
Jobs bok på en halv time 
Om du leser disse følgende avsnittene, vil du få helheten og 

sammenhengen i Forkynneren på omtrent et kvarter. Du vil få bokens  

høydepunkter og de viktigste avsnittene og versene. Kanskje du også her 

vil finne ord som har noe å fortelle deg i Norge i 2022, i ditt liv?  

• 1,1-22 

• 2,1-13 

• 3,1-26 

• 6,1-21 

• 19,1-29 

• 38,1-41 

• 42,1-17 
 

Fakta om Jobs bok 
Jobs bok er regnet for å ha den ypperste litterære kvaliteten blant bøkene 

i den hebraiske Bibelen. Men ikke bare det: det er allment vurdert å høre 

til blant hele verdenslitteraturens fremste verk. 

Åpningen av boken betyr omtrent det samme som vi i norsk tradisjon 

kunne sagt slik: Det var en gang en mann i et land langt, langt borte. 
Handlingen er umulig å tidfeste, men antas å skulle finne sted i 

patriarkenes tid. Hvor finner handlingen sted? «Landet Us», som 

åpningssetningen angir, er et ukjent landområde som kanskje kan 

forbindes med Edom, et sted litt øst for Kanaan. Uansett er det et viktig 

poeng i lesningen av boken, at Job ikke er jøde og handlingen finner sted 

utenfor et jødisk miljø. Boken inneholder ingen tilknytninger til jødisk 

fellesskap eller sted eller gudsdyrkelse. Med andre ord: den er allmenn 

og tidløs.  

Jobs bok gir ingen enkle svar på hvorfor onde ting skjer. Job innser at 

han ikke kan forstå hvor mektig Gud er og hvorfor livet han har blitt 

som det har blitt.  
 

Nøkkelord og stikkord i Jobs bok 
Lidelse. Hvorfor. Tillit. Rettferdighet. Urettferdighet.  

 

Spørsmål til samtale eller ettertanke 
Job er et studium i lidelse og hvordan vi møter den.  

Hvordan blir Job et forbilde i møte med lidelse?  

Hva gjør han riktig?  

Hvordan kan et menneske bære lidelse på en god måte? 

 

Job i Det nye testamente 
Jobs bok spille knapt noen rolle som helst i Det nye testamente. Jesus 

nevner ikke boken eller tematikken fra Job. Derimot trekker det som 

kanskje var Jesu bror, Jakob, fram personen Job i sitt brev som et forbilde 

i utholdenhet i vanskeligheter: «Ja, dem som holder ut, priser vi salige! 

Dere har hørt hvordan Job holdt ut, og har sett hvordan Herren lot det 

ende. For Herren er rik på medlidenhet og barmhjertighet.» (5,11)  

Man kan kanskje se trekk hos Job som er som et forbilde for Jesus: Han er 

rettferdig. Han tar imot lidelse. Han ber for fiender. Han synder ikke.  

 

Ord å ta med  
«Jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå fram i støvet. 

Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud. Mine øyne 

ser, det er jeg som får se ham, ikke en fremmed. Mitt indre fortæres av 

lengsel!» (19,25-27) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobs bok er tema for gudstjenesten søndag 6. november.  

Et samtaleopplegg  fra Randeund Fr ik irke 2022,  ved Unni Westl i  & Jostein  Ørum  

Det gamle testamente 16:22 

Job 
Boken oppsummert 
Første scene: Job er en hederlig mann. Han er god og frykter Gud. 

Dessuten har livet vært godt for ham, og han har både stor familie og stor 

rikdom.  

Andre scene: Gud samler sitt råd i himmelen av «gudesønnene». Blant 

dem er også «Anklageren». Dette er samme ord som satan, ikke som et 

navn, men som en tittel. Gud skryter av Job, men anklageren påstår at 

hans rettferdighet og tro skyldes hans medgang. Gud gir da tillatelse til at 

anklageren kan ta både Jobs familie og rikdom.  

Tredje scene: Job mister alt.  

Fjerde scene: Guds råd samles igjen, og Gud skryter fremdeles av Job som 

ikke synder eller svikter Gud, til tross for motgangen. Anklageren hevder 

at dette er fordi Job selv ikke er berørt på kroppen. Han får da tillatelse 

til å sende plager over Job.  

Femte scene: Job holder likevel fast på troen. «Gjennom alt dette kom 

ingen synd over Jobs lepper.» (2,10) 

Sjette scene: Resten av boken handler om Jobs tre venner som kommer 

til ham og bytter på å argumentere rundt rettferdighet og skyld og 

hvorfor onde ting skjer, og Job nekter å gi dem rett, men holder fast på at 

A) Han selv er skyldfri, og B) Gud er rettferdig.  

Sluttscene: Herren velsigner Job og gir ham tilbake mer enn han mistet.  

 


