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JEMIMA, dochter van Job

JOB, een van de geschriften in zowel de Hebreeuwse 
bijbel als het christelijke Oude Testament. Parabel vol 
wijsheid. 
Bron van verwarring en verschil van inzicht. Vele 
boeken zijn geschreven over het lijden van Job, het 
lijden van de mens, van Israël als volk. 
Over de “zin van het lijden”.  
Temidden van alle mogelijke uitleg is in dit verhaal 
Jemima aan het woord, een van de dochters. 

Jemima beschrijft de dodelijke slagen die Job treffen 
en Jobs schreeuwen naar God. 

Ik weet niet of je weleens iets over het leven van 
Job hebt gehoord, maar voor het geval je het niet 
weet zal ik het gelijk maar zeggen: 
... ik ben niet zijn eerste oudste dochter! 
Mijn broers zijn niet zijn eerste zonen. Mijn vader 
had zeven zonen en drie dochters. Vroeger .… 

Zo vertelt Jemima het verhaal van haar vader Job. Van 
zijn lange leven, of liever gezegd van zijn twee levens. 
Een leven ervoor en een leven erna. 
Het verhaal over rouw, over vrienden, over vechten 
met God. 
Een vertelling over lijden, maar ook over herwonnen 
leven.
Over Jobs droom en zijn erfenis.
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JEMIMA, dochter van Job

Job wordt getekend als een man uit Us, niet als 
iemand uit het volk Israël. 
Vroom en oprecht wordt hij genoemd, de 
“grootste van alle bewoners van het Oosten”. 

De vraag die altijd weer opkomt wanneer het gaat om 
bijbelse verhalen:

is het ècht gebeurd? 
heeft Job ècht bestaan en is hem dit allemaal ècht 
overkomen? 

Niemand kan daar antwoord op geven. 
Alleen zien we dat in àlle tijden en overal in de wereld 
mensen geslagen worden door het leven, dat er lijden 
is zonder zichtbare oorzaak en - als je geluk hebt - een 
opkrabbelen tot een nieuw leven. 

Het verhaal van Job stelt vragen aan je eigen omgaan 
met lijden en verlies, en aan de rol van God daarbij. 

Vragen die je aan jezelf en aan elkaar kunt stellen.
Hoe ben je elkaar nabij?

D E E L   I 

Het verhaal 

Heleen Pasma
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JEMIMA, dochter van Job JEMIMA, dochter van Job

Inleiding

Wie het boek Job leest vanuit de eerste hoofdstukken, 
die zich buiten het zicht van Job afspelen, is geneigd 
God bijzonder oneerlijk te vinden. Wat een streek 
levert God Job, door hem in handen te geven van de 
satan, de aanklager. 

Je zou zomaar de vraag kunnen missen: 
... hèbben of zijn ...? 

Kijk hoe Job is, zegt God. 
Kijk wat hij heeft, zegt satan. 

Satan gaat verder dan hem door God is gezegd. 
Hij neemt Jobs bezit, maar laat ook zijn kinderen 
sterven.  
Kinderen zijn echter geen bezit!! Zij worden later ook 
niet dubbel teruggegeven, zoals Jobs rijkdom aan vee.

In heel het boek Job speelt de vraag: over welke God 
gaat het eigenlijk?  In de gesprekken met de vrienden 
klinken de namen El, Sjaddai, Elohim, Eloha. Namen 
die gebruikt worden voor en door alle volken.
Alleen in het begin, in 12:9 èn in zijn confrontatie na 
de storm is sprake van de Eeuwige (HERE, JHWH), de 
specifieke relatienaam van Gods verbond met zijn 
volk Israël.

Ik heb geprobeerd het boek Job te beschrijven zoals het 
zich laat lezen zònder het raamwerk van het hemelse 
gerecht. Zoals het zich, volgens het verhaal, kan hebben 
voorgedaan aan Job en  zijn omgeving, zonder kennis 
van wat zich buiten het zicht heeft afgespeeld. 

Inspiratie vond ik - naast de grondtekst - vooral in 
het boek van Elie Wiesel en Josy Eisenburg “JOB of 
GOD IN STORM EN WIND”, en het recente boek van 
Jonathan Sacks “Een gebroken wereld heel maken”. 
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JEMIMA, dochter van Job

Het verhaal van Job stelt vragen aan je eigen  
omgaan met lijden en verlies,  
en aan de rol van God daarbij.
Vragen die je aan jezelf en aan elkaar kunt stellen.
Hoe ben je elkaar nabij?

De gedichten, gebeden en gespreksvragen kunnen 
helpen om moeilijke situaties in het leven te 
verwoorden en te verwerken.

De teksten volgen het verhaal van Jemima. 

D E E L   II  

Rondom Job 

gedichten, gebeden en
gespreksvragen

Annemarie Hagoort
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INTRO

Vertel eens!
wat bijzonder
dat een dochter
haar vader vraagt
naar zijn vorig leven

 wat een moed
 om het verleden
 open te breken
 om kwetsbare wonden
 als littekens te laten bestaan

wat een liefde
en respect
laat zij zien
met deze warme woorden
van verbondenheid

Jemima, dochter van Job

kinderen
die vragen
naar het verhaal
van hun ouders

INTRO

Gebed
Dank u 
voor mijn ouders.
voor hun liefde
voor hun zijn

 voor hun vertrouwen
 dat ze mij 
 lieten vliegen
 langs wolken
 van onrust

en weer opvingen
met de stilte 
van barmhartigheid.

Vragen
Wat weet je van het leven van je ouders?

Kun je het leven van je ouders begrijpen als je meer 
van hun geschiedenis weet?

Is er in het leven van je ouders een gebeurtenis 
geweest die bepalend was voor hun verdere 

ontwikkeling?
Hoe werkte hun geloof daarin?

Wat heeft jouw leven een andere wending gegeven?
Ben je hierdoor anders naar het geloof gaan kijken?


