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Geskrewe preek       26 September 2021 

       Dr Annemarie de Kock-Malan 

Tema: Nou het ek U self gesien.... 

Teks: Job 42:1-6 

 

● Inleiding: die boek Job 

Liewe gemeente, ons gaan vanoggend uit Job 42 lees. 

Maar dit is belangrik dat ons eers by die konteks van die boek stilstaan, aangesien 

hoofstuk 42 die laaste hoofstuk van die boek is. 

 

Die boek Job is ŉ baie unieke boek in die Bybel. 

Dit is ook ŉ boek wat ons miskien huiwerig is om te lees.  

Ons het altyd in ons Hebreeuse klas, veral hier in derde jaar wanneer mens volgens 

jou professor veronderstel is om iets van die taal te weet, gehoop dat hy nie vir ons 

iets uit Job gee om te vertaal nie, want die Hebreeus in Job is baie kompleks. 

Die storie begin met die hoofkarakter. 

Job is ŉ godvresende man van die land Us.  

Dus is hy nie ŉ Israeliet nie.  

Die verhaal word ook in ŉ historiese tydperk aangebied nie en dit lyk ook of die 

skrywer, wat anoniem is, dit aspris doen.  

 

Die skrywer wil nie hê dat ons soseer op die historiese feite rondom Job moet 

konsentreer nie, maar eerder op die vrae wat in die boek geopper word, na aanleiding 

van Job se ervaring van lyding. 

 

Die boek het ŉ baie duidelike struktuur.  

Hoofstukke 1 en 2, wat die inleiding tot die boek is en hoofstuk 42 wat as die 

slothoofstuk dien, is verhalend.  

Hoofstukke 3 tot 37 bevat die toesprake van Job en sy vriende in die vorm van poësie 

en dan hoofstukke 38 tot 41 is God se antwoord aan Job, ook in die vorm van poësie. 

  

Job word beskryf as ŉ goeie man, blaamloos en regverdig, iemand wat die Here dien. 

Hy het talle aardse besittings, hy is getroud en het drie dogters en sewe seuns.  
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Dan gaan die storie na God se troonkamer waar God amper besig is met ŉ hofsitting 

en onder diegene wat teenwoordig is, is die satan, wat in Hebreeus beteken “die 

aanklaer” of “teenstander”.  

Selfs God beskryf Job as regverdig.  

Die satan daag God uit oor die manier waarop God regverdige mense hanteer en sê 

vir God dat die enigste rede hoekom Job in God glo, is omdat God hom voorspoed 

laat beleef.  

Laat hom ly, laat hom swaarkry en dan sal ons sien hoe regverdig Job regtig is.  

 

God stem in tot die satan se versoek en dit is op hierdie punt van die boek wat ons sal 

vra: hoekom laat God dit toe?  

En ons neem aan dat die boek Job hierdie vraag sal beantwoord: hoekom laat God 

dit toe dat goeie mense ly?  

Maar soos wat ons aanlees, sien ons dat dit nie die eintlike vraag op die tafel is nie.  

Die inleiding tot die boek bevat eerder die vraag: is God regverdig en regeer God die 

wêreld volgens die beginsel van reg en geregtigheid?  

Die regte rede hoekom Job lyding ervaar, word nooit gegee nie.  

Job se vrou vermaan hom en stel voor dat hy God moet vervloek en daarna word hy 

deur drie vriende genader wat die beste van die ou Nabye Oosterse denke en wysheid 

van daardie tyd verteenwoordig.  

 

In die gesprekke wat volg tussen Job en sy vriende, is daar drie siklusse.  

Job sal praat, dan antwoord ŉ vriend hom, dan praat Job weer, dan reageer ŉ 

volgende vriend en so gaan die debat aan vir drie siklusse wat sentreer rondom die 

vrae: is God regverdig, regeer God die wêreld volgens reg en geregtigheid (naamlik 

dat slegte mense gestraf word en goeie mense beloon word), en waar pas Job se 

lyding by dit alles in? 

  

Job en sy drie vriende werk met ŉ groot aanname in hulle debat.  

Hierdie aanname werk volgens die streng beginsel van geregtigheid, naamlik dat 

menslike handel of aksie ŉ invloed het op God se geregtigheid.  

Bv. As jy ŉ goeie, wyse en regverdige mens is en God dien, sal daar goeie goed met 

jou gebeur en God sal jou beloon.  
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Maar as jy ŉ slegte mens is, dwaas optree en sonde doen, dan sal God jou straf en 

slegte goed sal met jou gebeur. 

 

Job se argument deurgaans is dat hy onskuldig is.  

Hy het niks verkeerd gedoen nie, en ons weet dat dit waar is vanuit die inleiding. Maar 

Job se gevolgtrekking is dan dat God nie die wêreld volgens reg en geregtigheid, veral 

hoe hy dit verstaan in terme van oorsaak en gevolg, regeer nie en daarom kan God 

nie regverdig wees nie.  

Die vriende aan die ander kant redeneer, God is regverdig, en hy regeer met 

geregtigheid, daarom moes Job iets gedoen het wat sondig is om hierdie lyding oor 

homself te bring.  

Hulle gaan tot sover as om denkbeeldige sonde te fabriseer wat Job moontlik kon 

gedoen het om God kwaad te maak.  

 

Job is op ŉ emosionele rollercoaster in die boek.  

Hy probeer verstaan wat met hom gebeur en hy raak in die proses ook moeg vir sy 

vriende wat vir hom onbevredigende antwoorde gee.  

In hoofstukke 29-31 maak hy ŉ verklaring waar hy weereens sy onskuld argumenteer 

en hy dring daarop aan dat God persoonlik aan hom ŉ antwoord moet gee.  

Dan verskyn ŉ vierde vriend op die toneel in hoofstuk 32 en hy maak dieselfde 

aannames as Job en sy vriende.  

God is regverdig en regeer die wêreld met geregtigheid, maar hy maak ŉ meer 

gesofistikeerde gevolgtrekking.  

Lyding kan oor ŉ mens se pad kom om as ŉ waarskuwing teen toekomstige sonde of 

dit is ŉ manier waarop karakter gebou word en groei plaasvind.  

Hy antwoord nie die vraag hoekom Job ly nie, maar hy sê dat Job verkeerd is om God 

te beskuldig dat God onregverdig is.  

Job antwoord hom nie eens op dit wat hy sê nie.  

 

In hoofstuk 38 verskyn God op die toneel. 

Liewe gemeente, gaan lees gerus Job 38 tot 41. 

Dit is van die mooiste poësie wat mens in die Bybel sal kry. 

Die eerste ding wat die Here doen is om op Job se beskuldiging te reageer dat God 

nie regverdig is nie.  
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God neem vir Job op ŉ virtuele toer van die kosmos en vra vir hom ŉ paar vrae soos 

of Job daar was toe God die fondasies van die aarde gelê het of die skepping gemaak 

het?  

God gaan in detail in oor hoe sommige diere se eetpatrone werk, geboorte gee 

ensovoorts.  

Dit is werklikwaar pragtige poësie wat ons hier kry. 

 

Wat is die punt? Job en sy vriende maak sekere aannames oor God en hoe God 

veronderstel is om die wêreld te regeer en onderliggend aan dit is hulle verstaan dat 

hulle genoeg ervaring van God en hoe die wêreld werk het, om sulke aannames te 

maak.  

God breek hierdie aannames af.  

God sê dat die kosmos, dat die wêreld, ŉ groot en komplekse plek is en God het sy 

oë op dit alles.  

Die mens kan dit nie begryp nie, nog minder kan die mens die almag en diepte van 

die wysheid van God begryp.  

Job aan die anderkant, het ŉ beperkte perspektief op die wêreld, want hy het net sy 

ervaring en lewe om vanuit te praat.  

Job is daarom nie in die posisie om God daarvan te beskuldig dat hy onregverdig is 

nie, want hy het eintlik geen grond om op te staan nie. 

  

God vra dan in hoofstuk 40 vir Job of hy vir ŉ dag lank die wêreld wil regeer volgens 

hoe hy en sy vriende verstaan die wêreld moet werk, deur elke liewe bose daad elke 

oomblik te straf met die straf wat hulle dink dit sou toekom.  

Die probleem is dat om reg en geregtigheid in ons wêreld te laat geskied, is meer 

kompleks as wat ons dink.  

Dit is nie net swart en wit soos wat Job en sy vriende gedink het nie. 

 

Iemand het een keer gesê: Dankie tog dat God nie al my gebede beantwoord het nie. 

Dink net watse chaos dit sou veroorsaak! 

Die vraag van hoekom daar lyding en swaarkry in die wêreld is word geantwoord deur 

die besef dat God se wonderlike wêreld nie op hierdie stadium ontwerp is om lyding 

te keer nie.  

God se wêreld is wonderlik en mooi, maar nie perfek nie en boosheid is ŉ realiteit. 
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God nooi dan vir Job uit om hom te vertrou vir sy wysheid en getrouheid eerder as om 

God te beskuldig van goed waarvan hy nie eintlik weet nie.  

Dit laat ons met die laaste hoofstuk van die boek, hoofstuk 42. 

 

 Job 42:1-6 (1983 vertaling) 

1. Daarna het Job vir die Here gesê: 

2. “Nou weet ek dat U tot alles  

in staat is  

en dat U kan uitvoer wat U besluit. 

3. Wie is dit wat u bedoelinge wou 

 dwarsboom 

sonder dat hy die insig gehad het? 

Ek het oor dinge gepraat wat ek nie  

begryp het nie: 

u wonderdade was te groot vir my, 

ek het dit nie verstaan nie 

4. U het mos gesê: 

 Luister terwyl Ek praat, 

Ek sal vra, antwoord jy My. 

5. Tot nou toe het ek net gehoor  

wat mense van U sê, 

Maar nou het ek u self gesien, 

6. en nou verag ek myself,  

nou sit ek vol berou, in sak en as.” 

 

Wat doen Job in hierdie gedeelte?  

Hy reageer in nederigheid teenoor die Here en erken dat hy sy grense oorskry het.  

God sê daarna dat die vriende se antwoorde net te eenvoudig was en nie die 

komplisiteit van die skepping en van God se wysheid verstaan het nie.  

Hulle moet brandoffers bring en hulle vriend Job, moet vir hulle bid.  

Wat verrassend aan die einde van die boek is dat God se dat Job wel reg oor hom 

gepraat het, nie in alles nie, want ons weet dat Job verkeerde gevolgtrekkings oor God 

gemaak het.  

Maar God erken Job se worsteling en die blote feit dat Job eerlik met God wil praat.  
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En God sê, dit is die regte manier om deur sulke worstelinge te gaan, deur met God 

te praat en in gebed tot God te nader. 

Die boek eindig met Job wat herstel word in sy gesondheid, familie en aardse 

besittings, nie as ŉ beloning vir goeie gedrag nie, maar bloot as ŉ geskenk uit God se 

hand.  

 

 Job 42 

As ons vir ŉ oomblik weer kan teruggaan na die gedeelte wat ons gelees het.  

Na ŉ lang toespraak van die Here, maak Job die belydenis dat hy die een is wat sonder 

insig en kennis oor dinge gepraat het wat hy nie begryp nie.  

Hy verstaan duidelik nie die almag van God nie, God se wonderdade is te groot vir 

hom. 

Hy haal selfs ŉ gedeelte uit hoofstuk 38 aan waar die Here vir hom gesê het, maar 

Job moet nou daar staan en God gaan aan hom ŉ paar vrae stel. 

En dan vers 5. 

 

 Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê... 

Gemeente, hoeveel keer het u en ek nie onsself al hieraan skuldig gemaak nie. 

Ons het verlede week vir mekaar gesê dat ons geloof soms afgewater kan raak. 

Waar ons geloof kan verflou, weens omstandighede, weens luiheid, wat ookal die rede 

mag wees.  

Ons kan so maklik aannames maak oor wie God is deur middel van wat ander mense 

van God sê of dink, sonder dat ons werklik ondersoek of dit waar is. 

Ons dink partykeer dat sekere mense wat op TV oor God praat, dat alles wat hulle sê 

heeltemal reg en Bybels is. 

Maar sommige van hulle praat lynreg direk teen dit wat ons in die boek Job vind.  

Job weerspreek absoluut die voorspoedsteologie wat sê dat as jy in God glo, dan sal 

dit goed gaan met jou en jy sal voorspoed beleef. 

En as jy nie dit beleef nie, dan is dit omdat jou geloof nie reg is nie of dat jy een of 

ander sonde gedoen het wat vir God kwaad gemaak het. 

 

Die storie van Job kom wys vir ons presies die teenoorgestelde. 
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Die regverdiges en die mense wat God dien, juis hulle beleef soms dinge en 

omstandighede wat ons laat vrae vra oor hoe God met ons handel en hoe die wêreld 

veronderstel is om te funksioneer. 

 

En ek sê nie dat ons nie met hierdie goed moet worstel nie en dat ons nie met ons 

vrae na die Here toe moet gaan nie. 

Ek sê ook nie dit wat ons in sulke tye in ons binneste beleef ongeldig of ontoepaslik is 

nie. 

Dit is juis wat die storie van Job vir ons sê. 

God self sê dat Job reg gepraat het oor hom in dié sin dat God die een is met wie ons 

ons pyn en hartseer en verlies kan deel en deur worstel. 

Die Psalmboek is vol daarvan – persoonlike uitroepe na God om te hoor en ag te slaan 

op dit wat mense ten diepste beleef.  

 

Maar ons wil so vinnig in die hoekoms en die waaroms van dit wat met ons gebeur en 

wat om ons aangaan, verval.  

Ons wil weet hoekom gebeur hierdie ding met my en nie met iemand anders nie. 

Diegene van ons wat geneig is om alles met ons rede te wil uit redeneer, word ook 

deur die storie van Job anders bewys.  

Ons kan nie alles uitredeneer nie. 

Daar is dinge in die wêreld, soos God se almag, God se wysheid, die manier waarop 

God die wêreld regeer en hoe lyding en swaarkry werk, wat nie logiese verklarings 

altyd voor het nie. 

Ons maak soms die aanname dat ons alles met ons rede en logika kan uitredeneer. 

 

Job 38-41 weerspreek ook mense wat nie in God wil glo nie. 

God sê vir Job dat hy nie daar was toe God die skepping gemaak het en die orde van 

die skepping in plek gestel het nie. 

Daarom kan hy nie vir God beskuldig dat God nie regverdig en geregtigheid beoefen 

nie.  

Diegene wat so wil glo, maak ook sekere aannames oor God en wie God is of nie is 

nie en volgens dit behaal hulle hul wêreldbeskouing.  

 

 Maar nou het ek u self gesien 



8 

 

In die tweede deel van vers 5 sê Job dan dat hy God met sy oog gesien het. 

Dit beteken nie dat hy God letterlik met sy oë gesien het nie, maar dat hy ŉ diep 

persoonlike manier ŉ ervaring van God gehad het. 

Dit was nie net ŉ ligtelike gesprek wat hy vinnig met God gehad het en hy stap 

onveranderd daar weg nie. 

Nee, hy het ŉ diep ervaring gehad van wie God is en dit het so ŉ indruk op hom 

gemaak dat hy in sak en as, in berou gaan sit het oor dit wat hy nog altyd van God 

gedink of geglo het.  

Dit het hom so diep getref, dat hy berou daaroor gehad het. 

Dis asof Job se woorde opgeraak het en hy maar eerder besluit het om stil te bly, want 

hy was eintlik net vol beskuldigings. 

 

Thomas Aquinas, wat tussen 1225 en 1274 geleef het, was een van die belangrikste 

denkers en teoloë van sy tyd. 

Hy was bekend vir sy harde werk, sy nadenke oor God, sy nederigheid en ook sy 

toewyding teenoor die Here.  

Teen die einde van sy kort, maar invloedryke lewe, het Thomas Aquinas God so intens 

beleef dat hy nie woorde oorgehad het om hieroor te praat nie.  

Hy het die laaste paar maande van sy lewe in stilte deurgebring.  

Die Duitse filosoof, Josef Pieper skryf oor Thomas Aquinas se stilte: 

“...[he was quiet] not because he had nothing further to say; he is silent because he 

has been allowed a glimpse into the inexpressible...” 

 

Wanneer ons ŉ diep belewenis van die grootsheid van God het, hetsy dit in ŉ erediens 

is waar jy geraak word deur die woorde van ŉ lied of die predikant iets in die preek 

gesê het wat jou vir die eerste keer iets oor God laat snap het, of wanneer jy God se 

skepping aanskou, die sterre, die see, die diere, ŉ klein baba wat gebore word, of ŉ 

teksgedeelte in die Woord jou so tref dat jy verstom staan, wat ook al die ervaring mag 

wees, dan maak dit mens altyd stiller, nie meer raserig of luidrugtig nie.  

Die besef van die Here se grootheid plak jou tong teen jou verhemelte vas.  

Job het vir God op ŉ unieke manier ontmoet, en nou bly hy eerder stil.  

Hy is aan die een kant vol verwondering oor God se grootsheid, maar aan die ander 

kant berouvol oor sy eie dwaasheid.  

Vriende, ons kan so baie praat oor God en aannames maak op grond van hoorsê. 
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Ons as gelowiges maak onsself dikwels daaraan skuldig dat ons dink ons moet baie 

oor God praat. 

Dink maar byvoorbeeld wat ons soms vir mense sê wat iemand aan die dood 

afgestaan het of wat deur ŉ moeilike tyd gaan. 

Partykeer praat ons teveel en in die proses raak ons goed kwyt wat kon gebly het. 

Of ons stuur vir mense Bybelversies buite konteks aan of haal selfs Bybelverse aan 

wat op ŉ totaal ander manier bedoel is. 

 

Dink byvoorbeeld aan 1 Korintiërs 10:13. 

Daar staan: Geen versoeking wat meer is as wat ŉ mens kan weerstaan, het julle 

oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; 

as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. 

Paulus sê dit in die konteks van afgodery en versoekings en om dit teen te staan. 

Dan hoor ek mense sê: God sal iets oor jou pad stuur wat jy nie sal kan hanteer nie.  

Dit is nie wat in hierdie teks staan nie, maar ons het dit ŉ tipe slogan gemaak om 

onsself en ander te troos as dinge moeilik gaan. 

Dit is in elk geval nie wat met Job gebeur het nie. 

 

Wat iemand soms nodig het, is net iemand wat by hulle kom sit. 

In hartseer. 

Of in verwondering oor God se grootheid in hulle lewe. 

Soms het ons dalk nodig om stil te staan by die bloeisels wat in die lente begin bot en 

dit saam met ŉ kind te verwonder eerder as om te jaag na die volgende ding wat vir 

ons lekker lyk of vir ons bevredigend sal wees.  

 

 

 Prakties 

Gemeente, hoe kan ons prakties raak en aan die een kant nie op hoorsê oor God gaan 

nie, maar werklik diep persoonlike ervarings met God hê, en aan die ander kant in 

verwondering staan oor die “ganse andere” soos Professor Danie du Toit na God 

verwys het, wie se kinders ons is? 

Hier op die liturgiese ruimte is daar vier simbole. 

 

1. Die verkyker 
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Die verkyker herinner ons in die eerste plek daaraan dat ons in verwondering oor God 

kan staan deur die skepping en die wêreld rondom ons. 

ŉ Verkyker is ŉ instrument wat ons gebruik om iets wat ver is, van nader te beskou. 

Ons kan nie vir God sien deur die verkyker na die hemel te rig nie, maar ons kan 

aspekte van God se karakter sien as ons ons geestelike verkyker inspan, ons eie 

ervarings van God en dit met mekaar deel en deur met God se oë na mekaar en die 

wêreld te probeer kyk. 

Die verkyker herinner ons ook dat dinge nie altyd is soos wat dit lyk nie. 

Onthou, God is besig in hierdie wêreld, al lyk dit vir ons asof alles uit mekaar uit val. 

Kyk dieper en verder as wat jy dink dalk nodig is. 

 

2. Die Bybel 

Die Bybel help ons om dieper ervarings met God te hê en om God se karakter beter 

te leer ken. 

Lees jou Bybel. 

Bid elke dag. 

Daar is “method in the madness”. 

Want sodoende bou jy jou verhouding met God en leer jy om meer en meer in 

verwondering teenoor God te staan, ja soms ook in stilte en om ook nie aannames oor 

God te maak nie.  

Die Bybel help ons, deur die werking van die Gees om te verstaan dat ons met ons 

diepste seer en worsteling na die Here toe kan gaan, al verstaan ons nie altyd hoe 

God werk nie. 

 

3. Die sakramente 

Die sakramente is ook hier voor vanoggend. 

Die sakramente is sigbare tekens waar ons verstom kan staan oor God se genade, 

oor God wat na ons toe kom om ons deel van die verbond te maak en wat ons elkeen 

uitnooi om by sy tafel te kom aansit. 

Selfs al verdien ons dit nie. 

Die sakramente is ook tekens van herstel, dat God gekom het om versoening te 

bewerkstellig en om iets van God se karakter aan ons deur Jesus Christus te kom 

openbaar. 
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Ek wil elkeen uitnooi, elke keer as ons die doop vier en die nagmaal gebruik, dat ons 

in verwondering sal wees oor die God wat ons dien, die een wat totaal anders as ons 

is, wat ons nie met ons menslike verstand kan begryp nie en wat die onlogiese gedoen 

het deur self aan ŉ kruis te kom sterf sodat ons kan leef. 

 

Mag ons ook soos Job bely dat ons God gesien het en dat dit ons met stilte en 

verwondering vervul het. 

Amen. 

 


