
Ajoeb, de geduldige 
 

‘Ajoeb, ik weet niet hoe we verder moeten. Het vee is gestorven en we hebben onze kale 

akkers voor een veel te lage prijs verkocht. De geldkist is leeg en de kinderen hebben honger.’ 

Ajoeb knikte zijn vrouw begripvol toe. ‘Het zit ons nu even niet mee, maar God heeft een 

groot hart. We hebben misschien weinig te eten, maar God zal voor ons zorgen.’ 

zijn vrouw leek niet gerustgesteld. Hun hele leven lang hadden ze eten in overvloed gehad. 

Ajoeb had er altijd op gelet dat niemand iets tekortkwam. Hij kon niet van zijn maaltijd 

genieten als iemand anders honger had. En als er een armoedzaaier in oude lompen voorbij 

strompelde, dan holde hij naar binnen om even later eten en kleding uit te delen. 

Het grote stuk landbouwgrond dat Ajoeb bezat, was altijd volop begroeid geweest. ‘Die Ajoeb 

zit het in alles mee,’ zeiden de mensen vaak over hem. ‘Hij is rijk, hij heeft veel kinderen en hij 

is nooit ziek. Hij is zeker door God gezegend.’ 

Zo is het, dacht Ajoeb. God heeft mij gezegend. Wat ik bezit heb ik aan Hem te danken. Als 

zijn vee jongen kreeg, als zijn boomgaarden veel fruit opleverden of als de bloemen in zijn tuin 

weelderig bloeiden, dan zei hij: ‘Dank u God, dit hebben we aan U te danken.’ 

Maar nu zat het Ajoeb niet mee. En de ellende werd nog groter toen op een dag zijn huis 

instortte en al zijn kinderen om het leven kwamen. Terwijl een traan over zijn wang biggelde, 

zei Ajoeb: ‘God heeft het leven dat Hij gegeven had, weer teruggenomen.’ 

In de tijd die volgende, ging opeens zijn gezondheid achteruit. Ajoeb werd ziek, heel ziek. Hij 

kreeg zweren op zijn lichaam waar pus uitkwam. Zijn hele lijf was bedekt met rode vlekken en 

bulten. De mensen uit zijn dorp liepen met een grote boog om hem heen als ze hem 

tegenkwamen op straat. Ook zijn vrienden kwamen niet meer bij hem op bezoek. En omdat 

de mensen bang waren om besmet te raken door zijn ziekte, mocht hij niet meer in het dorp 

wonen. Daarom bracht hij zijn dagen alleen door op een kleedje in een hutje ver buiten het 

dorp. 

Ajoeb had zoveel ziektes dat zijn lichaam aan de binnenkant en aan de buitenkant kapotging. 

Zijn huid jeukte en etterde en zijn organen werkten bijna niet meer. De enige lichaamsdelen 

die nog gezond waren, waren zijn hart en zijn tong. Met zijn hart voelde Ajoeb toch 

dankbaarheid en met zijn tong prees hij God. ‘Dank voor alle jaren dat U zo goed voor mij 

gezorgd heeft. U weet wat goed voor mij is.’ 

De vrouw van Ajoeb deed haar best om hem te verzorgen. Iedere dag bezocht ze zijn hut om 

hem eten en drinken te brengen en zijn wonden te verzorgen. Maar ze zag de situatie steeds 

somberder in. ‘Ajoeb, we hebben nu zoveel pech gehad. Houdt dit nou nooit op? ‘jammerde 

ze. 

‘Houdt het nooit op?’ Met een hees stemmetje fluisterde Ajoeb: ‘Ons hele leven heeft God 

ons zoveel gegeven. Hoelang gaat het nu minder met ons?’ 

‘Een paar jaar,’ zei de vrouw beschaamd. “En wat stelt een jaar voor vergeleken met al die 

goede jaren die we hebben gehad?’ Ajoeb was teleurgesteld in zijn vrouw en stuurde haar 

weg. ‘Slechte dingen zijn mij overkomen,’ zei Ajoeb. ‘Maar U bent goed voor mij’. Ajoeb 

praatte veel tegen God en soms kreeg hij een boodschap terug. 

 



Ook nu: ‘Stamp met je voet op de grond,’ hoorde hij. Dat deed Ajoeb. Met zijn laatste 

krachten, tilde hij zijn been op en liet zijn voet op de aarde vallen. De grond barstte een stukje 

open en helder, fris water borrelde op. Ajoeb dronk ervan en waste zijn lichaam ermee. Het 

water genas zijn lichaam, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Zijn organen 

herstelden zich en zijn huid werd zachter dan ooit. Ajoeb stond op en maakte een wandeling. 

Zijn lichaam was weer fit en krachtig. 

Ajoebs vrouw had spijt dat ze aan God getwijfeld had. Dat wilde ze Ajoeb vertellen, maar ze 

keek geschrokken rond toen ze zijn hut leeg aantrof. Op het pad kwam een energieke man 

aanlopen met een glanzende huid. 

‘Pardon meneer,’ zei de vrouw van Ajoeb. ‘Heeft u misschien mijn man gezien? Zijn huid is vol 

zweren en hij kan nauwelijks lopen.’ De man glimlachte. ‘Herken je mij niet?’ Hij sloeg zijn arm 

om haar heen. ‘God heeft mij beter gemaakt.  

Laten we teruggaan naar ons dorp. Als God het wil, zullen wij weer een stukje land bezitten en 

akkers inzaaien en een nieuwe veestapel opbouwen. Misschien kunnen we zelfs een nieuw 

gezin beginnen. Alles wat we krijgen, zullen we aan God te danken hebben.’ 

 

En aan Ajoeb toen hij tot zijn Heer riep:  Mij heeft tegenspoed getroffen, maar U bent de 

barmhartigste van de barmhartigen.’ 

Wij verhoorden hem toen en Wij hieven de tegenspoed op waarin hij verkeerd. En Wij gaven hem 

zijn familie terug en no g eens zoveel daarbij uit barmhartigheid van Onze kant en als herinnering 

voor degenen die Ons dienen. 

Koran 21: 83-84 

  

Thema 

Beproevingen en positief blijven. 

 

Voor in de les: 

Gespreksvragen: 

- Wat vind je van het verhaal van Ajoeb? 

- Ondanks alle ellende die hij meemaakt blijft hij God dankbaar. Kun je je dat voorstellen? 

- Sommige mensen overkomen heel veel nare dingen tegelijk. Hoe kun je dan toch hoopvol en   

   vertrouwensvol en dankbaar blijven voor wat wél goed is geweest? 

- Snap je dat de vrouw van Ajoeb de hoop opgeeft? 

- Denk je dat er meer mensen zijn die lijken op Ajoeb, of meer mensen die lijken op zijn  

   vrouw? 

   Hoe zou dat komen? 

 


