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Een benaming voor de ‘geschriften’ De antieke wijsheidsliteratuur
c wijsheidslitcratuur hoort tot dc mccst bijz0n-
derc gesc}11'ifte11 in dc Bijbc]. In dc <mdtust;1111<:11-
tischc \vcte11scl1ap bcsnmn er twcc gcdnchtcn OVC1‘

\vi_jsl1eids'litcrntL1Lu". 1):‘ ccrstc gmcp dcnkt hij doze term
cnkel mm dc boekun job, Sprcukcm P1'c'dikcr._]c2us Sirach.
\X/ijshcid van Salomo en sonnnigc l’salmcn (0.;1. P537 an
49) en Genesis 37-51). De (weeds gI'OCp ziet wij<l1ei0lslitc-
ratuur brcdcr en denkt d;l;l1‘bi_j o.a.¢1;1n alle Bijbelbockcn
die bij dc“Gcscl1riftc11' (Hcbr. I\'ir1?1'ffn1) horen — dat zijn dc
bockcn l’s;1lr11e11,]ob_ Sprcukcn. Ruth. Hooglicd. Prediker.
Kla;1glicdcrcn, Esther. Ezra, Nchcmia an l+2 Kroniekcn.
Mmncntecl merkr men in hot OLld[€Sl';1Il1t‘l1IIiSChC m1dc*r—
zoek dzlt ;1;1nh;111gcrs \'a|1 dc‘ ccrstc grocp stecdfl mccr buc-
ken \~‘;m dc ‘(}cschriFten' rckcncn mt dc wijshddslitcratuur.
De joodse traditie noemde dczc reeks bockcn ‘gcschriftcxf
(vgl. Lkl-l:27). Anders bcnmnillgcll zijn ‘nnclerc latcrc g6-
scl11'iFt6n' (Sirl:1).‘wijsl1eid van dc oudcn' (Sir39:I)_‘dich-
terlijke boekcrf 0f‘\X/i_jshcid' (jeruzalcmsc T;1lm0cd_ trnktaat
Nluleleor/1 2.4-8.). Dc bcnaming 'dicl1tcr1i_jkc b0c‘kcn' is tc
ccnzijdig en kzln nict tocgcpnst worden op iedcr bock uit
dc K|'r1}vff|n (bijv. Ezra-Nchcmia), terwijl dc bena1ning‘Gc*—
schrif'tcn' te breed is on 00k op allc andere Bi_ib€lbOt‘k611
kan wordcn to‘. v;1st.Dus kics ik, a;m<luitcnd bij het oudc.

UQn ..,..

getuigcnis van Jczus Sirach. \/our dc bcnalning 'wijshcids-

Bij dc‘ bi_jbc'l.\"c' \\=i_is11cid§]itcratuur horcn dc dric mccr
dichtcrlijkc bockcni l’s.111ncn. Sp1'eL1kcn_]0b; dc dric me:-r
gcschicdkundige bockcnz D;miL*l. E21"a—Nc-hcmia. Krame-
ken; en dc vi_jf‘1'0l]cn (‘Ugi/lnr): Ruth, Huoglicd. Prcdlkcr.
Kl".1ag]ir‘dc1'c11 en Esther.
l)c2c bijbelsc \\=i_jshcidsliteratuur was cchtcr gccn unnum-
dcring in dc oudhcid. In hct gchclc Middcn-Ocmcn ward
cr stccds weer opnicuw gezocht naa|- \vi_js‘heid. Dc \\‘1_‘.Z;‘
probcerde dc schcpping door xvijslwid tc bcgrijpcn. I):
natuur xvas d;1;n'bi_j vaak \/our hcim dc crcaticw bran ‘:00:
dc structurcn en proccsscn in dc‘ 1n;1atsc11;1ppij iSph;5-*-;
_]b-lU:()—-H234).

Ook worstcldc dc wijze vmlk met dc vrzmg n.mr de axi;
van God in mocilijkc situatics \va;1r vanuit dc Thor; gist:

'1C‘. rueenduidig ;mtw00rd op ts vinden was. Z0 probed n:_:
tc dcnkcn over hot bestuur van God en tmchttc h1_1 Gui;
mad tc doorvorscn (]r18:l8; E2726). Uitcraard unfitnni
d;1;1rd00r \\-'cl cons hct gcvazlr dat dc rand van dc \\‘1_1ze ts
sncl als rand v-.111 God wcrd aangenolncn (ZSm1h:Z3 . D1:
gcvaar zicn wc duidelijk gcfllustrccrd bij dc vric-ndcn van
job. Allc vicr wi_jsgcrc11 wild:-n job wijze mad gcvcn. 2:133:
crkendcn nict dc mad van God hierin (zic _]b~ll:'»'\.
Zelfls dc antickc wereld erkcndc deze llxemelijkc fc11b.a;<r-
hcid en gafllcdcrig toe aan hct Feit dat ware \\"1_jshcid AI-
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Spl :7). Z0 onrving bijvoorbeeld de Egyptische (at)god
Thoth alle eer voor zi_jn Wijsheid en droeg hi_j de ereritel
‘leider van mensen’.

Jahweh, de bron van alle wijsheid
Net zoals de Egptische en Babylonische Iiteratuur haar
wijsheid roeschrijfi aan de inspirarie van de goden. venvijsr
Israel voor de ware wijsheid naar de ware God. Alleen
_|ahweh is Degene aan wie dejuiste wijsheid, kracht, in-
zichr en versrand kan worden roegekend Q1112: l3;].s31:Z).
Hij openbaart zijn wijsheid in zijn schepping (Psl()~1:24;
Sp3:19) en Thora (Dt4:5-(»).]uisr de wijze wil daarom
daarover nadenken gednrende zijn hele Ieven, want hij
erkent dar deze wijsheid onderscheidingsvermogen geeft
tussen good en kwaad. en bcloning en straf'(SpHJ:3; 11:4;
Ps37:1). De wijze heefr dan ook het diepe verlangen
in zijn hart om Gods eer re bewaken en verkondigen
(Dtlfi: I8-17:7).
Met wijsheid bedoelen we echter nier alleen ‘kennis’. Een
mens die veel kennis heeft ofveel weer, hoefr nog geen
wijze re zijn. Evenals een wijze geen ‘veel-weter’ oF‘aI1es-
weter’ hoeft re zijn. Iemand die wijs is, heeft namelijk de
juisre kennis en de bekwaamheid om op een goede manier
met deze kennis om re gaan. De wijze wil daarbij de waar-
heid van de Ieugen en her bedrog van de werkelijkheid
kunnen onderscheiden (Sp1:3-4). Op die manier wil ook
de bijbelse wijsheidsliteraruur ons inzicht geven om van-
uit Gods perspecriefhet Ieven re kunnen bezien en Gods
principes in de huidige tijd toe re passen.
I)e bijbelse wijsheid is daarom nier louter een manier van
abstract fiIos0feren,1naar een manier om de juisre wijs-
heden voor her aardse leven re ontvangen. De wijsheid
moet daarom verbonden worden aan de praktijk. Dirzelfde
duel erkennen we ook in her eerbetoon aan de Egypti-
sche (af)g0d Thoth, waar dc anrieke vvereld groot belang
hecht aan wijsheid voor de praktische levenswandel. Zowel
voor de lsraéliet als voor de oosrerlingen in de oudheid
was er geen verschil russen her inrellectuele en her prak-
tische, her religieuze en het seculiere. Hoewel de gelovige
Israelier geloofde dat de kennis van en het respect voor
God de hoogste vorm van wijsheid was (Sp1:7; 9:11); 15:32,
_]b28:28), had hij een grore openheid voor en verlangen
naar ‘aardse‘ wijsheid.

De bijbelse vol-men van wijsheid
In de Bijbel wordr de wijsheid ons vaak overgeleverd in
vier Iiteraire basisvormen: de spreuk, de redevoering, her
gedicht en her verhaal. Deze basisvormen vinden we trou-
wens nier alleen in de Bijbel, maar ze zijn 00k bekend in
buiten-bijbelse literatuur.
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De spreuk
De spreuk is de mecst conipacre weergave van wijsheicl.
Hij is korr en duidelijk terzake. Daardoor kan de spreuk
gemakkelijker worden onthouden (Sp9:17; 12:4; 23:12;
26:27: 31):-1-5). In dc Europese dichtkunst spelen rijm en
ririne een grote r01. In de oosterse dichtkunsr is dit nier her
geval. Daarin wordt vaak gebruikgeinaakt van alliteraties
(alfaberische rangschikkingen. bijv. Sp3l; Psl 1 1-112, 119),
vergelijkixlgen (P5133: 22:12-1(1) en diverse parallellismen
(Ps1:(::I9:1:29:l).

De redevoering
De redevoering is vaak gericht aan de roehoorder door
haar openingswoordcn, bijvoorbeeld ‘mijn kind', even-
eens geeft ze in I1et begin vaak een duidelijke motivatie
ter ondersreuning van her belang van de redevoering.
Daarna volgr de wijze raad die gevolgd wordt door enkele
verwijzingen naar de gevolgen indien de raad nier wordt
opgevolgd.
Meesral wordt deze Iiteraire vorm weergegeven in een
monoloog (Sp1:8-19; 5:1-23;]b32-37), maar ook een dia-
loog is daarbij mogelijk, zoals duidelijk zichtbaar is in her
boek job (]b3-27)_

Het gedicht
In her gedichr denkr de wijze na over cle Fundamentele
vragen van her leven, de waarneming en dc geschiedenis.
Her is een zoekrochr naar de verborgen goede orde. Een
goed voorbeeld voor 2o‘n gedicht is her boek Prediker.
Maar ook in het boek Psalmen vinden we een hele reeks
wijze gedichten die zich bezighouden n1et fundamentele
vragen van her leven: leed en dood (Ps37, 49, 73), vertr0u-
wen in de waarnennng (P5104). wijsheid uir de geschie—
denis (P578. 105-106), wijsheid uir Gods Thora (Ps1, 19,
119). Net als bij de spreuk gebruikt ook her I-Iebreeuwse
gedicht geen rijmvorm, maar veeleer a1lireraries,vergeIij-
kingen en parallellismen.

Het verhaal
In her verhaal wil de schrijver met behulp van een ge-
schiedenis de Iezer een universele levenswijsheid duidelijk
en overruigend laten zien. Her verhaal is daarbij een didac-
risch-prakrisch voorbeeld dat scenario’s kan bevatten die de
Iezer motiveren voor wijze raadgevingen. Duidelijke voor-
beelden hiervan zien we in de boeken Rurh,_]ob, Esther,
Nehemia enz.

‘Christelijke’ bezwaren regen de wijsheidsliteratuur
Hoewel de wijsheid als praktische Ievenswijsheid in de
joodse erhiek van groor belang is, wordr er onder christe-
nen vaak gering gedaehr over de waarde van de wijsheids-
1ireratuur.Zo worden de volgende bezwaren vaak gehoord.



'11»: weinig plaats voor God
Her meest gehoorde bezwaar is dat de wijsheid minder
van belang is omdar God er slechrs implicier in vermeld
wordr. Zo vinden we maar één keer Gods naain (en dan
zelfs nog in verkorre vorm!) in her boek Hooglied (H1816).
Her slechrste is her daarbij gesreld met her boek Esther,
aangezien her helemaal geen expliciere verwijzing bevat
naar God.
Ook wordr er in veel wijsheidslireraruur geen enkele ver-
melding gemaakr van de joodse gebruiken, de rempel en
de eredienst die we reeds kennen vanuir de hisrorische en
profetische Bijbelboeken.

TE beperkte visie
Een rweede bczwaar is dat de wijsheid vaak enkel de ge-
dachren van een mens weergeeft, die op cigen religieuze
manier God probcerr re onrdekken. Daardoor is dit den-
ken echter niet per se van God afkoiiisrig. Hierbij kunnen
we vooral denken aan de boeken Prediker en job, waarin
heel war eenzijdige gedachten sraan (bijv._]b5:7; 8:3; 11:11;
33:14-18; Pr1:4: 3:11J,19:7:28).

TE veel vermaningen
Vooral onder christenen die re sterk door de leus ‘enkel
door gelool-behouden’ zijn gevormd, kan de vvijsheids-
lireratuur wel eens een beklemmend gevoel nalaren. De
gedachre daarbij is dat God geen werken van ons verwachr
om gerechrvaardigd re worden. De wet is teniergeda-an
door Chrisrus en de aposrelen wijzen dan ook op her be-
lang van her ‘alleen door geloof“.
Doordat er echter in deze gedachten geen verschil wordr
gemaakr russen ‘werken om eeuwig leven re verdienen' en
‘werken van her geloof“, wordr de wijsheidslireraruur (en
heel war andere bijbelse passages) vaak als minderwaardig
beschouwd (hijv. Spreuken en Klaagliederen).

De wijsheidsliteratuur en her Nieuwe Testament
Ondanl-as bovenstaande bezwaren blijfr her een (cit dat
her Nieuwe Testament vol sraat met wijsheid die rerug re
vinden is in de wijsheidslireraruur van her Oude Testa-
ment. Daarnaast roeprjakobus ons op om God re vragen
om wijsheid (]k1:5) en vinden we ook in her leven van de
Heer _]ezus diverse genres van wijsheid (vgl. Mk2:17,19;
3124,27; 4:25).
Vooral Lukas de scheepsarrs' had een hoge mare van in-
teresse in de wijsheid (Lk7:35; 11:49; 21 :15). Z0 wandelr
deze geschiedschrijver in de voetsrappen van Jezus en be-
schrijfr hij de Heer Jezus als de Wijze en de bron van alle
ware wijsheid (Lk1 1:31). Ondanks dat Chrisrus God was,
hechrte Hij een enorm belang aan wijsheid, zodar Lukas
ons zelfs twee keer schrijft dat Hij roenam en vervuld werd
met wijsheid (Lk2:40,52). Chrisrus openbaarr Gods wijs-
heid en wordr zodoende vaak in de kerkgeschiedenis ge-

zien als een personirieatie van de wijsheid (Sp8:1).3
Ook in de geschrifren van Paulus ontdekken we meerdere
vervvijzingen naar de wijsheidslireraruur.
Dc nieuwtesramentische gelovigen dachren dan ook nier
gering over de wijsheid. Zij leefden uir Gods wijsheid die
geopenbaard was in de gehele Bijbel en in her leven van
de Heerjezns. En vvijsheid was nier enkel iers voor de
inrellectuelen: de vvijsheid vormt her ongeoefende ver-
stand en geeft dejengd kennis en hezonnenheid (SplZ‘-'1).
Wijsheiri heeft een enorme impact en is daarom voor de
gelovige van wezenlijk belang.Veel van onze route beslis-
singen zouden verhinderd kunnen zijn als we van tevoren
de juisre wijsheid hadden gehad. Daarom niogen we vanuir
her gehele spectrum van her Oude en Nieuwe Testament
Gods wijsheid onrdekken en eenjuisr zichr op onze situa-
ries onrvangen. Of we nu samen meedenken merjob over
de Leviathan of met Salomo over de mier. ofidat we de
diepe mysteries in her boek Prediker lezen of dc wijze raad
uir her boek Spreuken. steeds weer opnieuw mogen we
ons laren vullen met zijn wijsheid. Heer, leer ons daarom
zo onze dagen re rellen, dat wijsheid ons hart vervnlr
(P591): 1 2). I

1 De gedachte dat Lukas scheepsarrs was, wordr vooral 0nder-
steund door de vele scheepstermen die in her verhaal over de
tweede reis van Paulus voorkomen — her zogenaamde ‘wij-ge-
deelte‘ 1Hd16:9—18:22). De meeste van deze termen komen daar-
bi] voor in her verhaal over de schipbreuk (Hd27:14-44, vgl. 16:11;
21:31. Zie verder: A. van Veldhuizen, Lukas de Medicljnmeester,
1Kampen, 1926), 75.

2 Melito, The Philosopher 9; Clement van Alexandria, The Stromata
V1.6; Hippolytus, The Extant Works and Fragments of Hippolytus".
Exegeticaf, Origenes, De Principiis.
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