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Job

In het bijbelboek Job kun je lezen over de strijd die Job meemaakt.
Het is eigenlijk een lang gedicht waarin Job en zijn vrienden om de beurt
spreken.
Job verlangt naar Christus: ‘Ik weet het, mijn Verlosser leeft’. (Job 19)
Het lijden van Gods kinderen is moeilijk te begrijpen.
Het mag ons bij de Heere Jezus brengen, Die weet wat lijden is.
We lezen over Jobs geloofsstrijd, hij krijgt niet op al zijn vragen een
antwoord, maar krijgt wel rust en vrede van de Heere.
Niet de satan heeft het laatste woord, maar God Die boven alles staat!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------Lees het verhaal goed. Rijg de ketting met kralen in de goede volgorde!
De vrienden van
Job komen op
bezoek. Ze
maken het nog
moeilijker.

Job houdt van
God, hij wil graag
doen wat Hij zegt.
Job is rijk en heeft
tien kinderen.

Satan neemt alles
wat Job heeft. Ook
al heeft Job niets
meer, toch blijft hij
op God vertrouwen.

Job heeft veel
verdriet gehad, nu
wordt hij getroost.
Hij krijgt nog
meer rijkdom dan
hij had!

Satan praat weer
met God over Job.
Satan zegt:’Als
Job ziek wordt
gaat hij wel
vloeken. Job
wordt ziek.

Job bekent schuld
voor God, over
zijn twijfel, als hij
Gods Almacht
ziet.

Satan wil niet dat
Job God liefheeft.
Satan kan
gelukkig niet
meer doen dan
God toelaat

Alle vier de
vrienden zijn stil
geworden, nu
spreekt God in het
onweer tot Job.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------Zet alle letters uit de tekening over de rijkdom van Job in de goede volgorde en je leest een bekende tekst uit Job 1.
Je krijgt een paar letters cadeau.
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