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1. Introductie 

 

Het boek Job is een schitterend voorbeeld van een man die onrechtvaardig moest lijden, 

maar die uiteindelijk gezegend werd. Wat Job meemaakte is zo overweldigend groot, dat 

sommigen denken dat het niet waar gebeurd kan zijn maar een soort mythe is om van te 

leren. Daarbij speelt een rol dat de schrijver van het boek en de tijd waarin Job leefde 

onbekend zijn. Aan de andere kant zijn er zoveel specifieke referenties naar mense

plaatsen, naar dieren en omstandigheden dat het verhaal ten tijde van het schrijven gezien 

moet zijn als waar gebeurd. Daarnaast wordt Job aangehaald door de profeet Ezechiël en 

door de apostel Jakobus in de context van anderen die echt geleefd hebben

Elia. 

In deze studie proberen we te achterhalen wie Job geweest kan 

 

2. Enkele feiten 

 

Enkele specifieke vermeldingen in het boek Job zijn:

1. Job woonde in het land van Uz, niet ver van de woestijn.

2. Zijn vrienden waren Elif

Elihu de Buziet, zijn vijanden waren de 

3. Na zijn ziekte leefde Job nog 140 jaar

4. Zijn beroep was veehouder van kamelen, ezels, schapen en geiten

5. Zijn levensstijl was nomadisch of 

6. Job had een monotheïstisch geloof

7. Hij was geen Israëliet maar werd wel bijzonder gezegend

 

Deze informatie helpt ons om de volgende vragen beantwoorden: Wanneer leefde Job? 

Waar woonde hij? Van wie stamde hij af?

 

3. Wanneer leefde Job?

 

a. Jobs bereikte leeftijd 

 

Volgens Job 42:16 leefde Job na zijn ziekte en lijden nog 140 jaar. Deze leeftijd plaatst Job in 

de periode van Noach tot de aartsvaders. 

In die tijd werd men pas rond zijn dertigste vader. De generaties van Arpaxad tot Nahor 

kregen tussen hun 29
e
 en 35

e
 

dat Izak zijn zoons op zijn 60
e
 

kreeg Job dus ook pas rond zijn dertigste zijn eerste zoon. 

Voordat Jobs lijden begon had hij al volwassen kinderen, die zelf feesten organiseerden. Dat 

wijst erop dat Job op het moment van de rampen al 50 of 60 jaar geweest moet zijn.

Daarmee komt Jobs leeftijd op minimaal 190 jaar.

 

Ofschoon nergens vermeld wordt hoelang Job

het boek Job af te leiden. Zo zegt hij zelf dat hij maanden van doelloosheid geërfd heeft (Job 

7:3), wat erop wijst dat hij toen al maandenlang ziek was. Toen hij weer hersteld was, 

kwamen al zijn broers en al zijn zusters en

bezoek (Job 42:11). Het woord ‘vroeger’ wijst op een langere periode, zodat Job mogelijk 
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niet maanden, maar jaren ziek was. Sommige commentatoren menen dat Job wel 7 jaar 

geleden heeft. 

Verder zegende God het latere leven van Job meer dan het eerste (Job 42:12). Hij had uitein

delijk zelfs het dubbele aantal dieren van elke soort die hij vroeger bezat. Daarom conclu

deren veel commentatoren dat God Job een dubbel zo lang leven schonk en dat 

210 jaar geleefd heeft. Aangezien Job minimaal 190 werd en omdat het bij Gods karakter 

past om Job zo te zegenen is het aannemelijk dat hij inderdaad 210 jaar is geworden. 

 

Daarmee evenaarde Job Terach, de vader van Abraham, die 205 werd. Da

van Job speciaal genoemd wordt, wijst erop dat het als een bijzondere zegen gezien werd. 

Tot aan de tijd van Abraham was dit een normale leeftijd, dus moet Job in de periode na 

Abraham geleefd hebben. 

 

b. Jobs vrienden 

 

Van vier vrienden wordt specifiek de naam gegeven. Hier kunnen we het volgende van leren
 

i.  Elifaz de Temaniet (Job 2:11): 

Ezau had een zoon met de naam Elifaz en een kleinzoon met de naam Teman (Genesis 36:11, 

1 Kronieken 1:36). In 1 Kronieken 1:45 wordt het ‘land van de Temanieten’ genoemd. 

Hoogstwaarschijnlijk was Elifaz dan ook uit dat gebied en dus een nakomeling van Ezau.

Het is ook mogelijk dat Elifaz de zoon van Ezau en vader van Teman bedoeld wordt. Teman 

werd enkele generaties later gezien als stamhoofd van Edom (1 Kron

gebruikelijk dat een stam naar zijn stamhoofd genoemd wordt. Zo ging het ook met de 

zonen van Jacob die allemaal stamhoofden werden in Israel. Later werd een stad in Edom 

naar Teman genoemd, een fenomeen dat ook bij de 

bijvoorbeeld met Dan. Zo werd Elifaz later mogelijk vernoemd naar de stad die zijn zoon 

gesticht heeft.
3
 Het is ook mogelijk dat Elifaz zelf de stad Teman noemde, naar zijn zoon. 

Andere voorbeelden hiervan zijn 

4:17) en Hamor die de stad Sichem naar zijn zoon noemde (Genesis 33:18

 

ii.  Bildad de Suhiet (Job 2:11): 

Waarschijnlijk was Bildad een nakomeling van Suah, een zoon van Ab

(Genesis 25:2). Dat wijst erop dat hij in de tijd na de aartsvaders leefde.

 

iii.  Zofar de Naamathiet (Job 2:11): 

Sommigen denken dat Zofar uit Na'ama in 

mening dat Zofar dezelfde is als Ezau’s kleinzo

Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, was Z

Mineaans koninkrijk in het zuiden van het Arabisch schiereiland.

uit het gebied aan de Arabische grens met 

Arabië.
7
 Waarschijnlijk heeft Smith gelijk als hij concludeert dat de plaatsnaam Na'ameh te 

gebruikelijk is om te kunnen bepalen waar hij precies lag

Zofar kan in elk geval heel goed in de tijd van de aartsvaders geleefd hebben. 

 

iv.  Elihu de zoon van Baracheël, de Buziet, uit het geslacht van Ram (Job 32:2): 

Van Baracheël en Ram is niets bekend, maar Buz is de tweede zoon van Abrahams broer 

Nahor (Genesis 22:21).  
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De namen van Jobs vrienden wijzen er dus op dat ze allemaal afstammelingen waren van 

Abraham.
 9

 Dat betekent niet alleen dat zij en Job in de tijd na Abraham leefden, maar ook 

dat hun monotheïstische geloof van hem afkomstig is. 

 

In onderstaande stamboom van Terachs nageslacht is goed te zien van wie de vier vrienden 

van Job afstamden en ook de vijanden, die hierna behandeld worden.

 

c. Jobs vijanden 

 

In het boek worden de namen van twee groepen rovers genoemd

 

i. De Sabeeërs (Job 1:15):

In de Bijbel worden drie mannen genoemd, van wie hun nageslacht deze naam droegen.

1) Sjeba de zoon van Raëma, kleinzoon van Cusj en een nakomeling van Ham (Genesis 

10:7) 

2) Sjeba de zoon van Joktan en nakomeling van Sem (Genesis 10:28). 

3) Sjeba de zoon van Joksan, kleinzoon van Abraham en Ketura (Genesis 25:3)

 

De eerste woonde waarschijnlijk in midden

wordt gezien als de voorouder van de beroemde koningin van Sjeba die Salomo bezocht. 

Haar koninkrijk lag in het zuiden

huidige Jemen. De derde Sjeba, d

Sarah

Hagar

Ketura

Abraham

Jisbak

Midian

Joksan

Suah

Medan

Zimran

Terachs nageslacht

Haran

Lot

Nahor

Milka

Terach
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hen heen gestuurd had. Dit is het 

1:3) en van alle drie woonde de derde dus het dichtst bij Job.

 

ii. De Chaldeeën (Job 1:17): 

Van dit volk wordt aangenomen dat het van Chesed

broer Nahor (Genesis 22:20,22). Zij woonden in het gebied van de rivier de 

 

Van beide groepen is het aannemelijk dat ze tijdens of kort na de periode van de aartsvaders 

tot een stam geworden zijn. Dat plaatst Job ook in deze tijd. 

 

d. Andere tijdsindicatoren in het boek Job

 

i. Bildad verwijst naar de onrechtvaardige die wor

15). Deze gedachte moet van de vernietiging van Sodom gekomen zijn, omdat er 

geen eerder situatie bekend is waarin God 

Job in de tijd na de verwoesting van Sodom.

ii. Job wordt beschreven als een vroom en oprecht man, waarvan er niemand op de 

aarde is zoals hij (Job 1:8). Dan was hij geen tijdgenoot van Noach en 

hoogstwaarschijnlijk ook niet van Abraham. Hij kan wel een tijdsgenoot geweest zijn 

van Izak en Jakob, voor w

iii. Jobs familie en kennissen gaven hem een geldstuk toen zij hem na zijn ziekte kwamen 

opzoeken (Job 42:11). Hier wordt het Hebreeuwse woord 

betaalmiddel wordt op slechts twee andere plaatsen in de Bijbel genoemd, en wel in 

Genesis 33:19 en Jozua 24:32

stuk land van de Hevieten koopt. Dit plaatst het verhaal van Job dicht bij de 

Jacobs leven.  

iv. Job bracht offers voor zijn zoons (Job 1:5). Dit staat dicht bij Abraham die een 

offer bracht in plaats van zijn zoon Izak

brachten offers als vader van hun familie, hetgeen heel an

offers die door de priesters gedaan moesten worden.

v. De zinsnede om Jobs dood te beschrijven komt exact overeen met die van Abraham 

en Izak. Vergelijk Job 40

vi. De naam (God) Almachtig (Hebreeuws 

boek Job en 6x in Genesis. In de Bijbelboeken Exodus, Numeri, Ruth, Psalmen, Jesaja, 

Ezechiël en Joël komt de naam slechts een

 

e. de schrijver van het boek

 

Ofschoon de schrijver van het boek Job onbekend is, wijzen de volgende 

 

i. Mozes en zijn opvolger Jozua zijn de enigen die in hun boeken refereren naar eerder 

genoemde betaalmiddel. 

ii. De persoonlijke naam van God, 

boek, in de dialoog met God en de afsluiting van het boek, terwijl het slechts 

eenmaal in de redevoeringen voorkomt (12:9). Dit betekent dat de schrijver 

vertrouwd was met de naam 
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woonde de derde dus het dichtst bij Job. 
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Bildad verwijst naar de onrechtvaardige die wordt gestraft met zwavel (Job 18:14

15). Deze gedachte moet van de vernietiging van Sodom gekomen zijn, omdat er 
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Job in de tijd na de verwoesting van Sodom. 

Job wordt beschreven als een vroom en oprecht man, waarvan er niemand op de 

aarde is zoals hij (Job 1:8). Dan was hij geen tijdgenoot van Noach en 

hoogstwaarschijnlijk ook niet van Abraham. Hij kan wel een tijdsgenoot geweest zijn 

van Izak en Jakob, voor wie die beschrijving minder van toepassing 

Jobs familie en kennissen gaven hem een geldstuk toen zij hem na zijn ziekte kwamen 

Job 42:11). Hier wordt het Hebreeuwse woord ‘Qesitah’ gebruikt. Dit 

betaalmiddel wordt op slechts twee andere plaatsen in de Bijbel genoemd, en wel in 

Genesis 33:19 en Jozua 24:32. Op beide plaatsen wordt beschreven dat Jakob een 

stuk land van de Hevieten koopt. Dit plaatst het verhaal van Job dicht bij de 

Job bracht offers voor zijn zoons (Job 1:5). Dit staat dicht bij Abraham die een 

in plaats van zijn zoon Izak (Genesis 23:13). Ook de andere aartsvaders 

brachten offers als vader van hun familie, hetgeen heel anders was dan de latere 

riesters gedaan moesten worden. 

De zinsnede om Jobs dood te beschrijven komt exact overeen met die van Abraham 

en Izak. Vergelijk Job 40:17 'oud en van dagen verzadigd' met Genesis 25:8 en 35:29.

achtig (Hebreeuws Shaddai) komt in totaal 31 keer voor in het 

boek Job en 6x in Genesis. In de Bijbelboeken Exodus, Numeri, Ruth, Psalmen, Jesaja, 

l komt de naam slechts een of twee keer voor, met een totaal van 10.

boek 

Ofschoon de schrijver van het boek Job onbekend is, wijzen de volgende punten 

Mozes en zijn opvolger Jozua zijn de enigen die in hun boeken refereren naar eerder 

genoemde betaalmiddel.  

De persoonlijke naam van God, Jahweh, komt 25 keer voor in de opening van het 

boek, in de dialoog met God en de afsluiting van het boek, terwijl het slechts 

eenmaal in de redevoeringen voorkomt (12:9). Dit betekent dat de schrijver 

vertrouwd was met de naam Jahweh, maar dat de naam in de tijd van Job en zijn

12/05/16 

gebied waar Job bekendstond als de aanzienlijkste (Job 

afstamt, de vierde zoon van Abrahams 

broer Nahor (Genesis 22:20,22). Zij woonden in het gebied van de rivier de Eufraat.  

Van beide groepen is het aannemelijk dat ze tijdens of kort na de periode van de aartsvaders 

dt gestraft met zwavel (Job 18:14-

15). Deze gedachte moet van de vernietiging van Sodom gekomen zijn, omdat er 

gestraft had. Dat plaatst 

Job wordt beschreven als een vroom en oprecht man, waarvan er niemand op de 

aarde is zoals hij (Job 1:8). Dan was hij geen tijdgenoot van Noach en 

hoogstwaarschijnlijk ook niet van Abraham. Hij kan wel een tijdsgenoot geweest zijn 

ie die beschrijving minder van toepassing is.  

Jobs familie en kennissen gaven hem een geldstuk toen zij hem na zijn ziekte kwamen 

’ gebruikt. Dit 

betaalmiddel wordt op slechts twee andere plaatsen in de Bijbel genoemd, en wel in 

. Op beide plaatsen wordt beschreven dat Jakob een 

stuk land van de Hevieten koopt. Dit plaatst het verhaal van Job dicht bij de tijd van 

Job bracht offers voor zijn zoons (Job 1:5). Dit staat dicht bij Abraham die een ram als 

. Ook de andere aartsvaders 

ders was dan de latere 

De zinsnede om Jobs dood te beschrijven komt exact overeen met die van Abraham 

met Genesis 25:8 en 35:29. 

) komt in totaal 31 keer voor in het 

boek Job en 6x in Genesis. In de Bijbelboeken Exodus, Numeri, Ruth, Psalmen, Jesaja, 

of twee keer voor, met een totaal van 10.  

punten op Mozes: 

Mozes en zijn opvolger Jozua zijn de enigen die in hun boeken refereren naar eerder 

or in de opening van het 

boek, in de dialoog met God en de afsluiting van het boek, terwijl het slechts 

eenmaal in de redevoeringen voorkomt (12:9). Dit betekent dat de schrijver 

, maar dat de naam in de tijd van Job en zijn 
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vrienden niet gebruikelijk was. De schrijver moet dan ook een Israëliet geweest zijn 

die na Job leefde. 

iii. Het gebruik van de naam 

parallel in het boek Genesis, waar de meeste verwijzingen 

schrijver komen en niet uit de mond van de betreffende 

eerste aan wie God zich 

vermoedelijke schrijver van Genesis

iv. In het boek Job worden drie muziekinstrumenten genoemd: 

fluit (Job 21:12, 30:31). Alle drie worden ze al in Genesis genoemd: Jubal is de vader 

van de harp- en fluitspelers (Ge

Jacob onder het genot van tamboerijn en harp (Genesis 31:27). De 

tamboerijn worden vaker genoemd in het Oude Testament, maar de fluit wordt op 

slechts één andere plaats genoemd, en wel in Psalm 150:4. De verwijzingen naar 

dezelfde instrumenten in Genesis en Job wijst op Mozes als 

v. De unieke intieme omgang die Mozes met God had, maakt hem tot de meest 

waarschijnlijke Oudtestamentische

de hemelse ontmoetingen tussen God en de Satan die in het begin van het boek Job 

beschreven worden.  

vi. De literaire vormen en de kwaliteit van de retoriek geven de literaire genialiteit van 

de auteur weer.
11

 Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en 

was machtig in woorden en in daden (Handelingen 7:22). Aan het hof in Egypte of in 

Midian had hij ruimschoots de gelegenheid om kennis te nemen van Jobs leven en 

had hij de tijd om de verhalen op te 

 

f. Conclusie: 

 

Als we de hoge leeftijd van Job afwegen tegen de tijd waarin hij geleefd moet hebben dan 

komen we uit op de tijd van Jakob,

Aangenomen dat Mozes de schrijver van het boek Job is, dan moet Job geleefd hebben in de 

periode van grofweg 1800 tot 1500 v

 

In het boek Afgewezen en Geliefd 

plaatsen. Bij een bereikte leeftijd van 210 jaar zou hij in 1560 overleden zijn.

mogelijk voor Mozes om al in Egypte over hem te schrijven, 

Farao woonde. 

Wie was Job? 
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vrienden niet gebruikelijk was. De schrijver moet dan ook een Israëliet geweest zijn 

Het gebruik van de naam Jahweh aan het begin en eind van Job vindt een duidelijke 

parallel in het boek Genesis, waar de meeste verwijzingen ook van de 

schrijver komen en niet uit de mond van de betreffende persoon. Mozes was de 

God zich geopenbaard heeft als Jahweh (Exodus 6:3)

vermoedelijke schrijver van Genesis.  

In het boek Job worden drie muziekinstrumenten genoemd: de trommel, harp en 

fluit (Job 21:12, 30:31). Alle drie worden ze al in Genesis genoemd: Jubal is de vader 

en fluitspelers (Genesis 4:21), en Laban had afscheid willen nemen van 

Jacob onder het genot van tamboerijn en harp (Genesis 31:27). De 

tamboerijn worden vaker genoemd in het Oude Testament, maar de fluit wordt op 

slechts één andere plaats genoemd, en wel in Psalm 150:4. De verwijzingen naar 

dezelfde instrumenten in Genesis en Job wijst op Mozes als auteur. 

De unieke intieme omgang die Mozes met God had, maakt hem tot de meest 

Oudtestamentische persoon om zo gedetailleerd inzicht te krijgen in 

de hemelse ontmoetingen tussen God en de Satan die in het begin van het boek Job 

 

De literaire vormen en de kwaliteit van de retoriek geven de literaire genialiteit van 

Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en 

was machtig in woorden en in daden (Handelingen 7:22). Aan het hof in Egypte of in 

ad hij ruimschoots de gelegenheid om kennis te nemen van Jobs leven en 

de tijd om de verhalen op te schrijven.  

Als we de hoge leeftijd van Job afwegen tegen de tijd waarin hij geleefd moet hebben dan 

komen we uit op de tijd van Jakob, de laatste aartsvader, of erna. 

Aangenomen dat Mozes de schrijver van het boek Job is, dan moet Job geleefd hebben in de 

00 tot 1500 v. Christus. Zie Tijdlijn Job. 

Afgewezen en Geliefd is gekozen om de geboorte van Job rond 1770 v. Chr. te 

Bij een bereikte leeftijd van 210 jaar zou hij in 1560 overleden zijn.

mogelijk voor Mozes om al in Egypte over hem te schrijven, toen hij nog aan het hof van 
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vrienden niet gebruikelijk was. De schrijver moet dan ook een Israëliet geweest zijn 

vindt een duidelijke 

van de hand van de 

Mozes was de 

(Exodus 6:3) en de 

de trommel, harp en 

fluit (Job 21:12, 30:31). Alle drie worden ze al in Genesis genoemd: Jubal is de vader 

4:21), en Laban had afscheid willen nemen van 

Jacob onder het genot van tamboerijn en harp (Genesis 31:27). De harp en 

tamboerijn worden vaker genoemd in het Oude Testament, maar de fluit wordt op 

slechts één andere plaats genoemd, en wel in Psalm 150:4. De verwijzingen naar 

auteur.  

De unieke intieme omgang die Mozes met God had, maakt hem tot de meest 

persoon om zo gedetailleerd inzicht te krijgen in 

de hemelse ontmoetingen tussen God en de Satan die in het begin van het boek Job 

De literaire vormen en de kwaliteit van de retoriek geven de literaire genialiteit van 

Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en 

was machtig in woorden en in daden (Handelingen 7:22). Aan het hof in Egypte of in 

ad hij ruimschoots de gelegenheid om kennis te nemen van Jobs leven en 

Als we de hoge leeftijd van Job afwegen tegen de tijd waarin hij geleefd moet hebben dan 

Aangenomen dat Mozes de schrijver van het boek Job is, dan moet Job geleefd hebben in de 

is gekozen om de geboorte van Job rond 1770 v. Chr. te 

Bij een bereikte leeftijd van 210 jaar zou hij in 1560 overleden zijn. Zo was het 

toen hij nog aan het hof van 
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4. Waar woonde Job?

 

a. Het land van Uz 

 

In de openingszin van het boek wordt verteld dat Job in het land Uz woonde (Job 1:1). 

Omdat er tegenwoordig geen land met die naam bekend is, zijn we aangewezen op oude 

geschriften om de locatie vast te stellen. In de Bijbel

plaatsen genoemd, en wel: 

• Jeremia 25:20 'aan alle mensen van allerlei herkomst en al de koningen van het land 

Uz, aan al de koningen van het land van de Filistijnen, aan Askelon, Gaza, Ekron en 

het overblijfsel van Asd

• Klaagliederen 4:21 'Wees vrolijk en blij, dochter van Edom, die in het land Uz 

woont!'
13

 

 

Daarnaast is het land Uz waarschijnlijk vernoemd naar een van de volgende drie personen.

• De zoon van Aram, kleinzoon van Sem (Genesis 10:23, 1Kron

• De oudste zoon van Nahor, Abrahams broer (Genesis 22:21)

• Een nakomeling van de Horiet 

 

Aangenomen dat Job in de tijd van de aartsvaders leefde, kan er nog geen land vernoemd 

zijn naar de nakomeling van de Horiet 

Zowel Uz de kleinzoon van Sem 

Daarom is het aannemelijk dat het land van Uz aan Aram grensde

noordoosten van Israel.  

In de opsomming van alle koningen ten tijde van de profeet Jeremia wordt Aram n

genoemd en Uz wel. Dat wijst in de richting van hetzelfde gebied ten noordoosten van Israel.

 

In Klaagliederen wordt verwezen naar Edomieten in het land Uz. Dit zou kunnen wijzen op 

land in de buurt van het Seïr gebergte, genoemd naar Uz, de nakomeling

Wie was Job? 
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r woonde Job? 

In de openingszin van het boek wordt verteld dat Job in het land Uz woonde (Job 1:1). 

Omdat er tegenwoordig geen land met die naam bekend is, zijn we aangewezen op oude 

geschriften om de locatie vast te stellen. In de Bijbel wordt het land van Uz op twee andere 

aan alle mensen van allerlei herkomst en al de koningen van het land 

Uz, aan al de koningen van het land van de Filistijnen, aan Askelon, Gaza, Ekron en 

van Asdod.'
12

 

Wees vrolijk en blij, dochter van Edom, die in het land Uz 

Daarnaast is het land Uz waarschijnlijk vernoemd naar een van de volgende drie personen.

De zoon van Aram, kleinzoon van Sem (Genesis 10:23, 1Kronieken 

oudste zoon van Nahor, Abrahams broer (Genesis 22:21). 

Een nakomeling van de Horiet Seïr (Genesis 36:28). 

Aangenomen dat Job in de tijd van de aartsvaders leefde, kan er nog geen land vernoemd 

zijn naar de nakomeling van de Horiet Seïr. 

de kleinzoon van Sem als Abrahams neef Uz worden samen met Aram genoemd

aarom is het aannemelijk dat het land van Uz aan Aram grensde, het gebied 

In de opsomming van alle koningen ten tijde van de profeet Jeremia wordt Aram n

genoemd en Uz wel. Dat wijst in de richting van hetzelfde gebied ten noordoosten van Israel.

In Klaagliederen wordt verwezen naar Edomieten in het land Uz. Dit zou kunnen wijzen op 

gebergte, genoemd naar Uz, de nakomeling van de Horiet 

12/05/16 

 

In de openingszin van het boek wordt verteld dat Job in het land Uz woonde (Job 1:1). 

Omdat er tegenwoordig geen land met die naam bekend is, zijn we aangewezen op oude 

wordt het land van Uz op twee andere 

aan alle mensen van allerlei herkomst en al de koningen van het land 

Uz, aan al de koningen van het land van de Filistijnen, aan Askelon, Gaza, Ekron en 

Wees vrolijk en blij, dochter van Edom, die in het land Uz 

Daarnaast is het land Uz waarschijnlijk vernoemd naar een van de volgende drie personen. 

 1:17). 

Aangenomen dat Job in de tijd van de aartsvaders leefde, kan er nog geen land vernoemd 

samen met Aram genoemd. 

, het gebied ten 

In de opsomming van alle koningen ten tijde van de profeet Jeremia wordt Aram niet 

genoemd en Uz wel. Dat wijst in de richting van hetzelfde gebied ten noordoosten van Israel. 

In Klaagliederen wordt verwezen naar Edomieten in het land Uz. Dit zou kunnen wijzen op 

van de Horiet Seïr. 
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Hierin wordt door verschillenden een verwijzing naar Job als nakomeling van Ezau gezien. 

Het is echter ook mogelijk dat het gebied van Uz zich in die tijd uitstrekte van Aram tot aan 

Edom. Deze interpretatie sluit beter aan bij Jeremia

aparte landen genoemd worden

 

b. bet oosten 

 

Job was aanzienlijker dan alle mensen van het oosten (Job 1:3), hetgeen erop wijst dat hij 

één van hen was. De term het oosten

van de Jordaan, voorbij Ammon, Moab en Edom (Rechters 6:3

strekte zich uit tot in Aram, waar Bileam vandaan kwam (Numeri 23:7). Eeuwen later sprak 

Jeremia over het gebied van Kedar, de tweede zoon van Ismaël, als het land

van het oosten (Jeremia 49:28

'mensen van het oosten' in Jeremia en in Job exact dezelfde is.

 

c. beschrijving van de woonomgeving en leefomstandigheden

 

i. tenten 

In het boek komen veel referenties voor naar het leven in tenten (bijvoorbeeld 5:24, 11:14, 

18:6,14-15, 19:12, 20:26, 22:23; in totaal 14). Dit komt overeen met de (semi

levensstijl van Job. Ofschoon zijn zoons in huizen woonden en hij in de stadspoort 

woonde hij als kind in een tent (29:4). Vandaag de dag zijn er rijke Arabieren in Saoedi 

en de Emiraten die naast hun paleis een tent hebben staan, waarin ze regelmatig gasten 

ontvangen en met genoegen overnachten. 

 

ii. woestijn 

Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar de woestijn. Ten eerste kwam er een sterke 

wind uit de woestijn die de huizen van Jobs zoons vernietigde (Job 1:19). Dat geeft aan dat 

Jobs zoons niet ver van de woestijn woonden. Daarnaast zijn er verschillende referenties 

naar de woestijn (12:24, 24:5, 30:3, 38:26, 39:6) en de wadi's 

woestijn die alleen tijdens het regenseizoen met water gevuld raken 

 

iii. andere namen 

In het boek Job komen verschillende referenties voor die een 

Zo haalt God de Jordaan aan (Job 40:18), ofschoon dit een relatief kleine rivier is. Dat deze 

rivier bekend was bij Job wijst erop dat hij er niet al te ver vandaan woonde.

Job spreekt over de handelaren uit Tema en Sjeba die in de woestij

6:19). Tema was een zoon van Ismaël en Sjeba kwam uit zuid Arabië. Deze handelaren 

trokken ver door naar het noorden met hun handelswaar.

Elihu kwam uit het gebied Buz. Dit is waarschijnlijk vernoemd naar Buz, de zoon van 

Abrahams broer Nahor (Genesis 22:21). Hij zal niet ver van zijn broers zijn gaan wonen, dus 

ergens tussen Ur en Aram. Volgens Jeremia 25:23 was Buz een land dat aan een Arabische 

koning behoorde. Het wordt genoemd samen met Tema

Ismaël, en Dedan, een kleinzoon van Abraham via Ketura. Dit bevestigt de mogelijkheid dat 

Buz in het noordelijk deel van 
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Hierin wordt door verschillenden een verwijzing naar Job als nakomeling van Ezau gezien. 

Het is echter ook mogelijk dat het gebied van Uz zich in die tijd uitstrekte van Aram tot aan 

Edom. Deze interpretatie sluit beter aan bij Jeremia 25:20-21, waar Edom 

aparte landen genoemd worden. 

Job was aanzienlijker dan alle mensen van het oosten (Job 1:3), hetgeen erop wijst dat hij 

het oosten betekende voor de Israëlieten het gebied ten 

van de Jordaan, voorbij Ammon, Moab en Edom (Rechters 6:3,33; 7:12; 8:10)

strekte zich uit tot in Aram, waar Bileam vandaan kwam (Numeri 23:7). Eeuwen later sprak 

Jeremia over het gebied van Kedar, de tweede zoon van Ismaël, als het land

van het oosten (Jeremia 49:28-31). Daarbij is het opmerkelijk dat de Hebreeuwse term voor 

'mensen van het oosten' in Jeremia en in Job exact dezelfde is. 

beschrijving van de woonomgeving en leefomstandigheden 

referenties voor naar het leven in tenten (bijvoorbeeld 5:24, 11:14, 

15, 19:12, 20:26, 22:23; in totaal 14). Dit komt overeen met de (semi

levensstijl van Job. Ofschoon zijn zoons in huizen woonden en hij in de stadspoort 

onde hij als kind in een tent (29:4). Vandaag de dag zijn er rijke Arabieren in Saoedi 

en de Emiraten die naast hun paleis een tent hebben staan, waarin ze regelmatig gasten 

ontvangen en met genoegen overnachten.  

wordt verwezen naar de woestijn. Ten eerste kwam er een sterke 

wind uit de woestijn die de huizen van Jobs zoons vernietigde (Job 1:19). Dat geeft aan dat 

Jobs zoons niet ver van de woestijn woonden. Daarnaast zijn er verschillende referenties 

stijn (12:24, 24:5, 30:3, 38:26, 39:6) en de wadi's - droge rivierbeddingen in de 

woestijn die alleen tijdens het regenseizoen met water gevuld raken (6:17

 

In het boek Job komen verschillende referenties voor die een indicatie geven.

Zo haalt God de Jordaan aan (Job 40:18), ofschoon dit een relatief kleine rivier is. Dat deze 

rivier bekend was bij Job wijst erop dat hij er niet al te ver vandaan woonde.

Job spreekt over de handelaren uit Tema en Sjeba die in de woestijn naar water zoeken (Job 

6:19). Tema was een zoon van Ismaël en Sjeba kwam uit zuid Arabië. Deze handelaren 

trokken ver door naar het noorden met hun handelswaar. 

Elihu kwam uit het gebied Buz. Dit is waarschijnlijk vernoemd naar Buz, de zoon van 

broer Nahor (Genesis 22:21). Hij zal niet ver van zijn broers zijn gaan wonen, dus 

ergens tussen Ur en Aram. Volgens Jeremia 25:23 was Buz een land dat aan een Arabische 

koning behoorde. Het wordt genoemd samen met Tema, genoemd naar een zoon van 

n Dedan, een kleinzoon van Abraham via Ketura. Dit bevestigt de mogelijkheid dat 

Buz in het noordelijk deel van Jordanië lag. 
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Hierin wordt door verschillenden een verwijzing naar Job als nakomeling van Ezau gezien. 

Het is echter ook mogelijk dat het gebied van Uz zich in die tijd uitstrekte van Aram tot aan 

1, waar Edom en Uz als twee 

Job was aanzienlijker dan alle mensen van het oosten (Job 1:3), hetgeen erop wijst dat hij 

betekende voor de Israëlieten het gebied ten oosten 

,33; 7:12; 8:10). Het gebied 

strekte zich uit tot in Aram, waar Bileam vandaan kwam (Numeri 23:7). Eeuwen later sprak 

Jeremia over het gebied van Kedar, de tweede zoon van Ismaël, als het land van de mensen 

Daarbij is het opmerkelijk dat de Hebreeuwse term voor 

referenties voor naar het leven in tenten (bijvoorbeeld 5:24, 11:14, 

15, 19:12, 20:26, 22:23; in totaal 14). Dit komt overeen met de (semi-)nomadische 

levensstijl van Job. Ofschoon zijn zoons in huizen woonden en hij in de stadspoort zat (29:7), 

onde hij als kind in een tent (29:4). Vandaag de dag zijn er rijke Arabieren in Saoedi Arabië 

en de Emiraten die naast hun paleis een tent hebben staan, waarin ze regelmatig gasten 

wordt verwezen naar de woestijn. Ten eerste kwam er een sterke 

wind uit de woestijn die de huizen van Jobs zoons vernietigde (Job 1:19). Dat geeft aan dat 

Jobs zoons niet ver van de woestijn woonden. Daarnaast zijn er verschillende referenties 

droge rivierbeddingen in de 

(6:17-18, 28:4, 30:6). 

indicatie geven. 

Zo haalt God de Jordaan aan (Job 40:18), ofschoon dit een relatief kleine rivier is. Dat deze 

rivier bekend was bij Job wijst erop dat hij er niet al te ver vandaan woonde. 

n naar water zoeken (Job 

6:19). Tema was een zoon van Ismaël en Sjeba kwam uit zuid Arabië. Deze handelaren 

Elihu kwam uit het gebied Buz. Dit is waarschijnlijk vernoemd naar Buz, de zoon van 

broer Nahor (Genesis 22:21). Hij zal niet ver van zijn broers zijn gaan wonen, dus 

ergens tussen Ur en Aram. Volgens Jeremia 25:23 was Buz een land dat aan een Arabische 

, genoemd naar een zoon van 

n Dedan, een kleinzoon van Abraham via Ketura. Dit bevestigt de mogelijkheid dat 
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iv. vijanden 

Job wordt door twee vijanden aangevallen: de 

beschreven onder punt 3b. De l

eersten waren waarschijnlijk nakomelingen van Seba, de zoon van Joksan en kleinzoon van 

Abraham, die in het gebied ten oosten van de Jordaan woonden. Van hen wordt

zij in oost Saoedi-Arabië neergestreken zijn. Het zou kunnen dat beide volken Job aanvielen 

omdat ze jaloers waren op Gods zegen op hem. Ze woonden in elk geval op zo'n afstand van 

Job dat het goed mogelijk was om hem te beroven. Dat wijst erop dat Uz tussen de Jordaan 

en de Eufraat gelegen moet hebben.

 

d. Conclusie 

 

Job woonde in het gebied ten oosten van Israel in een woestijnachtig gebied in de buurt van 

Aram in het huidige Syrië en niet al te ver van Irak. Zijn vrienden kwamen uit verschillende 

gebieden die ver uit elkaar lagen, zoals Edom en Buz. Het is goed mogelijk dat Job tussen hen 

in gewoond heeft en dus ergens in 

 

 

 

5. Van wie stamde Job af?

 

We hebben al geconcludeerd dat Job geleefd moet hebben in de tijd van aartsvader Jakob of 

erna. Hij was geen Jood want hij woonde in Uz in het oosten.

Wat leert het boek Job nog meer dat uitsluitsel kan geven over wiens nageslacht hij was?

a. Monotheïstisch geloof 

 

Job was een man die God vreesde en het kwade meed. (Job 1:

allemaal in God de Schepper van hemel en aarde. De drie vrienden waren waarschijnlijk 

allemaal nakomelingen van Abraham en Elihu van Abrahams b

Lot was een rechtvaardig man die God trouw bleef, te midden van de onrechtvaardigen in 

Sodom en Gomorra. Zijn nakomelingen, de Moabieten en Ammonieten, aanbaden echter 

goden, dus de kans is klein dat Job van hen afstamde

Ezau groeide met de kennis van God, maar zijn leven laat niet zien dat hij daar naar 

handelde. Integendeel, de eerste twee vrouwen die hij huwde en zijn plan om Jakob te 
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Job wordt door twee vijanden aangevallen: de Sabeeërs en Chaldeeën. Beide volken zijn 

beschreven onder punt 3b. De laatsten woonden in het gebied van de rivier de Eufraat en de 

eersten waren waarschijnlijk nakomelingen van Seba, de zoon van Joksan en kleinzoon van 

Abraham, die in het gebied ten oosten van de Jordaan woonden. Van hen wordt

neergestreken zijn. Het zou kunnen dat beide volken Job aanvielen 

omdat ze jaloers waren op Gods zegen op hem. Ze woonden in elk geval op zo'n afstand van 

Job dat het goed mogelijk was om hem te beroven. Dat wijst erop dat Uz tussen de Jordaan 

Eufraat gelegen moet hebben. 

Job woonde in het gebied ten oosten van Israel in een woestijnachtig gebied in de buurt van 

en niet al te ver van Irak. Zijn vrienden kwamen uit verschillende 

gebieden die ver uit elkaar lagen, zoals Edom en Buz. Het is goed mogelijk dat Job tussen hen 

in gewoond heeft en dus ergens in oost-Jordanië of het noorden van Saoedi

 

stamde Job af? 

We hebben al geconcludeerd dat Job geleefd moet hebben in de tijd van aartsvader Jakob of 

erna. Hij was geen Jood want hij woonde in Uz in het oosten. 

Wat leert het boek Job nog meer dat uitsluitsel kan geven over wiens nageslacht hij was?

 

Job was een man die God vreesde en het kwade meed. (Job 1:1) Ook zijn vrienden geloofden 

allemaal in God de Schepper van hemel en aarde. De drie vrienden waren waarschijnlijk 

allemaal nakomelingen van Abraham en Elihu van Abrahams broer Nahor.

Lot was een rechtvaardig man die God trouw bleef, te midden van de onrechtvaardigen in 

Sodom en Gomorra. Zijn nakomelingen, de Moabieten en Ammonieten, aanbaden echter 

dus de kans is klein dat Job van hen afstamde (Rechters 10:6; 1 Koningen 11: 5,7,11)

Ezau groeide met de kennis van God, maar zijn leven laat niet zien dat hij daar naar 

handelde. Integendeel, de eerste twee vrouwen die hij huwde en zijn plan om Jakob te 
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. Beide volken zijn al 

aatsten woonden in het gebied van de rivier de Eufraat en de 

eersten waren waarschijnlijk nakomelingen van Seba, de zoon van Joksan en kleinzoon van 

Abraham, die in het gebied ten oosten van de Jordaan woonden. Van hen wordt gedacht dat 

neergestreken zijn. Het zou kunnen dat beide volken Job aanvielen 

omdat ze jaloers waren op Gods zegen op hem. Ze woonden in elk geval op zo'n afstand van 

Job dat het goed mogelijk was om hem te beroven. Dat wijst erop dat Uz tussen de Jordaan 

Job woonde in het gebied ten oosten van Israel in een woestijnachtig gebied in de buurt van 

en niet al te ver van Irak. Zijn vrienden kwamen uit verschillende 

gebieden die ver uit elkaar lagen, zoals Edom en Buz. Het is goed mogelijk dat Job tussen hen 

of het noorden van Saoedi-Arabië.  

 

We hebben al geconcludeerd dat Job geleefd moet hebben in de tijd van aartsvader Jakob of 

Wat leert het boek Job nog meer dat uitsluitsel kan geven over wiens nageslacht hij was? 

) Ook zijn vrienden geloofden 

allemaal in God de Schepper van hemel en aarde. De drie vrienden waren waarschijnlijk 

roer Nahor. 

Lot was een rechtvaardig man die God trouw bleef, te midden van de onrechtvaardigen in 

Sodom en Gomorra. Zijn nakomelingen, de Moabieten en Ammonieten, aanbaden echter af-

(Rechters 10:6; 1 Koningen 11: 5,7,11). 

Ezau groeide met de kennis van God, maar zijn leven laat niet zien dat hij daar naar 

handelde. Integendeel, de eerste twee vrouwen die hij huwde en zijn plan om Jakob te 
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vermoorden, wijzen erop dat hij God niet van 

Edomieten, aanbaden afgoden

Job kan ook een nakomeling geweest zijn van een van de zonen van Ketura die naar het 

oosten gestuurd werden. De Sabeeërs

erop wijst dat Job waarschijnlijk tot een andere stammenfederatie hoorde.

Dit brengt ons bij Ismaël, de oudste zoon van Abraham, die in de eerste jaren van zijn leven 

indrukwekkende dingen meemaakte met zijn vader (de oproep tot de besnijdenis, het 

bezoek van God met de geboorteaankondiging van Izak, de vernietiging van Sodom en 

Gomorra en Abimelechs grote geschenken naar aanleiding van zijn droom waarin God 

verscheen). Later maakte hij mee dat de Engel van God aan zijn moeder verscheen en God in 

water voorzag toen hij op sterven lag. Op latere leeftijd ontmoette hij zijn vader opnieuw en 

ook zijn broer en hoorde van nog meer wonderen. Al die dingen zullen bevestigd hebben dat 

God inderdaad hoort, zoals zijn naam al zei. Van de 

gezegd dat zij afgoden aanbaden en het lijkt er op dat zij een godvrezend volk bleven. Het

dan ook heel wel mogelijk dat een nakomeling van 

kenmerkend is voor Job. 

 

b. Job de meest gezegende man:

 

Job was de aanzienlijkste van alle mensen in het oosten (Job 1:

gezegend werd door God. Daarover klaagt Satan hem aan bij God, als hij stelt dat Job Hem 

dient omdat Hij hem beschermt en zegent (1:10). Deze zegen past eigenlijk meer bij de 

geslachtenlijn van Israel dan daarbuiten. Van alle andere stammen en volken die uit 

Abraham voorgekomen zijn, is de lijn van 

twaalf stammen voort en hij werd tot een groot volk. God beloofde hem zelfs zeer, zeer 

overvloedig te maken
14

, precies zoals Hij beloofd had 

maken.
15

 Job was ook zeer gezegend met zijn zeven zonen en drie dochters en past daarmee 

het meest in de geslachtenlijn van 

Van Ismaël is geschreven dat God met hem was (Genesis 21:20)

Job. Deze parallel bevestigt dat Job waarschi

 

c. Beeld van de wilde ezel

 

Het woord voor wilde ezel, 'pereh'

(dus 40%) in het boek Job (zie studie Wilde Ezel). 

Genesis 16:12 aan. 

Van de wilde ezel wordt gezegd d

Gods bedoeling met Ismaël die in vrijheid zou leven, iets wat Job deed. God heeft de 

wildernis als thuis gegeven aan de wilde ezel, het soort gebied waar

(Genesis 21:20) en ook waar Job woonde

Verder komt het woord 'pereh' van ‘vruchtbaar zijn.’ Dat is heel toepasselijk voor een vader 

die 12 zoons kreeg, zoals Ismaël

 

d. Jobab 

 

In Genesis 36:33 wordt Jobab de zoon van Zera van Bozra genoemd. De naam lijkt een 

combinatie te zijn van Job en ab

Wie was Job? 
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vermoorden, wijzen erop dat hij God niet van harte aanbad. Ook zijn nakomelingen, de 

afgoden (2 Kronieken 25:14,20).  

Job kan ook een nakomeling geweest zijn van een van de zonen van Ketura die naar het 

Sabeeërs gedroegen zich echter vijandelijk tegenove

erop wijst dat Job waarschijnlijk tot een andere stammenfederatie hoorde.

, de oudste zoon van Abraham, die in de eerste jaren van zijn leven 

indrukwekkende dingen meemaakte met zijn vader (de oproep tot de besnijdenis, het 

bezoek van God met de geboorteaankondiging van Izak, de vernietiging van Sodom en 

ote geschenken naar aanleiding van zijn droom waarin God 

verscheen). Later maakte hij mee dat de Engel van God aan zijn moeder verscheen en God in 

water voorzag toen hij op sterven lag. Op latere leeftijd ontmoette hij zijn vader opnieuw en 

en hoorde van nog meer wonderen. Al die dingen zullen bevestigd hebben dat 

God inderdaad hoort, zoals zijn naam al zei. Van de Ismaëlieten wordt later niet specifiek 

gezegd dat zij afgoden aanbaden en het lijkt er op dat zij een godvrezend volk bleven. Het

dan ook heel wel mogelijk dat een nakomeling van Ismaël het standvastige geloof had, dat 

Job de meest gezegende man: 

Job was de aanzienlijkste van alle mensen in het oosten (Job 1:3), een teken dat hij geweldig 

oor God. Daarover klaagt Satan hem aan bij God, als hij stelt dat Job Hem 

dient omdat Hij hem beschermt en zegent (1:10). Deze zegen past eigenlijk meer bij de 

geslachtenlijn van Israel dan daarbuiten. Van alle andere stammen en volken die uit 

gekomen zijn, is de lijn van Ismaël de meest gezegende. Uit hem kwamen 

twaalf stammen voort en hij werd tot een groot volk. God beloofde hem zelfs zeer, zeer 

, precies zoals Hij beloofd had om Abraham zeer, zeer overvloedig te 

Job was ook zeer gezegend met zijn zeven zonen en drie dochters en past daarmee 

in de geslachtenlijn van Ismaël. 

is geschreven dat God met hem was (Genesis 21:20); God was ook duidelijk met 

Job. Deze parallel bevestigt dat Job waarschijnlijk een nakomeling van Ismaël

Beeld van de wilde ezel 

Het woord voor wilde ezel, 'pereh', komt tien keer voor in de hele Bijbel. Daarvan is vier keer 

(zie studie Wilde Ezel). Dit geeft een sterke verbinding met 

Van de wilde ezel wordt gezegd dat God hem vrijgezet heeft (Job 39:8). Dit geeft inzicht in 

die in vrijheid zou leven, iets wat Job deed. God heeft de 

wildernis als thuis gegeven aan de wilde ezel, het soort gebied waar Ismaël

(Genesis 21:20) en ook waar Job woonde (zie punt 4b). 

et woord 'pereh' van ‘vruchtbaar zijn.’ Dat is heel toepasselijk voor een vader 

Ismaël. Ook Job was vruchtbaar, met zijn 7 zoons en 3 dochters.

In Genesis 36:33 wordt Jobab de zoon van Zera van Bozra genoemd. De naam lijkt een 

ab, dat 'vader' betekent. Hij was een vorst en dus een rijk en 
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harte aanbad. Ook zijn nakomelingen, de 

Job kan ook een nakomeling geweest zijn van een van de zonen van Ketura die naar het 

gedroegen zich echter vijandelijk tegenover Job, wat 

erop wijst dat Job waarschijnlijk tot een andere stammenfederatie hoorde. 

, de oudste zoon van Abraham, die in de eerste jaren van zijn leven 

indrukwekkende dingen meemaakte met zijn vader (de oproep tot de besnijdenis, het 

bezoek van God met de geboorteaankondiging van Izak, de vernietiging van Sodom en 

ote geschenken naar aanleiding van zijn droom waarin God 

verscheen). Later maakte hij mee dat de Engel van God aan zijn moeder verscheen en God in 

water voorzag toen hij op sterven lag. Op latere leeftijd ontmoette hij zijn vader opnieuw en 

en hoorde van nog meer wonderen. Al die dingen zullen bevestigd hebben dat 

wordt later niet specifiek 

gezegd dat zij afgoden aanbaden en het lijkt er op dat zij een godvrezend volk bleven. Het is 

het standvastige geloof had, dat 

), een teken dat hij geweldig 

oor God. Daarover klaagt Satan hem aan bij God, als hij stelt dat Job Hem 

dient omdat Hij hem beschermt en zegent (1:10). Deze zegen past eigenlijk meer bij de 

geslachtenlijn van Israel dan daarbuiten. Van alle andere stammen en volken die uit 

de meest gezegende. Uit hem kwamen 

twaalf stammen voort en hij werd tot een groot volk. God beloofde hem zelfs zeer, zeer 

Abraham zeer, zeer overvloedig te 

Job was ook zeer gezegend met zijn zeven zonen en drie dochters en past daarmee 

; God was ook duidelijk met 

Ismaël was.  

komt tien keer voor in de hele Bijbel. Daarvan is vier keer 

Dit geeft een sterke verbinding met 

at God hem vrijgezet heeft (Job 39:8). Dit geeft inzicht in 

die in vrijheid zou leven, iets wat Job deed. God heeft de 

Ismaël ging wonen 

et woord 'pereh' van ‘vruchtbaar zijn.’ Dat is heel toepasselijk voor een vader 

. Ook Job was vruchtbaar, met zijn 7 zoons en 3 dochters. 

In Genesis 36:33 wordt Jobab de zoon van Zera van Bozra genoemd. De naam lijkt een 

, dat 'vader' betekent. Hij was een vorst en dus een rijk en 
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invloedrijke man. Om deze en andere redenen menen sommigen dat dit de 

Job moet zijn die zo geleden heeft.

Er zijn echter veel redenen waarom dit erg onwaarschijnlijk is, waaronder de volgende:

 

• Bozra was een plaats in het gebied van Edom ongeveer 35 km ten zuiden van de 

Dode Zee en kan dus amper beschouwd worden als het oosten.

• De naam Jobab is in het Hebreeuws 

stelling van Job (א�וב 'ıŷôb

• Job wordt in het gelijknamige boek noch voor, noch na zijn lijden als koning 

afgeschilderd. Hij was een rijk individu, zoals Abraham, die als wijze man zijn plaats in 

de poort innam (Job 29:7; 31:21)

• Jobs rijkdom werd uitgedrukt in dieren, zowel voor als na zijn lijden, en niet in 

gouden voorwerpen of andere koninklijke bezittingen (Job 1:3, 42:12). 

nomadische veehouder

 

e. Conclusie 

 

Jobs krachtige geloof en gezegen

Hetzelfde geldt voor zijn leefgebied en de referenties naar de wilde ezel in het boek dat zijn 

leven beschrijft. 

 

6. Conclusie 

 

Als we de feiten aan het begin van deze studie nog eens 

we het volgende:  

 

1. Jobs leeftijd plaatst hem in de tijd van de aartsvaders.

2. De beschrijvingen van Jobs vrienden en vijanden wijzen erop dat hij een tijdsgenoot 

was van Jakob of zijn zonen, toen 

3. Jobs beroep en leefomstandigheden plaatsen hem tussen de nomaden, zoals 

4. Zijn woonplaats was in het oosten, het gebied waar de 

5. Job had een duidelijk monotheïstische

Abraham en Ismaël pa

6. Hij werd als niet-Jood gezegend zoals dat past bij Gods belofte aan 

7. Het beeld van de wilde ezel, dat God gebruikt om 

aanwezig in het boek Job

 

Op grond hiervan concluderen we

Wie was Job? 
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invloedrijke man. Om deze en andere redenen menen sommigen dat dit de 

Job moet zijn die zo geleden heeft. 

Er zijn echter veel redenen waarom dit erg onwaarschijnlijk is, waaronder de volgende:

was een plaats in het gebied van Edom ongeveer 35 km ten zuiden van de 

Dode Zee en kan dus amper beschouwd worden als het oosten.
16

 

De naam Jobab is in het Hebreeuws יובב yôbâb (Strong's H3103) en geen 

ıŷôb, Strong's H347) en ab (אב 'âb, Strong's H1).

Job wordt in het gelijknamige boek noch voor, noch na zijn lijden als koning 

afgeschilderd. Hij was een rijk individu, zoals Abraham, die als wijze man zijn plaats in 

29:7; 31:21).  

Jobs rijkdom werd uitgedrukt in dieren, zowel voor als na zijn lijden, en niet in 

gouden voorwerpen of andere koninklijke bezittingen (Job 1:3, 42:12). 

veehouder, net zoals de Ismaëlieten. 

Jobs krachtige geloof en gezegende leven passen het meest bij de nakomelingen van 

Hetzelfde geldt voor zijn leefgebied en de referenties naar de wilde ezel in het boek dat zijn 

Als we de feiten aan het begin van deze studie nog eens de revue laten passeren, dan zien 

Jobs leeftijd plaatst hem in de tijd van de aartsvaders. 

De beschrijvingen van Jobs vrienden en vijanden wijzen erop dat hij een tijdsgenoot 

was van Jakob of zijn zonen, toen Ismaël al twaalf vorsten had. 

Jobs beroep en leefomstandigheden plaatsen hem tussen de nomaden, zoals 

Zijn woonplaats was in het oosten, het gebied waar de Ismaëlieten

monotheïstische wereldbeeld en sterk geloof, zoals bij 

past. 

Jood gezegend zoals dat past bij Gods belofte aan 

Het beeld van de wilde ezel, dat God gebruikt om Ismaël te beschrijven, is prominent 

aanwezig in het boek Job 

deren we dat Job een nakomeling van Ismaël geweest moet zij
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invloedrijke man. Om deze en andere redenen menen sommigen dat dit de rechtvaardige 

Er zijn echter veel redenen waarom dit erg onwaarschijnlijk is, waaronder de volgende: 

was een plaats in het gebied van Edom ongeveer 35 km ten zuiden van de 

 

H3103) en geen samen-

H1). 

Job wordt in het gelijknamige boek noch voor, noch na zijn lijden als koning 

afgeschilderd. Hij was een rijk individu, zoals Abraham, die als wijze man zijn plaats in 

Jobs rijkdom werd uitgedrukt in dieren, zowel voor als na zijn lijden, en niet in 

gouden voorwerpen of andere koninklijke bezittingen (Job 1:3, 42:12). Hij was een 

de leven passen het meest bij de nakomelingen van Ismaël. 

Hetzelfde geldt voor zijn leefgebied en de referenties naar de wilde ezel in het boek dat zijn 

passeren, dan zien 

De beschrijvingen van Jobs vrienden en vijanden wijzen erop dat hij een tijdsgenoot 

Jobs beroep en leefomstandigheden plaatsen hem tussen de nomaden, zoals Ismaël. 

Ismaëlieten neerstreken. 

wereldbeeld en sterk geloof, zoals bij 

Jood gezegend zoals dat past bij Gods belofte aan Ismaël. 

te beschrijven, is prominent 

geweest moet zijn. 
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Zie Naardense Bijbel en Hebreeuwse Tenach 
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, zodat Job ook niet veel ouder 

Kronieken 8:29. 

Zophar is thought by some to be the same with Zepho, a 

Job 2:11: 'The Septuagint version calls Eliphaz the king of the Temanites, and 

Bible Dictionary, entry for Naamathite: 'as Uz was in Arabia, probably the Naamah where he lived 

Na'ameh in northwest Arabia.' 

name to permit of the 

ksd, met Chesed als ‘kesed’ en Chaldeeën 

The literary structures and the quality of the rhetoric used display the author’s literary genius." NIV 

word en http://en.wikipedia.org/wiki/Bozrah 


