Hoewel ik zonder zonde ben,
brengt toch Zijn piji mij ongeneeselijke wooden toe."
".
Wie durft er toch als Job!
Hij schroomt zelfs geen godslastering,
maar drinkt z' als water.
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Hij gaat op wegen, waarop hij, gezelschap krijgen kan,
van hen, die 't kwade doen,
waarop hij samengaan kan met de goddeloozen.
Hij zegt: „het baat een man toch niets of hij al wil
met God op goeden voet verkeeren."
Daar moeten wij toch tegen in gaan!
Mannen van inzicht, hoort daarom naar mij.
1k zet .daar tegenover:
Verre is het van God, dat Hij zou kwaad doen.
Verre van den Almachtige, dat Hij zou onrecht plegen.
Want Hij vergeldt den mensch juist naar zijn daden
en zorgt, dat naar een man doet, hij ontmoet.
Waarlijk God \handelt nimmer goddeloos,
en de Almacht'ge buigt het recht niet.
Want 't recht is uit Hem zelf.
is geen aangestelde rechter,
aan wien de norm van 't recht moet opgegeven worden!
Want wie toch zou dat zijn, die d' aarde —
Zijn eigene nog wel —
aan zijne zorg zou hebben toevertrouwd?
Wie zou Hem heel het wereldrond dan hebben
[opgedragen?
Hij is toch Zelf de Oppermachtige?
Trekt Hij zijn geest, waarmee Hij 't al bezielt, terug,
en zamelt Hij den adem, dien Hij uitzendt,
opdat het alles leve, in —
dan zou wat vleesch is sterven
en ook de mensch zou tot stof wederkeeren.
Wanneer gij, Job, nog inzicht hebt,
dan luister hier nog naar,
geef acht op wat ik zeg:
Bestaat het, dat regeert een, die het recht haat?
Of durft gij den Rechtvaardige Grootmachtige
wel in gebreke stellen?
Die rechtuit spreekt en tot een koning zegt:
„gij snoodaard"
en, „boosdoeners" tot edelen?
Hij trekt geen vorsten voor,
begunstigt den voorname niet meer dan geringen.
En dat omdat ze alien zijn het werk van Zijne handen.
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Soms sterven z' in een oogenblik,
des nachts en onverwacht.
De grooten worden als geschud, verdwijnen;
de sterken ruimen 't veld....
En niemand ziet wie 't doet!
Maar 't is Gods werk!
Gods oogen zijn op 's menschen gangen.
Hij ziet zijn schreden een voor een.
Er is geen duisternis of donkerheid zoo groot,
dat daar de werkers van de ongerechtigheid
voor Hem zich in verschuilen kunnen.
En God behoeft een mensch niet eerst te dagvaarden
opdat hij op een vastgestelden tijd voor zijn gericht
[verschijne.
Een onderzoek instellen heeft Hij ook niet noodig.
Zoo maar verbreekt Hij de geweldigen,
zet and'ren in hun plaats.
Hij kent immers precies hurt handelingen.
Hij werpt, bij nacht, hen om,
zoodat ze gansch vermorzeld zijn.
Hij slaat als booswichten hen voor elks oogen neer,
omdat ze afweken van Hem
en op geen zijner wegen acht gegeven hebben.
Hij straft hen, want Hij geeft gehoor
aan het geroep van armen en verdrukten, wreed door
[hen geplaagd.
Wanneer God dus die dwinglandij beöindigt, rust geeft,
wie zal Hem dan beschuldigen op aard geen recht te
[doen?
Als Hij zijn aangezicht voor de geweldigen verbergt,
wie van hen zal dan spreken van Zijn gunst?
Hij past zoowel op volken als op enkelingen,
dat er geen goddelooze over hen regeere,
er geen verdervers zijn des yolks.
Indien iemand tot God zegt: Ik vergreep mij,
maar 'k zal m' er nu voor wachten!
En als ik meer misdeed, dan ik zelf inzie,
leer mij 't dan inzien;
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wat zonde blijkt to zijn, dat zal ik niet herhalen....
moet God dan toch dat kwaad vergelden,
daar gij niet van zoo'n boet'ling weten wilt?
1k vraag het U — Gij weet het antwoord!
Zeg wat ge meent!
Verstandigen en wijzen, die mij hooren,
zeggen gewis van Job:
Hij spreekt niet met verstand!
Zijn woorden .geven niet van inzicht blijk.
Dat Job nog meer worde beproefd!
Want dat is noodig om de woorden, die hij spreekt.
Hij antwoordt als een onbedachtzaam man,
valt met zijn woorden van de eene zond' in d' andere.
Hij zit met hoonend handgebaar hier in ons midden,
werpt God al meer vermeet'le woorden voor de voeten

XXXV, 1 Wederom het woord nemend gaat Elihu in op de woorden van Job, genoemd in 34 : 9, en zegt daarvan:
Houdt ge dan dit voor juist
2
en meent ge dit met uw „recht hebben tegenover God",
dat ge beweerdet: baat het jets, dat ik rechtvaardig ben?
3
nut dat mij meer dan dat ik zondig?
Ik zal U hierop antwoord geven
4
en tegelijk uw vrienden met U.
5
Sla eens uw oogen naar omhoog,
zie naar den wolkenhemel, zoo hoog boven U!
Hoe hoog is dan God zelf?
Indien ge zondigt, zoudt ge Hem daarmee iets aandoen?
6
Al waren uwe zonden nog zoo veel, dan nog niets!
En omgekeerd, als ge rechtvaardig zijt,
7
wat brengt g' Hem daarmee toe?
Of wat zal Hij daardoor van U ontvangen?
Maar daarom is het nog niet zonder eenige beteekenis
8
of ge goed doet of kwaad.
Het heeft zijn waarde voor de samenleving!
Gij hebt het steeds maar over God....
Die staat hoog boven U!
Maar weet, voor menschen, zooals gij er zelf toch ook
[een zijt,
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is het wel van belang of ge goed doet of kwaad.
Vandaar, dat er zooveel gejammer in de wereld is,
want velen hand'len slecht.
Men schreeuwt vanwege veel gewelddaden
en roept om hulp tegen de macht van de geweldigen.
Maar hoort God dat dan niet?
Ach, al wie roept, roep daarom niet tot God!
Doet op zijn Schepper geen beroep,
bedenkt niet, dat alleen Hij in de grootste angsten
kan uitkomst geven;
dat Hij doet zingen in benauwden nacht.
Zoo velen roepen als de dieren in het veld,
en als de vogels in de lucht: alleen uit angst.
Ze weten niet tot Wien ze roepen moeten.
Maar menschen konden beter weten!
God heeft ze meer geleerd.
Maar daarom krijgen zij dan ook geen antwoord
op hun geroep wegens den overmoed der boozen.
God hoort dat ijdel roepen niet,
dat niet bewust tot Hem gericht wordt.
Daar schenkt d' Almachtige geen aandacht aan.
Daarom hoort Hij ook niet naar U, wanneer gij zegt,
dat alhoewel uw zaak Hem voorgelegd is en gij op Hem
[wacht,
gij niets van Hem verneemt.
Intusschen, nu Zijn toorn niet uitbarst,
God schijnbaar zich van dat geweld niets aantrekt
blaast Job hoog van den toren
en zwetst er in kortzichtigheid op los.

XXXVI, 1 Aan hetgeen hij reeds gezegd had, voegde Elihu nog het
volgende toe:
„floor mij geduldig aan,
2
wanneer ik U nog meer onder uw aandacht breng.
Er is nog meer to zeggen ter verklaring
en ter verdediging van d' handelwijze Gods.
En dan geen dingen, die ik nu bedenk.
3
Ilc spreek uit kennis, die ik al sinds lang verkregen heb.
Daarmee toon ik U aan, datliii,
die mij geschapen heeft, rechtvaardig is.
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Geen leugen is 't, wat ik U nog te zeggen heb.
Gij spieekt met iemand, die er niet zoo maar wat
[heenpraat,
maar degelijke kennis heeft,
die gronden en bewijs heeft voor hetgeen hij zegt.

Welnu, God is geweldig!
Maar dat wil nog niet zeggen,
dat Hij in Zijn verhevenheid,
zich nergens iets van aantrekt.
Verbazend is juist Zijn beleid.
6
Hij laat geen goddelooze leven,
aan wie verdrukt worden, verschaft Hij recht.
7
Hij heeft Zijn oog nooit of van de rechtvaardigen
om ze steeds te behoeden.
Hij doet ten slott' hen zitten op den troop, bij koningen,
zoodat z' in eere zijn gezeten.
8
Wel zitten soms rechtvaardigen in ketenen gebonden
en houdt ellende als met koorden hen gevangen.
9
Dan doet God dat om tot bezinning hen te brengen
over hun handelingen, ja, hun misdaden,
opdat ze inzien, dat ze overmoedig zich gedroegen.
10
Dan doet Hij dat, opdat ze beter luisteren
naar zijn vermaningen, wanneer Hij tot hen zegt,
toch op te houden met hun dwaas gedoe.
11
Indien ze luisteren en in Zijn dienst zich schikken,
dan brengen ze hun dagen verder door in welvaart,
hun jaren in geluk.
12 Maar luisteren ze naar Hem niet,
dan zal de dood hen overvallen,
dan sterven z' in hun dwaasheid.
13
Er zijn hardnekkigen, die niet om hulp roepen tot God,
wanneer Hij hen belemmert in hun ,daden....
ze staan veeleer tegen Hem op!
14
't Gevolg is dat ze sterven in den bloei der jaren.
Hun leven gaat ten onder aan hun zonde,
als bij onkuischen.
15
Maar wat betreft Gods doel met de verdrukten,
Hij onderdrukt hen om door druk hen te bevrijden
en maakt hun oor opmerkzaam door het lijden.
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Zoo handelt Hij nu ook met U.
Eerst heeft Hij U gevrijwaard voor ellende en nood.
Maar daar lag een verleiding in verscholen.
't Was om U heen steeds ruim —
Nooit kwaamt ge in het nauw.
Wat opgedischt werd op uw tafel was slechts vettigheid
[en weelde.
Maar nu is het met U in alles oordeel,
zooals het over goddeloozen gaat!
Gerichten hebben U nu in hun greep.
Wees nu voorzichtig, want nu ligt er weer verleiding
in de bestraffing, die God op U brengt.
Het prikkele U niet, wanneer het zoengeld hoog is,
als ge zooveel moet uitstaan om weer op den goeden
[weg te komen.
Zal uw geroep en al uw drukte
uw zaak met God zelf uit te vechten,
U niet juist meer in moeilijkheden brengen?
Verlang niet naar den nacht van 't dood-zijn,
waarin de schimmen samenscharen in de onderwereld
als volkeren bijeen.
Wacht U er voor te zondigen.
Juist om U daarvan of te houden
dient uw beproeving met dit leed!
1Vierk op hoe God, almachtig als Hij is,
verheven is in zijn manier van doen.
En niemand is er, die ons onderwijst,
gelijk als Hij het doet.
Hij gaat Zijn eigen weg.
Niemand behoeft Hem daartoe vrijheid te verleenen.
En wie heeft het gewaagd te zeggen tegen Hem:
zie, dit of dat hebt Gij verkeerd gedaan?
Dus denk er om, dat gij zijn doen steeds prijst.
't Past menschen niet dan lof daarvoor te hehben.
En wat Hij doet geschiedt niet in een hoek!
Het gansche menschdom schouwt Zijn werken aan.
Van verre ziet de sterv'ling reeds zijn groote dingen
[komen.
Zie, God is zeer verheven.
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Elihu ziet een onweder opkomen en vervolgt:
Let op Zijn werken!
Zie, Hi; verzamelt vochtigheid van uit de zee.
Dat sijpelt samen tot den damp des regens
en komt in wolken aangedreven,
waaruit de druppelen op vele menschen vallen.
Is er voorts iemand, die kan nagaan hoe die wolken
zich samenpakken tot het dreigend onweer,
waarin Hij zeif zich huh?
Zie, Hij verlicht ze met Zijn bliksem!
en die doorlicht de zee tot op den bodem toe!
Hierin ziet ge de majesteit,
waarmede Hij gericht houdt.
Niets blijft er voor verborgen!
De regen bij het onweer toont teg'lijk Zijn goedheid,
waarin Hij spijzen geeft in overvloed.
Zijn handen flikk'ren van de bliksemstralen,
die Hij vasthoudt en uitzendt zonder missen.
Zoo doet de donder ons bericht van Hem:
Hij nadert, toornend tegen d'ongerechtigheid.

XXXVII, 1. Wanneer ik dat verneem, beeft mij het hart van vrees.
Het klopt mij in de keel!
0, hoort toch, hoort toch het gebulder van Zijn stem,
2
't gerommel uit Zijn mond!
Overal heen onder den hemel rolt het voort;
3
Zijn bliksem flitst tot aan het eind der aarde!
En na dat lichten telkens weer dat klaterend geluid!
4
Zoo dondert Gods verheven stem.
Wanneer die stem zich eenmaal hooren laat,
dan rolt ze onweerstaanbaar voort.
Verbazingwekkend is, wat God ons geeft t' aan5
[schouwen.

6
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Hij doet Zijn werk zoo groot,
dat wij er geen begrip van krijgen.
Hij geeft de sneeuw bevel te vallen op het land,
de stortbui heftig neer te plassen.
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Hij, zet in dezen wintertijd
het werk der menschen stil.
Die moeten met Gods doen terdege reek'ning houden.
Zelfs het gedierte schuilt weg in zijn holen
en beidt daar beter tijd.
De stormen breken uit hun kerkers los.
IJskoude winden waaien wijd en zijd.
Door d' adem Gods vertoont zich ids,
het breed-uitvloeiend water stolt als tot een gietsel.
Van onweer zijn de wolken zwaar geladen,
de bliksem schiet er uit, waar God hem zendt.
En dat niet doelloos of naar willekeur.
Hij treft, fel flikk'rend daar, waar God het wil.
Hij doet op heel het wereldrond, wat God beveelt.
Op d' eene plaats gebruikt Hij hem
tot straf der menschen en tot vloek.
Op d' and're tot iets goeds.
Schenk hieraan goede aandacht, Job!
Sta stil, let op de werken Gods!
Weet gij hoe God het aanlegt met Zijn werken?
Hoe Hij het hemelvuur doet stralen uit de wolken?
Weet gij iets van het zweven van de wolken?
Al wonderen van Hem, volmaakt in kennis!
Weet g' er iets van, gij mensch,
die 't warm krijgt in uw kleeren,
wanneer het land roerloos te smachten ligt
in d' hitte van het Zuiden?
Wilt gij Hem helpen het gewelf des hemels
als een metalen Spiegel strak te spannen?
Geef gij mij maar te kennen, wat we zeggen moeten
[tegen Hem..
Door t' duister van ons onverstand
komt ons geen passend woord te binnen
om tegen Hem te zeggen.
Dacht gij dat ik Hem zou berichten,
Dat ik met Hem te spreken had?
1k kon dan evengoed maar dadelijk vertellen,
dat ik het afgelegd had tegen Hem.
Op 't oogenblik zien wij het zonlicht niet.
Maar 't straalt achter de wolken.
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Zoo aanstonds komt een windvlaag
het licht weer doortocht banen.
Uit 't Noorden komt het goud te voorschijn.
Maar God schuilt achter vreeselijken luister:
en blijft daarin verborgen.
Er is geen een, die Hem kan dwingen,
dat Hij te voorschijn komt.
Hij is verheven in gerechtigheid en kracht.
Het is bij Hem al recht — Hij wijkt daarvan niet af.
De menschen vreezen Hem daarom.
Maar Hij ziet niemand aan, zelfs niet die wijs van hart
[zijn.

De HEERE neemt Zell het woord.
XXXVIII,1 Het onweder, dat Elihu zag komen opzetten, is inmiddels losgebroken en vanuit dat onweder spreekt nu de
Heere Zelf tot Job en zegt:
2
Wie is die wijz' in eigen oogen
met zijn beschouwingen zoo dwaas....
Wie spreekt zulk' onverstand'ge woorden
dat Mijn goedoverdachte wereldorde
wordt weggeredeneerd en meer gaat lijken
op duisternis dan wijs beleid?
3
Maak U gereed,
zoo als een krijgsman zich ten strijde gordt,
dan zal 1k mij met U verstaan!
Ik stel U vragen
geef gij mij uitleg van hetgeen ik vraag.
4a
'k Begin dan met mijn scheppingswerk
en vraag dan eerst alleen nog maar,
waar of gij waart,
toen ik de grondslagen der aarde legde.
4b
Zeg voorts, indien gij er verstand van hebt,
wie heeft dat bouwwerk uitgezet?
5
De maat ervan bepaald?
Gij weet het immers?
Wie was het die daarover 't meetsnoer spande?
6
En waar op zijn z'n voetstukken geplaatst?
7
Wie heeft bij het gejubel van de morgensterren
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zijn hoeksteen vastgelegd?
Wie heeft de zee met deuren ingeperkt,
toen ze bij haar geboorte met onstuimigheid
te voorschijn kwam
en ik haar wolken tot haar kleeding
en nevelen tot windsels gaf?
Toen ik haar wetten stelde,
met deuren en met grendels tem& en zei:
„Tot hiertoe moogt ge komen, verder niet!
Hier halt, gij met uw trotsche golven!"
Is 't ooit gebeurd dat het op itiw bevel was,
dat het weer daagd' in 't Oosten?
Hebt gij het morgenrood bevel gegeven
de aard' als bij haar zoomen aan te vatten
zoodat het lichtschuw broed der boosdoeners
verjaagd wordt zooals zand wordt van een kleed
[geschud?
Dan krijgt de aard, bij nacht een grauwe vlakte,
gestalte en relief,
zooals wanneer in leem een zegel wordt gedrukt:
ge kunt weer alles op haar zien!
De boozen staan te schand'.
Hun licht, waarbij zij werken, 't nacht'lijk duister,
wordt ingetrokken.
Dan is de arm van den geweldenaar verlamd.
Zijt gij soma doorgedrongen tot de bronnen van de zee?
Hebt gij gewandeld in de diepten van den oceaan?
Is U een blik gegund achter de poorten van den dood?
Kreegt gij de deuren van dat duister rijk te zien?
Of reikt uw uitzicht tot de breedten van de aarde?
Zeg op, als ge dit alles weet:
Waar is de weg naar d' oorsprong van het licht?
Waar is de plaats, waar zich de duisternis bevindt?
Want gij zijt immers op de hoogte van die dingen!
Gij bent de paden naar hun huis?
Gij weet het zeker, want gij waart toch reeds geboren„
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Hebt gij de schatkamers der sneeuw bezocht?
Of die des hagels, zaagt gij die?
Dat zijn mijn wapenen! 1)
Die ik daar opgetast heb tot den dag des krijgs,
wanneer ik in den strijd mijn vijanden ontmoet!
Hoe komt gij, bij de plaats,
vanwaar de wind zich splitst?
Vanwaar de Oostenwind zich over 't land verspreidt?
Wie laat den regen stroomen?
Wie baant den bliksem wegen?
Zoodat hij — want dat gaat met onweer steeds
[gepaar d —
een overvloed van water schenkt,
zelfs op zulk land, waar niemand prijs op stelt
en op de onbewoonde steppe.
Op 't dorre woeste land, van water rijk verzadigd,
ontspruit dan allerwege 't groen.
Is er een vader van den regen?
En wie verwekt de drupp'len van den dauw?
Is er een moeder van het ijs?
Wie baart den rijm des hemels?
Wie doet het water stollen,
zoodat het hard wordt als een steen
en onder 't ijs de stroom gebonden ligt?
Kunt gij, als God, ook de Pleiaden samenbinden?
Of den Orion, dien God vormt, ontbinden,
zoodat zijn sterren weer uiteenvallen?
Doet gij de Mazzaroth opgaan op tijd?
Troost gij den Beer over zijn jongen?
Kent gij de wetten van den hemel?
De wet van dag en nacht?
De wet van droogt' en regen? Hitt' en koude?
En regelt gij dat hemelsche bewind op aard?
Spreekt gij tegen de wolken
zoodat U op uw eigen woord de regen overdekt?

Joz. 10 : 11. Jes. 28 : 17.
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Zendt gij de bliksems uit,
zoodat ze tot U komen
en zeggen: „tot uw dienst!"?
Wie legde in de donk're maangestalten wijsheid,
dat inzicht in de voile maan,
dat ze geregeld wederkeeren?
Wie zorgt er met beleid voor waterrijke wolken
en leegt des hemels reservoirs,
wanneer de aard' hard is als gietwerk,
de kluiten tot een korst zijn vastgebakken?

XXXIX *) 1 (39) Zult gij, buit jagen voor den leeuw?
Verzadigen de vraatzucht van zijn welpen,
2 (40) die in de holen zijn verscholen
of loeren in het struikgewas?
3 (41) Wie geeft den raaf zijn voedsel,
wanneer zijn jongen tot God roepen
en hong'rig zwerven buiten 't nest?
4 (39 : 1) Weet gij hoe lang de steengeit draagt?
Past gij op 't werpen van de hinden?
5 (2) Telt gij de maanden van haar dracht?
Weet gij het tijdstip, dat ze jongen brengen?
6 (3) Zij krommen zich, persen haar jongen uit,
ontdoen zich van haar vrucht.
7 (4) Die jongen zijn vlug sterk,
zij worden groot in 't vrije veld;
Ze trekken er op uit
en keeren dra niet tot hun moeder weer.
8 (5) Wie gaf den wilden ezel 't voorrecht vrij to zijn?
En hield den zebra vrij van toomen?
Hem immers temt geen mensch!
9 (6) Maar Ik wees hem de steppe als zijn plaats,
gaf hem de wildernis tot zijn gebied.
10 (7) Boven het stadsgewoel gevoelt hij zich verheven,
't geschreeuw der voerlui kwelt hem niet.
11 (8) Hij loopt al zoekende de bergen op en af;
die zijn z'n weiden —
*) De versindeeling in ,de statenvertaling wijkt af van die in den

oorspronkelijken tekst.
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hij speurt elk spruitje op.
12 (9) Zal U de bison dienen,
's nachts bij de kribbe liggen,
die gij voor hem gereed zet?
13 (10) Kunt gij hem voren laten ploegen?
Loopt hij gedwee U na het dal to eggen?
14 (11) Zult gij hem om zijn groote kracht
tot uw vertrouwde dieren reek'nen?
Laat ge uw arbeid aan hem over?
15 (12) Gaat hij mee naar uw akker?
Verwacht ge dat hij uwe schoven thuis brengt
en z' ophoopt op uw dorschvloer?
16 (13) Klapt vroolijk het struisvogelwiThe met haar vleugel,
met vriendelijke veeren, als de ooievaar,
die trouw zorgt voor zijn jongen?
17 (14) Neen, want zij legt haar ei'ren zoo maar op den grond
en broedt ze in het zand.
18 (15) Dat straks een menschenvoet ze plattrapt,
de dieren ze vertreden, deert haar niet.
19 (16) Gevoelloos is ze voor haar jongen
als waren ze de hare niet.
Komt er niets van terecht — het smart haar niet.
20 (17) Het komt omdat God haar de wijsheid liet vergeten
en haar geen inzicht gaf.
21 (18) Dreigt er gevaar, dan vliegt ze overeind
en spot met paard en ruiter.
22 (19) Hebt gij het paard zijn dapperheid gegeven?
Zijn nek bekleed met manen?
23 (20) Doet gij het hupp'len als een sprinkhaan in het grootr)
Zijn luid gebriesch is schrikverwekkend!
24 (21) Het staat in slagord' opgesteld in 't dal
en krabt vol ongeduld den grond:
het voelt zich opgewekt en sterk
en gaat den strijd in, onverschrokken.
25 (22) Het lacht om al wat vrees aanjaagt
en wordt door niets verschrikt.
1) vgl. Openb. 9 : 7.
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Het keert niet voor het uitgetrokken zwaard terug.
26 (23) Wanneer het draaft raat'len de pijlen in den koker,
klett'ren de wapens van den ruiter.
27 (24) Vol vuur en drift verslindt het d' of stand in het veld
en wijkt noch rechts noch links.
28 (25) Weerschalt de krijgstrompet — het hinnikt blij,
alsof het roept: Ha! Ha!
't Bemerkt van verre al den strijd,
het schreeuwen van de aanvoerders en 't krijgsrumoer.
29 (26) Is 't door uw inzicht dat de havik opwaarts stijgt,
met forschen wiekslag zuidwaarts trekt?
30 (27) Of is 't op uw bevel, dat d' arend hooge vluchten maakt,
zijn nest bouwt in de hoogte?
31 (28) Tusschen de rotsen is zijn thuis.
32 (29) Vanaf die bergvesting beloert hij d' argelooze prooi.
Zijn oogen spieden tot heel ver.
33 (30) Zijn jongen slorpen bloed.
En waar verslaag'nen liggen, daar is hij!
34 (XL, 1) Zoo antwoordde de HEERE Job en zeide:
35 (XL, 2) Zult ge nu waarlijk nog met den Almacht'ge twisten,
gij, betweter?
De man, die, wat God deed, bedilde,
geev' antwoord op al deze dingen!
Jobs eerste bekentenis.
XXXIX, 36 (XL, 3) En Job antwoordde den HEERE en zeide:
37 (XL, 4) 0, ik beteeken niets!
Ik heb hierop geen antwoord!
Ik zwijg, ik leg mijn hand op mijnen mond!
38 (XL, 5) Herhaald'lijk heb ik tegen U iets ingebracht.
Maar nu, nadat Gij hebt gesproken,
heb ik geen antwoord!
Ik kom niet weer bij U met tegenwerpingen!
De HEERE neemt wederom zelf het woord.
XL, 1 (6) De HEERE antwoordde Job uit een onweder en zeide:
2 (7) Maak U gereed,
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zoo als een krijgsman zich ten strijde gordt,
dan zal ik mij met U verstaan!
1k stel U vragen —
geef gij mij uitleg van hetgeen ik vraag.
3 (8) Want 'k heb nog jets!
Ontkent gij ook de juistheid van mijn rechtsbedeeling?
Verklaart gij wat ik doe voor onrechtvaardig
om zoo uw eigen inzicht to rechtvaardigen?
4 (9) Maar zijt gij dan zoo sterk als God?
Kunt gij, als Hij, het laten dond'ren met uw stem?
5 (10) Welaan, tooi U met hoogheid en verhevenheid!
Bekleed U eens met majesteit en luister!
6 (11) Stort uit uw uitbarsting van toorn!
Zie aan al wie hoogmoedig is —
verneder hen, alleen maar door uw blik!
7 (12) Zie de trotschaards verniet'gend aan
en breng hen zoo tot ootmoed!
Werp elken goddelooze neer,
ter plaatse waar g' hem treft.
8 (13) Ruim z' alien met elkaar op in het stoffig graf
en houd ze in die duisternis,
verstoken van het licht!
9 (14) Als gij dat kunt, dan krijg 'k respect voor U.
Dan heb ik lof voor U.
Want dan bleek dat g' in eigen kracht
U zelf handhaven kunt!
10 (15) Let op het nijlpaard, op uw medeschepsel van Mijn
[hand!
Hij eet slechts gras, gelijk het rundvee.
11 (16) Maar zie toch wat een kracht hij in zijn lend'nen heeft
en in de spieren van zijn buik!
12 (17) Als hij zijn staart strak houdt, lijkt het een ceder.
De pezen van zijn dijen zijn als vlechtwerk.
13 (18) Zijn beend'ren zijn als koop'ren staven

en zijn gebeent' als smeedwerk.
14 (19) Hij is het meesterstuk van al wat God gemaakt heeft.
Zijn Schepper heeft dit dier
ook van een zwaard voorzien —
't gebit — het dient hem als een zeis.
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15 (20) Want hij heeft heel veel noodig:
opbrengst van bergen stelt God hem beschikbaar.
De and're dieren hong'ren ook.
Maar hij trekt zich niets aan van al 't gediert' in 't veld.
16 (21) Hij ligt onder de lotusboomen,
verscholen in het riet.
17 (22) De lotusbloemen vormen boven hem een dak van
[schaduw
En rondom staan de waterwilgen.
18 (23) Hoe de rivier ook stijgt — hij blijft er rustig om,
al kwam ook een Jordaan tot aan zijn bek.
19 (24) Voorzeker, yang zoo'n dier.
terwij1 het er naar ligt te kijken!
Doorboor zijn neus en zet er klemmen in!
20 (25) En dan de krokodil!
Zult gij dien vangen met den haak?
Hem tot U trekken met het snoer,
zoodat zijn tong beklemd raakt?
21 (26) En met hem doen als met gevangen visch:
een koord van biezen leggen in zijn neus
en met een doornhaak hem de kaak doorboren
om hem zoo te bewaren tot ge hem verkoopt?
22 (27) Zal hid dan telkens smeeken om genade
of vriend'Iijk vragen, dat hij losgelaten words?
23 (28) Zal hij een afspraak met U willen maken,
dat hij U levenslang zal dienen,
wanneer gij voor hem zorgt als voor een slaaf?
24 (29) Zult gij U over hem vermaken
als waar"t een vogeltje?
Hem met een touwtje binden voor uw dochtertjes,
opdat die met hem spelen?
25 (30) Of zullen visscherslui, tezamen er op uit,
hem vangen en den buit verdeelen,
en bij gedeelten aan de venters hem verkoopen?
26 (31) Kunt gij zijn lichaam vol met pijlen spietsen,
harpoenen planten in zijn kop?
27 (32) Leg eens uw hand op hem!
Maar denk er aan, wat er gebeurt!
Ge doet het voor de tweede keer niet weer!
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28 (XLI, 1) Wie denkt, dat hij hem krijgen kan, vergist zich.
Als hij het beest maar goed te zien krijgt,
ligt hij al om van schrik.
XLI, 1 (2) Wanneer dan niemand zoo stoutmoedig is,
dat hij dit dier, een schepsel van Mijn hand,
durft uit te lokken tot den strijd,
wie zou dan met Mij Zelf den strijd aanbinden?
2 (3) Wie heeft Mij trouwens ooit een dienst bewezen,
dat ik wat goed te maken hebben zou?
Alles wat leeft onder den ganschen hemel
is immers Mijn?
3 (4) Maar ik houd nog niet op over hem uit te weiden
en maak nog melding van zijn sterke ledematen
en van z'n formidaab'len lichaamsbouw.
4 (5) Wie maakte ooit dat kleed los,
dat op zijn rug ligt uitgebreid?
En wie dringt door in 't dubbeldikke pantser van zijn
[huid?
5 (6) Wie opent me de deuren van zijn muil?
't Ziet er verschrikk'lijk uit, daar bij zijn tanden!
6 (7) Hoe stoer ligt op zijn rug het schubbendek:
als een geslotenheid van stijfgedrukte zegels.
7 (8) Ze zitten zoo dicht op elkaar,
dat er geen tochtje doorgaat.
? (9) Ze passen in elkaar, zijn aan elkaar verbonden,
daar tusschen wordt geen scheur of spleet gemaakt.
9 (10) Ligt hij te blaak'ren in de zon,
zoo dat hij er van niezen moet,
dan spuit het water glinsterend omhoog.
En door het spattend water schemert heen
de glans van zijne oogen,
gelijk de wimpers van het morgenrood.
10 (11) Van zijn gesnuif spat, schitt'rend in de zon,
het water op, als stralen vuur.
De vonken vliegen ver in 't rond.
11 (12) En uit zijn neus stijgt als een wolk zijn adem op
als stond een pot te koken op een rookend vuur.
12 (13) Hij kon er kolen mee aan 't gloeien brengen,
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want als een vlam komt uit zijn mond zijn vuur'ge adem.
13 (14) Kracht zetelt in zijn nek.
En voor hem uit wordt alles opgejaagd van schrik.
14 (15) De zachte deelen van den romp zijn bij hem stijf
en vast verbonden, als gegoten.
Want niets aan hem is slap of zacht.
15 (16) Ook is zijn hart hard als een steen,
als d' onderste der molensteenen.
16 (17) Beweegt hij zich, dan worden sterken bang.
Ze weten van verwarring niet meer wat ze doen.
17 (18) Al nadert men hem ook met zwaarden —
die zijn niet tegen hem bestand,
noch speer, noch pijl, noch spies.
18 (19) Want ijzer wordt door hem beschouwd als stroo
en koper als vermolmd oud bout.
19 (20) Een pijl jaagt hem niet op de vlucht
en slingersteenen zijn voor hem als stoppels.
20 (21) Een knods is hem een stroohalm.
Hij lacht om 't drillen van de spies.
21 (22) Vanonder aan zijn lichaam steken scherpe punten;
waar hij in 't slijk gelegen heeft,
lijkt het of er een dorschslee heeft gestaan.
22 (23) Hij doet de diepte bruisen als een pot vol kokend water.
23 (24) Een glinst'rend spoor laat hij in 't water achter:
de vloed schijnt met een zilv'ren pruik getooid.
24 (25) Geen schepsel op de aarde evenaart hem.
Geschapen is hij als een-zonder-vrees.
25 (26) Wat hoog is ziet hij onverstoorbaar aan,
hij, koning over all' hoogmoed'ge dieren!
Jobs tweede bekentenis.
XLII 1 Toen antwoordde Job den HEERE en zeide:
2
Ilc zie nu in, dat Gij tot alle dingen machtig zijt.
Geen plan is voor U onuitvoerbaar.
Gij blijft er niet in steken,
waardoor onrecht ontstaat.
Maar Gij doet alles komen tot zijn recht.
3
„Wie is" — zoo heeft God mij verweten — (38 • 2)
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4

5

6

„Wie is die wijz' in eigen oogen
met zijn beschouwingen zoo dwaas....
Wie spreekt zulk' onverstand'ge woorden,
dat mijn goedoverdachte wereldorde
wordt weggeredeneerd en meer gaat lijken
op duisternis dan wijs beleid?”
Voorwaar, ik heb gesproken zonder inzicht,
en over mij to wonderlijke dingen,
waar 'k niets van weet!
„Hoor mij, want ik ga spreken!"
„Ik stel U vragen —
geef gij mij uitleg van hetgeen ik vraag!"
zoo klonk mij toe. (32 : 10; 33 : 31. 38 : 3b.)
1k heb gehoord —
en het was meer dan hooren met het oor.
1k heb U nu gezien — met eigen oogen.
Wat ik vernomen had bij hooren zeggen,
versta ik nu bij ondervinding.
Daarom heb ik een afkeer van mij zelf.
Ik heb berouw, in stof en asch gezeten.
V. JOB IN ZIJN POSITIE HERSTELD.

XLII, 7 Nadat de HEERE dit alles tot Job gesproken had en
dus met hem was klaargekomen, wendde Hij zich tot
Elifaz, den Temaniet, en zeide tot hem: 1k ben toornig
op' U en op uw beide vrienden, omdat gij van Mij geen
dingen gezegd hebt, die steek houden, gelijk mijn
knecht Job. Hoewel Job in zijn zwaren geestelijken
strijd wel dingen van God gezegd heeft, waarover God
hem heeft moeten bestraffen, is Job toch in zijn opvatting van Gods gerechtigheid dichter bij de waarheid
geweest dan zijn vrienden. Hun zienswijze wordt nu
onomwonden door God veroordceld.
8 Maar, zoo zegt de HEERE verder tot Elifaz, zorg er in
deze omstandigheden nu voor, dat ge zeven stieren en
zeven rammen hebt. Ga dan naar mijn knecht Job en
offer in zijn tegenwoordigheid die stieren en rammen
als een brandoffer voor U. En dan moet mijn knecht
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Job voor U bidden. Want alleen een gebed van hem
zal ingang bij mij vinden. Alleen zoo kunt ge voorkomen, dat ik U door een voorbeeldige straf aan de
kaak zal stellen. Want nog eens, gij hebt van mij geen
dingen gezegd, die steek houden, gelijk mijn knecht
Job.
9 Elifaz, de Temaniet, Bildad de Suchiet en Sophar, de
Naamatiet deden toen, wat de HEERE gezegd had; ze
brachten het groote offer van zeven stieren en zeven
rammen in tegenwoordigheid van Job, opdat die zijn
voorbede daarbij opzond. En Jobs gebed vond ingang
bij den HEERE.
10 Terwijl Job zoo voor zijn naaste bad en daarin zijn
vergevensgezindheid toonde, veranderde de HEERE
Jobs positie, waarin hij gekomen was door het geding
tusschen God en den satan en waardoor het er alien
schijn van had, dat hij om zijn persoonlijke zonden gestraft werd. Dezen schijn nam God nu van hem weg.
Dat de vrienden niet zelf mogen bidden, maar Job het
voor hen doen moet, doet hem nu in een geheel ander
licht verschijnen. Sindsdien heeft de HEERE aan Jobs
bezit zooveel toegevoegd, dat hij tweemaal zooveel
verkreeg, als hij vroeger had gehad.
11
Voorts kwamen bij hem op bezoek al zijn broeders en
al zijn zusters en alien, die hem van vroeger kenden. In
zijn lijden hadden ze hem in den steek gelaten (19 : 13,
14), maar door nu in zijn huis met hem te eten, loonden ze nu wel weer gemeenschap en omgang met hem
te willen hebben. Hoofdschuddend bespraken ze al het
leed, dat de HEERE Job had aangedaan en troostten
hem. Elk van hen gaf hem een dukaat en een gouden
12 ring. En de HEERE zegende het laatste gedeelte van.
Jobs leven meer dan het eerste, zoodat hij veertienduizend stuks kleinvee, schapen en geiten, zesduizend
13 kameelen en duizend span runderen en duizend ezelinnen verkreeg. Ook kreeg hij weer zeven zonen en drie
dochters gelijk hij gehad had. Hun getal werd niet verdubbeld, want daarmede zou het verlies van kinderen
gelijkgesteld zijn met het verlies van vee. Job zal, gelijk
ieder, bij het getal zijner kinderen ook de gestorvenen
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14 gerekend hebben. Het bezit van dochters stelde Job
evenzeer op hoogen prijs als het bezit van zonen. Met
zorg koos hij namen voor haar uit en noemde de eerste
Jemima, dat wit zeggen Duifje, de tweede Kecia of
Kassia (vergel. Ps. 45 : 9), de derde Keren-Happuk, dat
15 is Oliehoorntje. En er werden in het geheele land zulke
schoone vrouwen niet gevonden als de dochters van
Job. Van hun varier kregen ze deel in de erfenis met
haar broeders, zo:dat ze tot het stamverband van haar
vaderlijk huis konden blijven behooren.
16
Job zelf leefde na zijn lijden, in dit boek verhaald, nog
honderdenveertig jaar en beleefde, dat hij, zijn kinderen
17 en kindskinderen zag, tot het vierde geslacht toe. Toen
stierf hij, oud en welvoldaan over alles wat hij in zijn
leven ontvangen en genoten had.
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