
JOB 

 

 

Job 1: 1: 

“Er was een man in het land Uz, wiens naam Job was; en die man was volmaakt en 

oprecht, en iemand die God vreesde en het kwaad minachtte.” 

De epische strijd om de ziel van Job is een waargebeurd verhaal van begin tot eind. 

Het is ook een allegorie die bedoeld is om iedereen die van de Heer houdt uit te 

nodigen om op een balkon plaats te nemen, waar we met belangstelling het drama 

kunnen observeren dat zich voor onze opbouw afspeelt. 

Het verhaal begint met wat eerst een onschuldige aanbeveling lijkt. 

Het ontstekingspunt dat het verhaal van Job lanceert, vond niet op aarde plaats, 

maar vond plaats in Gods hemel boven de aarde, waar we worden uitgenodigd om te 

luisteren naar een van de weinige gesprekken die ooit zijn opgenomen vanaf die 

glorieuze en mysterieuze locatie. 

Let goed op het gesprek tussen de Schepper, Elohim en de aartsvijand van onze 

ziel, Satan. 

 

Job 1: 8:  

“En de Heer zei tegen Satan: Hebt u mijn dienaar Job beschouwd, dat er niemand 

zoals hij op aarde is, een volmaakte en oprechte man, die God vreest en het kwade 

verloochent?” 

Laten we dit in modern taalgebruik plaatsen. Stel je een bestuursvergadering voor. 

Stel je nu een ex-medewerker voor die op de bestuursvergadering is aangekomen 

als een ongewenste en ongenode gast. In plaats van dat de beveiliging de gast eruit 

gooit, gaat de CEO naar de arrogante ex-werknemer en wijst hij ernstig op de 

prestaties van een van zijn favoriete werknemers. De vervreemde ex-werknemer die 

werd ontslagen wegens insubordinatie en ontrouw luistert met een grijns op zijn 



gezicht die zijn minachting niet kan verbergen. De ex-medewerker snauwt terug naar 

de CEO met een cynische reactie: “Je gaf hem net een grote verhoging en kocht 

hem een nieuw huis, natuurlijk is hij loyaal en trouw. Ontsla hem zonder reden, neem 

al zijn inkomsten weg en dood al zijn kinderen en hij zal je in je gezicht vervloeken.” 

Lijkt dit een beetje te gespannen? Het zou niet moeten omdat dit het aardse 

equivalent is van het hemelse gesprek dat plaatsvond tussen God en Satan. 

We moeten niet vergeten dat de lof van de trouwe dienaar Job ook een gerichte 

veroordeling was van de ontrouwe dienaar Satan. 

De lof van een trouwe dienaar zou een glimlach en vreugde brengen aan iedereen 

die van onze hemelse Vader hield. Het zou echter net zo verontrustend en uitdagend 

zijn voor iedereen die onze hemelse Vader haatte. 

Het is in deze context dat we de woorden van de Allerhoogste God horen spreken tot 

Satan: "Heb je mijn dienaar Job overwogen?" 

Overweeg nu het lijden en verdriet, de dood en de vernietiging, die spoedig dit 

hemelse gesprek zullen volgen en vraag jezelf vervolgens af, hoe onwaarschijnlijk 

het is dat de profetie van Belofte die we op het punt staan te ontdekken in de naam 

van Job zelfs mogelijk is. 

Laten we eens kijken naar de afbeelding en de nummerbetekenis van de naam Job, 

terwijl we kijken naar de schijnbaar onmogelijke belofte, die wordt voorspeld in de 

afbeeldingen en getallen in de naam van Job. 
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God de Vader 

 

 

De eerste Hebreeuwse letter in de naam Job is Aleph. Aleph wordt afgebeeld als een 

OX en is bedoeld om de betekenis van de sterke leider over te brengen. De 

Hebreeuwse letter Aleph is ook het nummer EEN. Het is duidelijk dat de persoon 

waar het over gaat God de Vader is.  

 

De tweede Hebreeuwse letter in de naam Job is Yood. Yood wordt afgebeeld als een 

hand die een daad doet. De ideale betekenis van Yood, afgebeeld als een hand, en 

Yood, het nummer 10, is niet moeilijk te achterhalen. 

 

Yood 

 

    Als opeenvolging van gebeurtenissen, geordend in de hemel, ontvouwd op 

    aarde, om Gods doel te bereiken. 

 

Het getal 10 is het nummer van Goddelijke Ordinale perfectie. Met andere woorden: 

God heeft een reeks gebeurtenissen in de hemel verordend, die zich perfect op 

aarde zullen ontvouwen om Zijn doel te bereiken. 

 

De Vav 

 

     IJzeren nagel, houten haak om twee dingen aan elkaar vast te maken.  

Vav wordt afgebeeld als een ijzeren spijker of een houten haak, die twee dingen 

verbindt die van elkaar zijn gescheiden. Vav, het nummer 6, is het nummer van MAN. 

 



Beyt 

 

 Beyt wordt afgebeeld als een tent of een huis. Beyt is ook het nummer 2. Het 

nummer 2 is een afbeelding van de Zoon van God, de tweede persoon in de Drie-

eenheid. 

Wat betekent de afbeelding en het nummer van de naam JOB? 

  

                    

 

  
                 

Beyt Vav Yood Aleph 



 

2 6 10 1 

 

Vertaling van afbeeldingen en nummers 

 

God de Vader gaat een machtige daad volbrengen, die in de hemel is verordend om 

voor de mens een hemels huis te verzekeren, dat is gevormd door de Zoon van God. 

 

Alleen door het begrijpen van de profetie die verborgen is in de naam van Job, 

kunnen we zelfs beginnen te begrijpen waar de openbaring die we ontdekken in het 

oudste boek dat in de profetische tekst wordt geplaatst die we de Bijbel noemen, 

allemaal over gaat. 

Deze boodschap zal duidelijk worden tegen de tijd dat we onze studie van het boek 

Job beëindigen. Het is een openbaring die vandaag net zo wonderbaarlijk en 

belangrijk is als bijna 4000 jaar geleden in de tijd van Job. 

Dingen zijn niet altijd zoals ze lijken en we moeten gewaarschuwd worden door het 

verhaal van Job om nooit te snel te zijn over het voorspellen van de uitkomst, het 

begrijpen van de omstandigheden of het voorspellen van het lot van iemand die van 

de Heer houdt. 

 

De apostel Paulus parafraseerde de profeet Jesaja het beste: 

1 Korinthiërs 2: 9: 

“Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft 

gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor 

degenen, die Hem liefhebben.” 
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