
 
 

 
Lijden 
Elise Brouwer 
9789043533249 
€ 11,99 
Uitg. Kok 
 

Dit PUUR! Geloof-boek over het thema lijden zoomt in op het Bijbelboek Job. 
Het verhaal van Job behoort tot de meesterwerken van de wereldliteratuur. 
Een bekende vertelling over een man die alles had wat zijn hartje begeerde, 
maar die ook alles weer verloor en daardoor vreselijk moest lijden. Welke 
lessen kun je trekken uit dit fascinerende verhaal? In 'De lessen van Job' 
neemt Elise Brouwer je mee op reis door het Bijbelboek Job en biedt je 
daarbij nieuwe inzichten en praktische lessen. Geschikt voor studie in een 
groep of voor je eigen stille tijd. Met een hervertelling van het hele 
Bijbelverhaal, overdenkingen en vragen om bij stil te staan. 

 

 
Niemand is als hij 
Henk Binnendijk 
9789043537148 
€ 18,99 
Uitg. Kok 

In het bijbelstudieboek ‘Niemand is als hij’ denkt Henk Binnendijk na over het 
verhaal van Job, waar hij persoonlijk troost in vindt. Een verdrietige 
gebeurtenis bracht Henk Binnendijk ertoe troost te zoeken in de Bijbel. 
Algauw kwam hij uit bij het boek Job. Job is een man die veel geleden heeft. 
Zijn bezit verloren, zijn kinderen dood, een vrouw die niet naast hem staat, 
vrienden die hem veroordelen, een lichaam dat doodziek is en een God die 
afwezig is. En toch blijft hij standvastig in zijn geloof. Henk Binnendijk merkte 
dat dit bijbelboek hem nu veel meer aansprak dan voor die tijd. En hij 
ontdekte dat het geloof van Job weer vertrouwen en perspectief geeft voor 
de toekomst. Na elk hoofdstuk staan er vragen voor een bijbelstudiegroep en 
voor persoonlijk gebruik. 

 

 
Boodschap van Job 
D. Atkinson 
9789063183066 
€ 15,95 
Uitg. Novapres 

Het gegeven van het lijden in de wereld stelt ons voor de uitdagende vragen. 
Het boek Job gaat helemaal over menselijk lijden. We ontmoeten een man 
die fysiek en emotioneel beschadigd is. We komen vrienden tegen die hun 
best doen, maar het alleen maar erger maken. We worden geconfronteerd 
met intellectuele raadsels. 
Boven dit alles uit -en als gevolg hiervan - zien we Job worstelen met zijn 
geloof in God. 
David Atkinson overtuigende uitleg laat de kracht van het boek Job zien om 
tot in onze menselijke situatie te geraken en aan te sluiten bij onze 
menselijke behoeften. Het biedt naar zijn overtuiging de grote troost die 
voortkomt uit de wetenschap dat iemand anders hetzelfde heeft 
doorgemaakt. 
Zijn boek is een ontdekkngstocht waarvan de resultaten van pas komen bij 
pastorale hulpverlening. 

 

 
Job 
Dussen, A. van der 
9789060649664 
€ 10,00 
Uitg. Buijten en 
Schipperheijn 

Het bijbelboek Job stelt universele vragen aan de orde 'Is het om niet, dat 
Job God vreest?' Of geloven mensen alleen om er beter van te worden? Wat 
blijft er te geloven, als het kwaad goede mensen treft? Is er zin te ontdekken 
in het lijden? De vele vragen die een mens kan hebben rondom geloof en 
lijden worden in dit fascinerende bijbelboek niet systematisch beantwoordt. 
Sterker, elke rationele verklaring van het lijden wordt te licht bevonden en 
de HERE God legt geen verantwoording af van zijn handelen. 
 

 

 
Job 
Henk de Cock 
9789492959720 
€ 20,00 
Uitg. Scholten 

Mocht iemand een rein hart hebben en toch door zwaar lijden gaan, dan is 
het de moeite waard om het boek Job te lezen. Want de opinie van mensen 
van toen is dezelfde als die vandaag. Job wordt beschreven als een gezegend, 
rijk man die godvrezend was. God stond Satan echter toe hem te gronde te 
richten. Job verloor zijn kinderen, zijn rijkdom en zijn gezondheid. De auteur 
vraagt zich af: wat was het doel van die beproevingen? Is lijden een 
goddelijke straf voor de zonde? Jobs vrienden gaven hierop een traditioneel 
bevestigend antwoord. Maar Job heeft niet geleden omdat hij gezondigd 
had. Hij werd tot het uiterste op de proef gesteld, maar bleef aan zijn geloof 
vasthouden en zei God nooit met zijn hart vaarwel. Nooit heeft hij 
geprobeerd om een oplossing te zoeken voor zijn verdriet, buiten God om. 
Daarmee was Job het levende bewijs dat trouw en rechtvaardigheid van 
Gods dienaars niet afhangt van allerlei omstandigheden zoals rijkdom of 
armoede. 

https://www.bol.com/nl/nl/c/d-atkinson/507157/


 

 
Job 
Henk Post 
9789492433107 
€ 22,99 
Uitg. Brevier 

God en het lijden. Met de relatie daartussen hebben alle eeuwen door 
mensen geworsteld. Hoe kan een goede God mensen onschuldig laten 
lijden? Is God dan soms toch niet goed, of is Hij machteloos? Is God soms 
niet opgewassen tegen het kwaad? Wat heb je eigenlijk aan God? In de Bijbel 
is Job de persoon die met dit soort vragen in zijn eigen leven te maken krijgt. 
Wat Job vooral pijn doet, is dat hij God niet begrijpt. Zijn lijden heeft hij toch 
niet verdiend? Is God wel rechtvaardig? Hij daagt God uit hem recht te doen. 
Spannend is hoe Job wel met God een strijd voert om recht, God zelfs 
beschuldigt, maar God niet de rug toekeert. 
 
De vragen van Job zijn ook in onze tijd springlevend. Daardoor herkennen 
velen zich in hem. Tegelijk wordt het boek Job vaak als moeilijk ervaren. Dr. 
Post biedt een eenvoudige uitleg, waarin de verbinding wordt gelegd met de 
vragen van mensen in deze tijd. 

 

 
Job en het 
persoonlijke lijden 
Koert Koster 
9789082546187 
€ 5,00 
Uitg. Triple Boeken 

‘We zijn allemaal gewond, maar sommigen zijn meer gewond dan anderen.’ 
Dit boek gaat over Job. Maar het gaat ook over jou en mij. Vroeg of laat 
komen we allemaal in aanraking met persoonlijk lijden. In dit boek wordt dit 
lijden gethematiseerd aan de hand van het Bijbelboek Job. Job was iemand 
die onnoemlijk veel geleden heeft. Hij kreeg te maken met ziekte, dood, 
grote verliezen en het niet-begrepen worden door vrienden en familie. Jobs 
lijden was zowel psychisch, lichamelijk, geestelijk als sociaal. Deze vier 
vormen van lijden komen ook in dit boek aan de orde. Koert Koster verstaat 
de kunst om theologische diepgang en reflectie op het lijden te combineren 
met voorbeelden uit het alledaagse leven. Hij schuwt daarbij niet om zijn 
persoonlijk lijden te benoemen en zich kwetsbaar op te stellen. Zo houdt hij 
de lezer een spiegel voor. In de hoop dat anderen daardoor een weg vinden 
om met hun eigen lijden om te gaan. 

 

 
Job 
Ger de Koning 
9789079718573 
€ 19,95 
Uitg. Daniel 
 

In dit boek luisteren we naar de gesprekken in de hemel tussen God en de 
satan over Job. Job zelf heeft daar niets van geweten. We luisteren ook naar 
de rechtzinnige uitspraken van de vrienden van Job over God en naar de 
reactie van Job daarop. Sommige uitspraken van Job over en tot God zullen 
we met ingehouden adem aanhoren. Hoe waagt hij het te zeggen? Het zijn 
uitspraken van een man die ongekend en uitzichtloos lijdt en wanhopig op 
zoek is naar een verklaring ervoor. De Enige Die hem die kan geven, is Hij Die 
dit lijden over hem heeft gebracht. Daarom stormt Job op God aan. Ten 
slotte verschijnt God aan Job. Hij legt geen verklaring van Zijn bestuur af, 
maar laat Zichzelf zien in Zijn absolute controle over de hele schepping. Dat 
doet Hij om Job en ook ons te leren op Hem te vertrouwen, dat Hij alles 
volledig in de hand heeft en de controle over zijn en ons leven niet kwijt is. 

 

Eventueel te bestellen bij goodbookshop@solcon.nl 
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