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  SAMENVATTING 
 

 

Deze dissertatie levert een bijdrage aan een christelijk geïnspireerde visie op begeleiding 

vanuit de oudtestamentische wijsheidsliteratuur; in het bijzonder het boek Spreuken. 

Hoofdstuk 1 bevat een algemene inleiding waarin het begrip begeleiding wordt 

gedefinieerd. In hoofdstuk 2 staat de vraag naar de context van de wijsheid centraal. Er 

wordt een (conceptueel) kader ontwikkeld over begeleiding in oud-Israël om zo inzicht te 

krijgen in de wijsheidsleraren en hun leerlingen. Het derde hoofdstuk richt zich op de 

theologie van de wijsheid en beantwoordt de vraag welke invloed de wijsheid en de 

theologie op elkaar hebben gehad en hoe de theologie van de wijsheid zich verhoudt tot 

de theologie van het Oude Testament. Dit hoofdstuk besteedt daarnaast aandacht aan het 

Godsbeeld en het mensbeeld van de wijsheidsleraren en behandelt (theologische) thema’s 

die relevant zijn voor begeleiding. Hoofdstuk 4 houdt zich bezig met Salomo, de mannen 

van Chizkia, Agoer en Lemoeël. Salomo neemt in de wijsheidsliteratuur een prominente 

plaats in en wordt genoemd als auteur van verzamelingen van spreuken in het boek 

Spreuken. ‘Zijn’ wijsheid heeft een sociale verandering in oud-Israël op gang gebracht. 

Hoofdstuk 5 buigt zich over de vraag tegen welke achtergrond het boek Spreuken moet 

worden gelezen. Vragen die gesteld worden, zijn wie de mogelijke auteur van het boek is, 

in welk tijdvak het boek is ontstaan, uit welke verzamelingen het boek bestaat, en voor 

wie en met welk doel het boek is geschreven. De antwoorden werpen licht op de teksten 

die in hoofdstuk 6 onder de loep worden genomen en worden, in hoofdstuk 7, toegepast 

op begeleiding. Het zesde hoofdstuk neemt als uitgangspunt teksten uit het boek Spreuken 

die licht werpen op begeleiding. Deze teksten worden uitgelegd aan de hand van 

toonaangevende wetenschappelijke commentaren. Tot deze teksten behoren de inleiding 

op Spreuken (1:1-7), de ‘vrees voor JHWH’-teksten, ‘leven’-teksten, werkwoorden die het 

proces kenmerken dat leidt tot een ‘levend leven’ en opdrachten aan de vader/leraar (en 

daarmee aan de begeleider). Hoofdstuk 7 geeft antwoord op de onderzoeksvraag welke 

aanwijzingen kunnen worden afgeleid uit het boek Spreuken voor begeleiders en 

christelijke opleidingen tot begeleidingskundige? en wendt de kennis opgedaan in de 

voorgaande hoofdstukken aan om te komen tot een Bijbels geïnspireerde visie op 

begeleiding in een hedendaagse context. 

 

Sleutelwoorden: Wijsheid; Wijsheidsliteratuur; Wijsheidsscholen; Wijsheidsleraren; 

Wijsheidstheologie; Salomo; Spreuken; Vrees voor JHWH; Levend leven; Begeleiding.  

 



 
ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
iii 

 
 

  SUMMARY 
 

 

This dissertation aims to contribute to a Christian point of view on guidance based on Old 

Testament wisdom literature in general and the book of Proverbs in particular. Chapter 1 

contains a general introduction in which the concept of guidance is defined. In chapter 2 

the question of the context of wisdom is highlighted. A (conceptual) framework about 

guidance in ancient Israel is developed in order to gain insight into the wisdom teachers 

and their students. The third chapter has its focus on the theology of wisdom and answers 

the question what the mutual influence of wisdom and theology is and how wisdom 

theology relates to the theology of the Old Testament. This chapter pays attention to the 

image of God and the image of humans wisdom teachers have and discusses (theological) 

themes that are relevant for guidance. Chapter 4 pays attention to Solomon, and the men 

of Hezekiah, Agur and Lemuel. Solomon has a prominent position in wisdom literature and 

is presented as the author of collections of proverbs in the book of Proverbs. ‘His’ wisdom 

has initiated a social change in ancient Israel. Chapter 5 explores the question against 

which background the book of Proverbs is to be read. Questions that arise are who the 

potential writer(s) of the book is or are, in what era the book originated, what collections 

the book consists of and for whom and with what purpose the book was written. The 

answers shed light on the texts that are explored in chapter 6 and are applied to guidance 

in chapter 7. Chapter 6 takes those texts from the book of Proverbs that shed light on 

guidance. These texts are then explained with the help of leading academic comments. To 

these texts belong the introduction to Proverbs (1: 1-7), the ‘fear of JHWH’ texts, ‘life’ 

texts, verbs that characterise the process that leads to a ‘living life’ and also assignments 

for the father/teacher (and as such the guide). Chapter 7 answers the research question 

what indications can be inferred from the book of Proverbs for guides and Christian 

Universities for Guidance Experts? and employs the knowledge gained in the previous 

chapters to arrive at a Biblically inspired view on guidance in a present day context. 

 

Key terms: Wisdom; Wisdom literature; Wisdom schools; Wisdom teachers; Wisdom 

theology; Solomon; Proverbs; Fear of YHWH; Living life; Guidance. 
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  VOORWOORD 
 

 

Met een zekere terughoudenheid leg ik mijn proefschrift voor. Ik heb mij vier jaar lang 

mogen verdiepen in de wijsheidsliteratuur en met name het boek Spreuken. Maar de Bijbel 

bevat daarnaast nog vijfenzestig boeken die grotendeels buiten beschouwing zijn 

gebleven. Dit heeft mij doen beseffen dat een doctorsgraad in de godgeleerdheid een 

dieper wetenschappelijk inzicht geeft in slechts een klein deel van de Bijbel. 

 

Met dankbaarheidheid in mijn hart schrijf ik aan het eind van het proces dit voorwoord. Ik 

dank God die mij de gezonheid, de kracht, het inzicht en het doorzettingsvermogen heeft 

gegeven om dit proefschrift te voltooien. Ik hoop dan ook dat de God waarover dit 

proefschrift gaat in het lezen de eer krijgt en Zijn naam wordt verheerlijkt! 

 

Toen ik in 1981 openbare belijdenis van het geloof aflegde, kreeg ik de tekst mee die ik 

voorin mij proefschrift citeer: ‘Zalig een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens aan 

wie goed-verstaan ten deel valt’ (Spreuken 3:13). De bestudering van Spreuken heeft mij 

aanknopingspunten gegeven om meer gestalte te geven aan mijn werk als christen-

begeleider in (professionele) begeleiding. Ik spreek de hoop en de wens uit dat dit 

proefschrift collega-christen-begeleiders zal inspireren om ook hun begeleidingspraktijk op 

een Bijbelse manier inhoud te geven. 

 

Het schrijven van een proefschrift wordt wel eens bestempeld als een solitaire bezigheid. 

Ik heb dat gelukkig niet zo ervaren. Naast de hulp van God heb ik me gesteund gevoeld 

door mensen die ik hiervoor graag wil bedanken. 

 

Allereerst mijn vrouw José en onze zoons Harmen, Jonathan en Pieter aan wie ik dit 

proefschrift opdraag. Zij hebben een rol van onschatbare waarde gespeeld in de 

totstandkoming van mijn dissertatie. Ik besef dat er heel veel (vrije) tijd in deze studie is 

gaan zitten. Tijd die ik niet aan jullie heb besteed… 

 

Ik dank mijn manager ir. P.M. (Piet) Murre. Toen ik hem mijn wens kenbaar maakte dat ik 

nog wel eens een promotieonderzoek ter hand zou willen nemen, heeft hij alles in het werk 

gesteld om deze wens in vervulling te doen gaan. Piet, hartelijk dank voor de mogelijkheid 

die jij en Driestar educatief mij hebben geboden. 
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Prof. dr. W.S. (Willem) Boshoff en dr. A. (Bram) de Muynck dank ik voor hun deskundige 

en professionele begeleiding in de hoedanigheid van promotor en copromotor. Willem, onze 

kennismaking dateert uit de tweede helft van de negentiger jaren van de vorige eeuw toen 

jij mij werd toegewezen als begeleider in het schrijven van mijn masterthesis. We hebben 

elkaar daarna niet uit het oog verloren, getuige je bezoeken aan Nederland en onze 

bezoeken aan Zuid-Afrika. Jij bracht mij op het spoor van Spreuken als uitgangspunt voor 

mijn proefschrift, voorzag mij van waardevolle suggesties en gaf op een sympathieke 

manier leiding aan de voortgang van mijn onderzoek. Bram, het was een voorrecht voor 

mij dat je als collega op Driestar educatief de rol van copromotor hebt vervuld. Niet alleen 

jouw kennis van de begeleidingskunde, maar ook jouw theologische belezenheid en 

nauwgezette manier van lezen, hebben een rol gespeeld in de totstandkoming van mijn 

proefschrift. 

 

Toen ik drs. P. (Peter) Goedegebure vroeg om mijn dissertatie op taal- en spelfouten te 

controleren, stemde hij onmiddellijk in. Peter, dank daarvoor. 

 

Verder wil ik alle mensen bedanken die mij in de afgelopen jaren moreel hebben 

ondersteund en van hun interesse hebben blijk gegeven. Ik denk hierbij aan collega’s op 

Driestar educatief en de locatie Revius van het Wartburg College, maar ook familie, 

vrienden en belangstellenden. 

 

Soli Deo gloria 
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1  

   

  INLEIDING 
 

 

1.1  INLEIDING 

 

1.1.1  DE POPULARITEIT VAN BEGELEIDING 

 

Begeleiding is ‘in’. Nederland heeft de grootste begeleidingsdichtheid ter wereld: een kwart 

van de werkenden heeft een begeleider (Carrière Switch 2001-2015; Schouten & Nelissen 

s.a.). Ook in het onderwijs neemt begeleiding een niet meer weg te denken plaats in 

(Dienst Uitvoering Onderwijs s.a.). Het aantal begeleiders is de laatste jaren enorm 

toegenomen. Om aan hun wensen en vragen tegemoet te komen, is een veelheid aan 

boeken verschenen. En opleidingen voor begeleiding, met als doel de professionaliteit van 

begeleiders te vergroten, schieten als paddenstoelen uit de grond. De populariteit van 

begeleiding blijkt daarnaast uit verenigingen en stichtingen die zijn opgericht om een 

bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en de kwaliteit van het vakgebied en de 

beroepsbeoefenaar. 

 

1.1.2  BEGELEIDING IN DE KLASSIEKE WERELD 

 

Begeleiding heeft een lange geschiedenis. Reeds uit de klassieke wereld zijn 

begeleidingsgesprekken overgeleverd. Bijvoorbeeld in de dialogen van Plato, de 

gesprekken in Tusculum van Cicero, en de brieven van Seneca aan Lucilius. De oudste 

begeleider komt voor in de Odyssee van Homerus: de godin Pallas Athena die in de 

gedaante van Mentor ondernemende stervelingen op weg helpt (De Haan 2007:6). 

 

Socrates (469-399 voor Christus) is voor begeleiders een voorbeeld als het gaat om een 

explorerende houding. Hij heeft laten zien welke houding de gespreksleider moet hebben: 

onderzoekend, vragend en niet autoritair (Veraart-Maas 2006:21-57). 
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1.1.3  BEGELEIDING IN DE BIJBEL 

 

Ook in de Bijbel komen begeleidingsrelaties voor. In het Oude Testament kan de relatie 

tussen Elia en Elisja in 1 Koningen 19 en 2 Koningen 2 als voorbeeld worden genomen en 

in het Nieuwe Testament de relatie tussen Jezus en zijn discipelen in de evangeliën. 

 

In het Oude Testament biedt de wijsheidsliteratuur en met name het boek Spreuken 

aanknopingspunten om na te denken over begeleiding, opvoeding, leren en onderwijzen. 

 

1.1.4  BEGELEIDING IN HET BOEK SPREUKEN 

 

Het boek Spreuken is het Bijbelse wijsheidsboek bij uitstek; het geeft een indruk van wat 

in het oude Israël als wijsheid werd beschouwd. Het gaat vooral om praktische wijsheid en 

levenskunst: spreuken over de omgang met mensen in allerlei verhoudingen en situaties, 

goede manieren, eerlijkheid en betrouwbaarheid in het zakendoen, en de juiste 

levenshouding. Bij dit alles staan bescheidenheid, geduld, mildheid en zorgvuldig gedrag 

voorop. Overigens speelt bij de vraag wat en wie wijs is, het ontzag voor JHWH een grote 

rol. 

 

In met name Spreuken komen gezegden voor die licht werpen op aspecten zoals de 

omgang met mensen, houding en gedrag, en verbale en non-verbale communicatie, die in 

begeleiding een grote rol spelen. 

 

1.1.5  EEN DEFINITIE VAN BEGELEIDING 

 

1.1.5.1 INLEIDING 

 

In het werkveld is onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen een veelheid aan 

begeleidingsmethoden ontstaan. Elke begeleidingsvorm heeft zijn eigen specifieke 

methode. Omschrijvingen van begeleidingsvormen zijn theoretische onderscheidingen. In 

de praktijk van de uitvoering komen mengvormen voor. Ook worden er verschillende 

benamingen gehanteerd voor vormen van begeleiding. Begeleiding wordt afgebakend van 

vormen of stijlen van leidinggeven en onderscheidt zich van allerlei vormen van overleg 

(Hoonhout 1993:153-155). 

 

Vormen van begeleiding die we tegenwoordig tegenkomen, zijn: coaching, 

werkbegeleiding, supervisie, (begeleide) intervisie en consultatie, stagebegeleiding, 

mentoring, organisatieadvies, loopbaanbegeleiding en outplacement, counseling, 
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teambuilding, tutoring, mediation en allerlei vormen van training, scholing en opleiding 

(Hoonhout 1993:154-155). 

 

Begeleiding heeft onder allerlei benamingen en in verschillende gedaanten ingang 

gevonden in professionele organisaties. Er bestaat geen eenduidig begrip voor begeleiding 

en geen eenduidig beroepsbeeld van dé begeleider (Coenen & Meijers 2003:21). 

 

Supervisie en coaching zijn in Nederland uitgegroeid tot de belangrijkste vormen van 

(professionele) begeleiding. 

 

In paragraaf 1.1.5.2 loop ik een aantal auteurs langs die in hun werk aandacht geven aan 

omschrijvingen van het woord ‘begeleiding’. Sommige auteurs richten zich op een 

specifieke vorm van begeleiding, zoals supervisie of coaching. Ik bespreek de auteurs in 

de volgorde van het jaar waarin hun boeken zijn gepubliceerd. Achtereenvolgens zijn dat: 

Ratering en Hafkamp (2000), Siegers (2002), Coenen (2003), Coenen en Meijers (2003), 

Coenen (2005), Coenen (2009), Korrel (2003), Vandamme (2003), Vandamme (2009), 

Boomen, Merkies en Hoonhout (2004), Van Delft (2004), Banning en Banning-Mul (2005), 

De Haan (2005), De Haan (2006), De Haan (2007), De Haan (2011), De Haan en Burger 

(2011), Wolbink (2005), Berg en Szabó (2006), Van Gorkum (2007), Bru (2008) en Van 

Beek en Tijmes (2010). Meerdere werken van dezelfde auteur bespreek ik na elkaar. 

 

1.1.5.2 DEFINITIES 

 

In Nederland wordt een aantal omschrijvingen voor begeleiding gebruikt. 

 

Ratering en Hafkamp (2000) introduceren in hun boek de methode van zelfsturend leren 

als voorwaarde om optimaal te blijven presteren. Bij deze methode geven leidinggevenden 

en medewerkers zelf actief sturing aan het leerproces. Op basis van directe ervaring en 

betekenisverlening formuleren en concretiseren zij persoonlijke en gemeenschappelijke 

leerdoelen. Ratering en Hafkamp citeren Rijkers (1997) en noemen als hoofdpunten van 

coaching: 

 

 voorwaarden scheppen voor het zo zelfstandig mogelijk kunnen leren en werken van 

de medewerkers en teams; 

 begeleiding bij het zelfstandig oplossen van zich voordoende werk-, gedrags-, 

samenwerkings- en zelfsturingsproblemen; 

 mensen helpen bij ‘leren leren’. 
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Coaching houdt in zijn algemeenheid in dat de leidinggevende zich dienstbaar opstelt naar 

zijn medewerkers (Ratering & Hafkamp 2000:105-106). 

 

De in Nederland gezaghebbende Siegers (2002) richt zich op supervisie en omschrijft 

supervisie als volgt: ‘Supervisie is een didactische methodiek, gericht op het leren 

uitvoeren van geprofessionaliseerd werk in directe contactsituaties. Zij is de meest 

geprofessionaliseerde methodiek op het terrein van professioneel begeleiden’ (Siegers 

2002:7-11). In zijn handboek ‘Supervisiekunde’ heeft hij tot in detail de methodiek van 

supervisie uitgewerkt. 

 

In zijn beschrijving van de ontwikkeling van de supervisiekunde in Nederland constateert 

Coenen (2003) dat er een omslag is van een conceptuele eenvoud (Siegers) naar 

conceptuele veelvoud. Hij toont in zijn boek aan dat zich een veelheid aan varianten en 

alternatieven heeft ontwikkeld. Geleidelijk aan zijn in Nederland alternatieve vormen van 

supervisie van de grond gekomen. Coenen formuleert een definitie van begeleiding 

(Coenen 2003:102-104) die hij in het boek van Coenen en Meijers (2003:19) uitwerkt. 

 

Begeleiding heeft voor Coenen en Meijers (2003) van doen met ‘met raad en daad terzijde 

staan’, met ‘ondersteunen’ en met ‘op weg vergezellen’. Zij citeren Siegers en Haan (1988) 

op het terrein van de supervisie waarbij de vraag ‘wat te doen?’ centraal staat. Coenen en 

Meijers hebben bij begeleiding een voorkeur voor de vraag ‘hoe te leven?’ in plaats van de 

vraag ‘wat te doen?’. De vraag ‘hoe te leven?’ richt de aandacht op de leefwereld van 

waaruit begeleidingsvragen voortkomen. Zij spreken dan over begeleidingskunde. De 

begeleidingskunde formuleert geen algemene, sluitende regels die voorafgaan aan 

begeleiding, maar richt zich op de reflectie van de begeleidingspraktijken. De benadering 

van Coenen en Meijers legt de nadruk op inlevingsvermogen, emoties en 

verbeeldingskracht van de begeleidingskundige (Coenen & Meijers 2003:22-23). 

 

Er is, zo zegt Coenen (2005), tegenwoordig sprake van een grote verscheidenheid aan 

begeleidingsvragen en van een groot aanbod aan begeleidingsvormen. Naar zijn mening 

is het gevolg hiervan de noodzaak om een goed inzicht te verkrijgen in de aard van de 

begeleidingsvraag en ook in de context waarin de begeleiding aan de orde is. Coenen 

hanteert de term ‘humanisering van begeleiding’ en zet deze term tegenover de 

uitdrukking ‘technisering van begeleiding’ waaronder hij de methodisch-instrumentele 

aanpak van begeleiding verstaat met als uitkomst het ‘Handboek supervisiekunde’ (Siegers 

2002). Hij pleit in zijn publicaties uit 2003 (Coenen 2003 en Coenen & Meijers 2003) voor 

een ‘contextuele benadering’ van begeleiding en zet deze ingeslagen weg voort met een 

pleidooi voor een humanisering van begeleiding. Coenen richt zich op professioneel 
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geschoolde en werkende begeleiders die de noodzaak ervaren van een op mensen 

afgestemd contextueel kader dat vraagt om een kritische en reflexieve grondhouding. Het 

gaat hierbij om een voortdurende kritische doordenking van begeleiding in complexe 

omstandigheden. Een dergelijk contextueel en ‘humaniserend’ perspectief stelt de 

mens(en) en meer in het bijzonder de complexe ervaringen en handelingen van mensen 

in de begeleiding centraal (Coenen 2005:19, 20-22, 27). 

 

Coenen (2009) omschrijft coachen als een begeleidingsvorm die zich kenmerkt door een 

gerichtheid op de functievervulling, een zekere nadruk op gedragsverandering, resultaten 

en oplossingen, een pragmatische invalshoek, en organisatie en beleid als context. 

Professionele begeleiding richt zich op problemen die deel uitmaken van het werkzame 

leven. Het professionele handelen is verbonden met de noodzaak om (zelf) vorm te geven 

aan het leven in het algemeen en het werkzame leven in het bijzonder waarbij rekening 

dient te worden gehouden met de complexe context waarbinnen mensen leven. 

Begeleiding kan dan ook worden verbonden met levenskunst (Coenen 2009:9, 27). 

 

Uitgangspunten en concrete suggesties voor begeleiding van effectieve leerprocessen 

komen we tegen in het boek van Korrel (2003). Zij presenteert een model, de 

‘interventiekaart’, als een praktische wegwijzer waarop de ontwikkeling van leertrajecten 

en de keuze van interventies kunnen worden gebaseerd. Korrel richt zich op het belang 

van de dialoog en het doorbreken van gewoontepatronen maar geeft geen definitie of 

omschrijving van begeleiding (Korrel 2003). 

 

Coaching is voor Vandamme (2003) een nieuwe gespreksvorm die zich profileert naast 

advisering, therapie, leiderschap, opleiding en hulpverlening. Het unieke van coaching, zo 

zegt hij, is dat het aspecten uit het persoonlijke leven van mensen in een educatief en 

ontwikkelingsgericht kader plaatst. Coaching transformeert problemen, gebeurtenissen, 

patronen en verstrengelingen door ze onder projectmatige zelfsturing te brengen 

(Vandamme 2003). 

 

Vandamme (2009) richt zich op de ontwikkeling van particulieren en professionals. Hij 

vraagt zich af wanneer ontwikkeling zinvol en duurzaam is. Hij ontwikkelt het ‘vorkmodel’, 

een naar zijn zeggen beproefde methodiek om ontwikkeling hanteerbaar te maken in 

diverse toepassingen. Vandamme neemt het woord begeleiding niet in zijn mond maar 

spreekt over ontwikkeling (Vandamme 2009). 

 

Een overzicht van verschillende spanningsvelden die bij coaching een rol spelen, komen 

we tegen bij Boomen, Merkies en Hoonhout (2004). Zij willen daarmee coaches een 
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houvast bieden voor het maken van zorgvuldige keuzes in de eigen praktijk. In hun boek 

lichten zij zeven aspecten toe die in coaching steeds aan de orde zijn: Coaching is te 

omschrijven als een doelgerichte (1) methode (2) van begeleiding (3) van leren (4) gericht 

op zelfstandig functioneren (5) van individuen of teams (6) binnen een organisatiecontext 

(7). Deze aspecten gebruiken de auteurs als omschrijving van coaching (Boomen, Merkies 

& Hoonhout 2004:18). 

 

In de titel van haar boek gebruikt Van Delft (2004) het woord ‘psychosociale begeleiding’. 

Zij vertaalt de begrippen ‘overdracht’ en ‘tegenoverdracht’, oorspronkelijk ontwikkeld door 

Freud, naar de alledaagse beroepspraktijk van begeleiders. Overdracht (het onbewust 

overdragen van oude gevoelens van de cliënt op de begeleider) en tegenoverdracht (het 

onbewust overdragen van oude gevoelens van de begeleider op de cliënt) zijn potentiële 

bronnen voor miscommunicatie en hebben een fundamentele invloed op het 

begeleidingsproces en op de kwaliteit van de communicatie. Van Delft heeft haar boek 

bedoeld voor mensen die anderen professioneel begeleiden in hun ontwikkelingsproces 

en/of in hun persoonlijke (ontwikkelings)problematiek. Zij definieert het begrip begeleiding 

echter niet (Van Delft 2004:14-21). 

 

Het perspectief van de ‘narratieve begeleidingskunde’ staat centraal in het werk van 

Banning en Banning-Mul (2005). Het gaat daarin om het openbreken van het ‘verstarde’ 

verhaal om zicht te krijgen op waar dit verhaal wordt gedomineerd door het 

maatschappelijk gewenste of door eigen toedekking. Om zich te leren verwonderen om 

wat tot nu toe werd buitengesloten en om contact te krijgen met eigen vitale 

mogelijkheden. Banning en Banning-Mul geven in hun boek niet aan wat zij onder 

begeleiding verstaan (Banning & Banning-Mul 2005). 

 

De Haan (2005) gebruikt het woord ‘adviseren’ en definieert adviseren als een tijdelijk 

samenwerkingsverband tussen een klant of klantorganisatie en een adviseur, dat als doel 

heeft om verbetering te brengen in de situatie van de klant. Adviseren is een state of mind, 

een intentie bij het spreken die, mits goed vertaald naar interventies, anderen tot hulp kan 

zijn. Hij gebruikt soms de naam ‘helpende buitenstaander’ voor de adviseur. Hij richt zich 

op het geven van advies aan iemand die voor een keuze staat, anderen helpen bij het 

realiseren van veranderingen en iemand in staat stellen zelf iets beter waar te nemen, te 

begrijpen, of te beïnvloeden (De Haan 2005:7, 11). 

 

De Haan (2006) schrijft vanuit de gedachte dat professioneel werken tegenwoordig steeds 

meer ‘permanent leren’ en ‘persoonlijke ontwikkeling’ vraagt. Hij wijdt deel twee van zijn 

boek aan begeleiding, maar geeft daarvan geen definitie of omschrijving. 
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In 2007 gebruikt De Haan de term ‘relationele coaching’. Zijn doel is de professionaliteit 

van de coachee te vergroten door de eigen relatie tot bepaalde ervaringen en vraagstukken 

te bespreken. De Haan spreekt over helpende gesprekken omdat ‘leren’ een van de 

terugkerende doelstellingen is bij het aangaan van gesprekken. De bedoeling van de coach 

is bij de coachee reflectie te stimuleren, potentiele kwaliteiten vrij te maken en obstakels 

voor verdere ontwikkeling te overwinnen of weg te nemen (De Haan 2007:6, XI-XII). 

 

Het boek van De Haan dat in 2011 op de ‘markt’ verschijnt, heeft tot doel professionele 

supervisors, adviseurs en coaches te helpen bij de ‘zorg voor zichzelf’: de kunst om je te 

verbeteren met hulp van ervaringen uit de eigen praktijk. Hij grijpt hierbij terug op de 

oude Grieken waarbij zorg voor zichzelf een leidend principe voor kwaliteit van leven en 

voor professioneel werken was. De Haan richt zich in zijn boek op een van de 

begeleidingsvormen: supervisie. Hij definieert supervisie als volgt: ‘Gedisciplineerde 

reflectie-in-relatie waarin casuïstiek en principes getransformeerd worden tot nieuwe 

actiemogelijkheden en vaardigheden’. Het is voor hem een proces waarin rekening 

houdend met (ethische) principes, nieuwe praktijkkennis wordt gegenereerd (De Haan 

2011:2). 

 

Coaching is voor De Haan en Burger (2011) een manier van werkgerelateerd leren waarbij 

vooral in tweegesprekken wordt gewerkt. De coach is gericht op het faciliteren van het 

leer- en ontwikkelproces van de coachee. Coaching heeft tot doel de professionaliteit van 

de coachee te vergroten door de eigen relatie tot bepaalde ervaringen en vraagstukken te 

bespreken. Daarnaast is coaching een vorm van individueel leren, waardoor mensen verder 

worden geholpen in hun professionele ontwikkeling, hun ‘loopbaan’ (De Haan & Burger 

2011:5, 126). 

 

Wolbink (2005) schrijft voor ‘mensen die met mensen werken’ vanuit een 

gestaltmethodische benadering. Hij richt zich op de relatie tussen supervisor en 

supervisant(en) waarin contact maken de rode draad is. De gestaltbenadering richt zich 

verder op ‘gewaarzijn’ en ‘heelzijn’. Gewaarzijn van wat je doet, voelt en denkt. Waar je 

behoefte aan hebt en aan het vergroten van het gewaarzijn van de omgeving. En leidt tot 

een vruchtbare interactie met je omgeving waardoor verdere groei ontstaat. Heelzijn wil 

zeggen dat je, in principe, bewust kunt en wilt zijn van al je kwaliteiten, gevoelens, 

behoeften en gedachten en dat je met behulp daarvan in staat bent om met je omgeving 

op een creatieve en respectvolle wijze contact te maken (Wolbink 2005:9-19, 21-32). 

 

Het boek van Berg en Szabó (2006) is, zoals zij opmerken, bedoeld voor coaches die de 

wereld willen veranderen. Die resultaat willen zien en tegelijkertijd de cliënt met respect 
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willen bejegenen. En die gebruik willen maken van de vermogens en vaardigheden die de 

cliënt al heeft. Berg en Szabó stellen het coachingsgesprek centraal: hoe je een gesprek 

zo kunt voeren dat het de cliënt in een korte tijd het meeste oplevert. De auteurs geven 

geen definitie van coachen. Wel waar het om gaat: het gaat er bij oplossingsgericht 

coachen om het kort te houden. Het betreft een specifieke vorm van gespreksvoering, met 

de bedoeling cliënten te steunen en een goede start te geven bij hun zoektocht. Niet het 

probleem, maar de oplossing wordt als vertrekpunt genomen (Berg & Szabó 2006:11-13). 

 

Van Gorkum (2007) noemt supervisors en coaches ‘begeleiders van ervaringsleren’ en richt 

zich op het patroon waarin de begeleider en de lerende zitten en waarop de begeleider 

geen vat kan krijgen. Hij verbaast zich erover dat er in de begeleidende beroepen weinig 

theorie voorhanden is die als leidraad kan dienen voor het doen van interventies die het 

leren van, aan en door ervaringen bevorderen. Hij laat onder andere zien welke invloed 

het perspectief van de begeleider heeft op zijn begeleiding en wat dit betekent voor de 

begeleiding van de reflectie van de lerende, wil hij die reflectie en daarmee zijn leren van 

zijn ervaring bevorderen (Van Gorkum 2007:7-9, 59-62). 

 

In de visie van Bru (2008) staan de vaardigheden van het horen van de boodschap van de 

ander centraal, het verstaan van wat de ander tot uitdrukking wil brengen, en het 

vermogen daarover een zodanig gesprek te voeren, dat de ander tot een beter begrijpen 

van zichzelf en zijn situatie komt. 

 

Bij Van Beek en Tijmes (2010) staat procesgerichte coaching centraal. Zij bedoelen 

daarmee dat de leidinggevende zijn medewerkers met aandacht volgt en ondersteunt in 

hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Bij procesgerichte coaching hoort: 

gerichtheid op de persoon en zijn (potentiële) kwaliteiten, verantwoordelijkheid van de 

medewerker, de wens om doelen te verwezenlijken, feedback geven en confronteren, 

evalueren en reflecteren, procesmatig werken (Van Beek & Tijmes 2010:8). 

 

In paragraaf 1.1.5.3 ga ik in op het onderscheid en de overeenkomst tussen 

(psychologische) counseling en begeleiding (waaronder supervisie en coaching). Ik 

verduidelijk dit onderscheid omdat counseling een veel voorkomend begrip is in de 

Engelstalige wereld en daar vaak wordt geïdentificeerd met begeleiding. In de Nederlandse 

situatie heeft counseling de teneur van therapie. Counseling en begeleiding hebben echter 

dezelfde (psychologische) wortels. Bij begeleiding richt ik mij met name op supervisie en 

coaching omdat van de vele vormen van professionele begeleiding in Nederland supervisie 

en coaching het meest bekend en methodisch het best zijn beschreven. 
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1.1.5.3 HET ONDERSCHEID EN DE OVEREENKOMST TUSSEN (PSYCHOLOGISCHE) COUNSELING EN 

BEGELEIDING 

 

Binnen professionele begeleiding wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende 

begeleidingsvormen. Voorbeelden zijn onder andere supervisie, coaching, training, 

mentoring en consultancy (Coenen 2003) maar ook therapie en counseling (Coenen 2003; 

Egan 2012; Gladding 2012). 

 

Twee begeleidingsvormen die heel dicht bij elkaar liggen, zijn enerzijds supervisie en 

coaching en anderzijds counseling. Uit de vakliteratuur blijkt dat supervisie en coaching, 

en counseling ten aanzien van methoden en technieken niet veel van elkaar verschillen. 

Ook de onderliggende psychologische tradities waarop deze begeleidingsvormen zich 

beroepen, verschillen niet of nauwelijks (Palmer & Whybrow 2007). Nederlandse 

beroepsorganisaties differentiëren supervisie en coaching aan de hand van het type 

begeleiding. Voor counseling geldt in Nederland vooralsnog geen eenduidige typering. In 

de literatuur wordt counseling vooral gecontrasteerd met psychotherapie (Gladding 2012; 

McLeod 2003). Dit neemt niet weg dat de concepten van supervisie en coaching, en 

counseling binnen de professionele begeleiding van mensen vaak inwisselbaar worden 

gebruikt (Palmer & Whybrow 2007). Dit veroorzaakt een conceptuele verwarring. De 

verschillen in essentiële kenmerken tussen supervisie en coaching, en counseling vertalen 

zich hoofdzakelijk in de vergelijking tussen de literatuur en de manier waarop de literatuur 

gestalte krijgt in de beleving van de Nederlandse professional. Het thema dat zowel in de 

literatuur als de praktijk er onderscheidend uitspringt, is de cliënttypering en de daarbij 

behorende hulpvraag. In supervisie en coaching is vooral sprake van arbeidsgerelateerde 

en extrinsieke hulpvragen, terwijl de vragen in counseling een meer persoonsgerelateerd 

karakter hebben. De hulpvraag in counseling heeft een iets meer therapeutisch karakter 

dan in supervisie en coaching. Over het ‘niet-klinische’ karakter van de cliënt bestaat 

consensus. Er is geen sprake van ‘ziekte’ of van ‘patiënt-zijn’. 

 

1.1.5.4 DE HUMANISTISCHE PSYCHOLOGIE ALS GEMEENSCHAPPELIJKE ACHTERGROND VAN 

COUNSELING EN BEGELEIDING 

 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw is de humanistische psychologie ontstaan. Haar doel 

is mensen helpen hun unieke potenties te ontdekken en hun al even unieke behoeften te 

vervullen. Een van de grondleggers is Maslow (1908-1970). De humanistische psychologie 

zegt: ‘We are our human needs’ en gaat uit van een optimistische mensvisie (Stober & 

Grant 2006:19). Zij gaat terug op de filosofie van Aristoteles en bouwt op de theorie van 

Adler (1870-1937) die meer de nadruk legt op de mogelijkheden van de mens dan op zijn 
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problemen of ziekten (Cox, Bachkirova & Clutterbuck 2010:300). De humanistische 

psychologie heeft van ongeveer 1950 tot ongeveer 1980 ongekende invloed op het 

psychotherapeutisch klimaat gehad. De humanistische benadering gaat uit van een 

holistische kijk op de mens en verwerpt de scheiding tussen lichaam en geest. Zij ziet de 

mens als een ‘dynamisch’ geheel die zelf keuzes kan maken en zijn eigen ontwikkeling en 

groei kan bevorderen. ‘In asking our clients to make clear and conscious choices, we ask 

them to become active architects of their growth’ (Stober & Grant 2006:27). 

 

Rogers (1902-1987) geldt als een andere grondlegger van de humanistische psychologie. 

Het gaat Rogers niet om ‘methoden’ en ‘technieken’ maar om de ‘persoonlijke’ relatie 

tussen cliënt en therapeut. De therapeut moet zich bewust zijn van zijn eigen beleving, 

vooronderstellingen en gewoontes. Deze zijn bepalend voor het therapeutisch proces en 

niet de kennis van methoden en technieken (Van Kalmthout 1991:64). Rogers wordt 

menigmaal door begeleiders aangehaald om hun methodiek toe te lichten of te 

onderbouwen. Rogers verzet zich tegen (technische) methoden in de begeleiding en wil de 

cliënt vrijmaken door belemmeringen weg te nemen zodat hij tot groei en ontwikkeling kan 

komen (Rogers 1942:28-29). Kenmerkend voor de grondhouding in zijn theorie zijn: 

 

 openstaan voor (alle) ervaringen; 

 het vermogen in het hier-en-nu te leven; 

 het vermogen eigen intuïtie te volgen; 

 zich vrij voelen in denken en handelen; 

 creativiteit. 

 

1.1.5.5 HET SPECIFIEKE VAN COUNSELING, SUPERVISIE EN COACHING 

 

COUNSELING 

 

Counseling is een non-directieve manier van gespreksvoering, die vooral door Rogers is 

gestimuleerd. Het gaat uit van de veronderstelling dat de cliënt zelf zijn (existentiële) 

problemen kan oplossen. Hij wordt daarbij geholpen door maximale exploratie van 

gevoelens en motieven, wat kan uitmonden in (her)definiëring van de situatie, in het 

nemen van beslissingen of het vinden van oplossingen. Belangrijke vaardigheden van de 

counselor zijn acceptatie, echtheid (congruentie) en empathisch vermogen. In een later 

stadium van het gesprek – na vooral actief luisteren – kan de counselor ook zelf een wat 

minder volgende aanpak hebben in de vorm van het inbrengen van eigen ervaringen, van 

(voorzichtige) confrontaties, en van stimuleren tot diepgaander onderzoek. Eventueel 

kunnen ook adviezen worden gegeven (Hoonhout 1993:162). 
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SUPERVISIE 

 

Supervisie is een didactische methode voor begeleidende, helpende en vormende beroepen 

waarbij de persoon die zelfstandig het beroep uitoefent zelf het ‘instrument’ is. In deze 

didactische methode staat het leren leren centraal. De supervisant kan leren over zijn 

manier van leren, leren over zijn werk en leren van de relatie tussen supervisor, mede-

cursisten en zichzelf. Supervisie is geen therapie, coaching, intervisie, pastoraat, 

werkbegeleiding en (psychologische) counseling. ‘Supervisie is een methode van opleiden 

en deskundigheidsbevordering voor mensgerichte beroepen waarbij methodisch handelen 

in interacties tussen personen een belangrijk aspect is van de zelfstandige 

beroepsuitoefening. In het kader van een opleiding is supervisie gericht op 

beroepstoerusting en in het kader van deskundigheidsbevordering op verdere ontwikkeling 

van beroepsbekwaamheid’ (Jagt, Leufkens & Rombout 1995:11, 141). In deze definitie 

zitten de vereisten waaraan het werk van de supervisant moet voldoen: mensgericht, 

interactief, methodisch en beroepsgericht. De supervisant oefent tijdens de opleiding zijn 

beroep zelfstandig uit en er is een pendelbeweging tussen werken en leren of tussen 

praktijk en theorie. 

 

Siegers omschrijft supervisie als volgt: 

 

 Supervisie is een didactische methodiek gericht op het (beter) leren uitvoeren van 

geprofessionaliseerd dienstverlenend werk, waarin het doelgericht hanteren van de 

relatie een belangrijke rol speelt. 

 Het leren in supervisie is een leren op basis van reflectie. Supervisie richt zich op het 

ontwikkelen van zelfgestuurd leren bij de supervisant. 

 In supervisie leert de supervisant in de uitvoering van zijn beroepswerk op integratieve 

wijze en op basis van zelfsturing te functioneren. 

 In supervisie leert de supervisant om na de supervisie op basis van zelfsturing verder 

te leren van zijn werkervaringen. 

 In supervisie leert de supervisant primair van zijn werkervaringen. De 

supervisiesituatie zelf is een tweede aanvullende bron van leermateriaal. 

 Supervisie veronderstelt een grondstructuur die bestaat uit een directe koppeling van 

werksituatie en leersituatie in regelmatige opeenvolging, bepaalde condities aangaande 

tijdsduur van bijeenkomsten, aantal bijeenkomsten, frequentie van de bijeenkomsten 

en het aantal cliënten en de relaties tussen de cliënten (Siegers 2002:18-31). 
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COACHING 

 

Coaches werken met psychisch evenwichtige mensen, in tegenstelling tot psychologen en 

psychotherapeuten die werken met mensen met psychische stoornissen. In de meeste 

definities van coaching staat de aanname centraal dat de cliënt geen ernstige psychische 

stoornissen moet hebben, dat de cliënt een bron van oplossingen is en dat hij bereid is 

constructief mee te werken in casu samen te werken in het zoeken van oplossingen voor 

problemen in zijn persoonlijk leven en werk (Palmer & Whybrow 2007:23-24). ‘That means 

that coaches give less advice and answers, trusting that people often know what they need 

to and can direct themselves pretty well. All coaches need to do is encourage people to 

form their own thoughts and views about a situation’ (Starr 2008:9). Bij coaching staan 

de mogelijkheden van de toekomst centraal, niet de fouten uit het verleden (Whitmore 

2003:9). Coaching is gericht op de volgende doelen: verbeteren van prestaties, bevorderen 

van leren en bevorderen van processen van zelfsturing en coöperatie (Verhoeven 2003:15, 

17). Coaching begint bij doelen die zich duidelijk onderscheiden van de niet optimale 

huidige situatie (Vandamme 2006:55). Het gaat erom dat de coach de potentiële 

kwaliteiten van de cliënt vrijmaakt zodat hij zelf weer het stuur van zijn leven in handen 

kan nemen. Het is geen onderwijzen maar het bevordert het leren. ‘Coaching is unlocking 

a person’s potential to maximise their own performance. It is helping them to learn rather 

than teaching them, a facilitation approach’ (Whitmore 1992:2). 

 

Veel vormen van coaching hebben de volgende kernbegrippen van de humanistische 

psychologie overgenomen: 

 

 faciliteren van de groeimogelijkheden van de cliënt (Stober & Grant 2006:20); 

 onvoorwaardelijke aandacht en respect voor en acceptatie van de cliënt (Stober & Grant 

2006:23); 

 authenticiteit, echtheid en congruentie van de begeleider (Stober & Grant 2006:24); 

 empathie en begrip voor de cliënt (Stober & Grant 2006:22). 

 

Rogers wordt dan ook beschouwd als de vader van coaching (Brock 2008:291). 

 

Coaching is erop gericht (doelstelling) dat uitvoerders leren om op basis van zelfsturing 

hun werk uit te voeren volgens een door de organisatie dan wel door de uitvoerder zelf 

opgesteld scenario. Het leerresultaat zal hier primair tot uitdrukking moeten komen in het 

handelen in de uitvoering van het werk (Siegers 2002:585-586). 
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Coaching onderscheidt zich van supervisie door: 

 

 meer feedback dan reflecteren; 

 meer sturing van buiten; 

 minder langetermijndenken; 

 minder complexe werksituaties (Siegers 2002:78). 

 

AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Counseling, supervisie en coaching hebben de humanistische psychologie als 

gemeenschappelijke achtergrond. 

 

Van de vele vormen van professionele begeleiding in Nederland zijn supervisie en coaching 

het meest bekend en methodisch het best beschreven. 

 

Het doel van counseling is probleemoplossing en exploratie van de beleving. De inhoud 

richt zich op existentiële vragen. De focus is smal en het termijndenken kort (Hoonhout 

1993:168). 

 

Het doel van supervisie is persoonsgerichte beroepsontwikkeling. De inhoud richt zich op 

leerthema’s met betrekking tot de beroepsuitoefening. De focus is breed en het 

termijndenken kort (Hoonhout 1993:166). 

 

Het doel van coaching is het autonoom functioneren van teams en individuen in de 

organisatiecontext. De inhoud richt zich op actuele werkproblemen met betrekking tot 

resultaatgerichte afspraken. De focus is smal en het termijndenken kort (Hoonhout 

1993:167). 

 

1.1.5.6 SAMENVATTING EN WERKDEFINITIE 

 

In bovenstaande omschrijvingen komen de volgende gemeenschappelijke kernwoorden 

voor: helpen, begrijpen, leren, ervaringen, verandering en ontwikkeling. Op grond van 

deze elementen kom ik tot de volgende werkdefinitie: 

 

Begeleiding is het voeren van ‘helpende’ gesprekken waarin de ander tot een beter 

begrijpen van zichzelf en zijn situatie komt door te leren van zijn ervaringen en vragen 

gericht op gedragsverandering om zich beroepsmatig te ontwikkelen. 
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1.1.6  DE IDENTITEIT VAN DE BEGELEIDER EN DE IDENTITEIT VAN DE OPLEIDING 

 

DE BEGELEIDER (EN DE CLIËNT) 

 

In Nederland werkt een deel van de begeleiders in een omgeving met een christelijke 

identiteit. Daarmee bedoel ik dat zij bijvoorbeeld bewust hebben gekozen voor een 

christelijke hogeschool (waar de populatie veelal bestaat uit studenten met een christelijke 

achtergrond) of dat zij bewust op zoek zijn naar cliënten met een christelijke identiteit. 

 

Remmerswaal (2006:405-406) en Thoolen en Hobbelink (2014:20-23) gaan uit van de 

vooronderstelling dat begeleiding waardevrij is. 

 

Huisman, Körver en Regouin, Witkamp, Kruyne, Borst, Havelaar-Bakker, Van Duyn, De 

Ronde en Borst en Oosting zijn een andere mening toegedaan. 

 

Huisman (2002) buigt zich over het thema omgaan met grenzen tussen supervisie en 

therapie. Hij merkt op dat zowel de begeleider als de cliënt in begeleiding ‘worden 

geconfronteerd met invloeden uit het verleden en met uitdagingen voor de toekomst’. Het 

gaat Huisman in zijn bijdrage om kwesties als wat te vragen aan de cliënt als het gaat over 

het verleden en wat te bespreken als het gaat om de toekomst. Huisman kijkt naar 

begeleiding vanuit de contextuele benadering en laat zien dat het zich vaak afspeelt op het 

kruispunt van ‘leren’ en ‘leven’ (Huisman 2002:97-120). 

 

Körver en Regouin (2007a) wijzen op het feit dat supervisie specifiek wordt op het moment 

dat een supervisor met een supervisant aan het werk gaat. Zij merken terecht op dat de 

supervisor zichzelf als persoon meebrengt in supervisie; gesocialiseerd in een 

oorspronkelijk beroep geeft hij supervisie in een (ander) specifiek werkkader (Körver & 

Regouin 2007a:15, 17).1 

 

Witkamp (2007) besteedt aandacht aan de existentiële dimensie in supervisie. Hij zegt dat 

de pastor (supervisant) zijn privé-emoties niet moet wegduwen, ‘maar ze onder ogen 

komen en ze zo transformeren dat ze een ieder ten dienste staan, in algemene 

                                                           
1 Ik voeg hieraan toe dat de supervisor niet alleen zijn socialisatie in zijn oorspronkelijke beroep meeneemt maar 
ook zijn socialisatie die heeft plaatsgevonden binnen het gezin waarin hij is opgegroeid, een mogelijke 
godsdienstige of areligieuze socialisatie et cetera. Smeets (2007:101, 115-116) merkt op dat ‘ethische 
opvattingen van supervisoren en supervisanten niet los kunnen worden gezien van hun levensbeschouwing, van 
de wijze waarop zij denken over de werkelijkheid en datgene wat zich aan onze directe waarneming onttrekt’ en 
‘voor goede begeleiding van ethische thema’s van supervisanten is het noodzakelijk dat de supervisor de eigen 
morele ontwikkeling en de eigen persoonlijke houding tegenover morele thema’s kent en ter beschikking heeft. 
… de supervisor … dient … zichzelf in moreel opzicht te kennen en dit kunnen inzetten in supervisie. … een 
supervisor kan geen religieuze thema’s in de supervisie begeleiden zonder kennis van de eigen religiositeit en 
van de voorhanden zijnde uitings- en ontwikkelingsvormen hiervan …’. 
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herkenbaarheid’ (Witkamp 2007:72). Witkamp rept niet over de supervisor maar ik sta op 

het standpunt dat zijn opmerking aan het adres van de pastor (supervisant) ook voor de 

supervisor (begeleider) geldt. 

 

Kruyne (2007) brengt de pastoraal-supervisorische relatie te berde. Hij wijst hiertoe op 

Andriessen en Miethner2 die over het ‘pastorale moment’ in de supervisierelatie schrijven 

en merkt op dat ‘alle leervragen van de pastor3 … worden besproken binnen de ruimte van 

een gemeenschappelijke spiritualiteit’ (Kruyne 2007:157-158). 

 

Bakker-Havelaar (2010:68) spreekt zich, naast Borst (zie ‘Afsluitende en concluderende 

opmerkingen’) uit over de rol van de supervisor: 

 

De rol van de supervisor als mystagoog houdt in dat hij iemand helpt zichzelf in te wijden in 

het geheim van het bestaan en diegene daarop bevraagt. Het kan dan niet anders dan dat de 

supervisor zelf ook weet heeft van het geheim. Dan kan hij de ander begeleiden op die weg. 

Het is geen weg van kennis- of geloofsoverdracht, maar een weg van ervaring met God en het 

helpen op die spirituele weg naar het zoeken en vinden van dat geheim van God. Hij help het 

geheim ontsluiten. Daarbij gaat het niet alleen om inzicht en bewustwording van de weg, maar 

ook het concreet aanbieden van werkvormen om dat geheim te beleven. 

 

Het nieuwste boek op het gebied van de supervisiekunde (‘Supervisiekunde: 

Meerperspectivisch’) bevat een aantal bijdragen waaruit blijkt dat begeleiding niet 

waardevrij is. Van Duin wijst in dit kader op het aanspreken van intuïtie. Zij zegt dat 

gevoelens en emoties belangrijke informatiebronnen zijn en citeert in deze context 

Brouwer4 (Van Duin 2015:328-329). De Ronde (2015:348) doet een beroep op Kunneman 

(2013:431-456) die zegt dat het belangrijk is dat het vakmanschap en het vakmatig 

handelen niet alleen is gebaseerd op objectieve analyses, maar ook op een normerend en 

zingevend toetsingskader dat is geworteld in de persoon van de professional. Borst en 

                                                           
2 Andriessen en Miethner (1993:79) maken een opmerking over het pastorale moment in supervisie: wanneer 
dat gebeurt ‘… verwirklicht sich das Wort: “Wo zwei und drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten 
unter ihnen”. Das pastorale Moment in der Supervision macht den Supervisor sehr bescheiden und empfänglich 
für das was Gott tut’. 
3 Of supervisant. 
4 ‘De toekomst van coachen kan zijn dat we de methodische coachbenadering met haar doelgerichte 
maakbaarheid achter ons laten en gaan werken vanuit het veranderingsparadigma dat vitaliteit en creativiteit 
alleen kunnen ontstaan in een proces van komen en gaan van binnenuit. Dit vraagt dat we niet langer werken 
aan de hand van een gewenst methodisch stappenplan naar de gedroomde toekomst, maar dat we onszelf en 
anderen leren om te gaan met het eigen non-stopontwikkelingsproces. Daarin zijn de zelfkennis van het moment, 
zich ontvouwende intuïtieve inzichten en cognitie de informatiebronnen voor de volgende stap of een volgende 
fase’ (Brouwer 2014:27-31). 
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Oosting (2015:356), die zich op ethiek in supervisie richten, merken op dat de persoonlijke 

preoccupatie van de supervisor een belangrijke rol in ethische kwesties speelt.5 

 

DE OPLEIDING 

 

Er zijn in Nederland twee christelijke opleidingen voor begeleidingskunde.6 De meeste 

studenten van de Christelijke Hogeschool Ede hebben ook een christelijke identiteit en 

kiezen bewust voor deze opleiding. Daarnaast zijn er studenten met een andere 

levensbeschouwelijke basis of zonder levensbeschouwelijke basis die om andere redenen 

voor de Christelijke Hogeschool Ede kiezen.7 

 

Bijzondere opleidingen (waaronder christelijke opleidingen) hebben hun bestaansrecht (en 

eventuele subsidiëring) aan de overheid te danken. Zij moeten zich op het gebied van 

identiteit onderscheiden van openbare opleidingen om dit bestaansrecht te kunnen 

bewijzen en op die subsidiëring aanspraak te kunnen (blijven) maken. 

 

AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Iedereen heeft een levensbeschouwelijk kader. Elke begeleider, ook de christen-

begeleider, dient zich hiervan bewust te zijn. De begeleider is degene die de begeleiding 

vorm geeft. Hij is het ‘instrument’ in begeleiding. Van hem mag worden verwacht dat hij 

zijn christen-zijn in begeleiding gestalte geeft. De begeleider en de cliënt zijn nooit 

waardevrij. Zij nemen naast hun morele, culturele en sociaal-politieke waardeoordelen ook 

hun levensbeschouwelijke en spirituele identiteit mee in het proces van begeleiding. 

Opvattingen, voorkeuren en persoonlijke belevingen van de begeleider en de cliënt zullen 

altijd een rol spelen in begeleiding. Borst (2010a:49) benadrukt dat de supervisor zich tot 

de bronnen van de supervisant – en andere, waaronder zijn eigen – heeft te verhouden, 

wil hij de ‘diepte’ van werkvragen met zijn supervisanten kunnen bewerken. 

 

De vraag die mij bezighoudt, is hoe de christelijke identiteit van de begeleider en de 

opleiding een rol kan spelen in begeleiding en opleiding. 

                                                           
5 ‘Iedere supervisor heeft gedurende zijn eigen leerweg zijn eigen voorkeuren gecreëerd. Welke boodschappen 
hoor je als supervisor heel scherp, welke rode draden zie jij direct? … En dan zijn er ook de boodschappen die je 
niet ziet of hoort. … hoe je kijkt, bepaalt wat je ziet en zegt meer over de vragensteller dan over de ander’ (Borst 
& Oosting 2015:356). 
6 Tot deze opleidingen behoren de Christelijke Hogeschool Ede in Ede en Windesheim in Zwolle. De Christelijke 
Hogeschool Ede verzorgt de opleiding tot begeleidingskundige in samenwerking met Driestar educatief in Gouda. 
Windesheim noemt zichzelf ‘Kennisinstelling voor hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen’. De enige link naar 
de christelijke identiteit van deze kennisinstelling is te vinden op de website onder ‘disclaimer’ waar wordt 
gesproken over de Christelijke Hogeschool Windesheim (Windesheim 2015). 
7 Windesheim profileert zich bewust zonder ‘christelijke’. Deze kennisinstelling wil namelijk niet te boek staan als 
christelijk omdat het instituut bewust studenten en cursisten werft met en zonder godsdienstige achtergrond. Dit 
brengt met zich mee dat levensbeschouwing geen rol speelt in de opleiding tot begeleidingskundige. 
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In deze studie ga ik daartoe op zoek naar een specifiek door christenen erkende 

gezaghebbende bron van waaruit ik de christelijke begeleider en de christelijke opleiding 

tot begeleidingskundige aanknopingspunten bied voor begeleiding en opleiding. 

 

1.1.7  SPIRITUALITEIT IN BEGELEIDING 

 

De uitleg van het bijvoeglijk naamwoord ‘christelijk’ is niet eenduidig en is in christelijke 

begeleidingsomgevingen net zo verschillend als in de maatschappij. De interpretatie van 

‘christelijk’ door de begeleider en de opleiding bepaalt de uiteindelijke invloed van de 

identiteit van de begeleider op de begeleiding en van het instituut op de 

begeleidingskundige in opleiding.  

 

1.1.8  DE KEUZE VOOR DE DOELGROEP 

 

In deze paragraaf licht ik toe waarom ik mij in mijn studie beperk tot begeleiders en de 

opleiding tot begeleidingskundige met een christelijke identiteit. 

 

In de eerste plaats bleek in de oriëntatiefase van het onderzoek dat er een veelheid aan 

literatuur bestaat op het gebied van begeleiding. Er zijn echter maar enkele boeken 

geschreven vanuit christelijk geïnspireerde visies op begeleiding zoals Körver en Regouin 

(2007) en De Roos (2010), of vanuit een humanistische benadering, bijvoorbeeld Bru 

(2008). 

 

In de tweede plaats bleek na bestudering van de christelijke opleidingen tot 

begeleidingskundige dat maar een zeer beperkt deel van het programma aan de christelijke 

identiteit van de begeleider wordt besteed (Pals 2010; Pals 2012; Van Vugt 2012; Aerts, 

G., De Groot, J. & Horrel, C. 2014). 

 

In de derde plaats gaat mijn interesse uit naar deze doelgroep, omdat ik mijzelf christen 

noem en mijn opleiding tot begeleidingskundige heb gevolgd aan een christelijke opleiding. 

Achteraf vraag ik mij af wat de meerwaarde is van de door mij gevolgde opleiding voor 

mijn christen-zijn en worstel ik met de vraag hoe ik mijn christen-zijn gestalte kan geven 

in begeleiding. De studie is dan ook van direct belang voor de instelling waar ik als 

begeleider werkzaam ben. 
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1.1.9  OVERZICHT VAN DIT HOOFDSTUK 

 

In het vervolg van dit hoofdstuk licht ik het belang van het onderwerp toe en formuleer ik 

de vraagstelling. In paragraaf 1.2 werk ik de motivering van het onderzoek verder uit. Na 

de formulering van de doelstelling en voorlopige vraagstelling (paragraaf 1.3) positioneer 

ik het onderzoek ten opzichte van bestaande onderzoekstradities (paragraaf 1.4). In de 

paragrafen 1.5 en 1.6 beschrijf ik de relevantie en de opzet van het onderzoek. 

 

1.2  DE MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK 

 

1.2.1  DE ROL VAN DE BEGELEIDER IN DE BEGELEIDING 

 

De begeleider neemt een centrale plaats in de begeleiding in. Zijn persoonlijkheid heeft, 

hoe dan ook, invloed op de cliënt. Maar de begeleider wordt niet verondersteld de inhoud 

van zijn godsdienstige overtuiging over te dragen op de cliënt. Ondanks dat wil hij zijn 

christen-zijn gestalte geven in de begeleiding. Het bijvoeglijk naamwoord ‘christelijk’ is in 

Nederland echter niet eenduidig gezien het aantal soorten christelijke kerken, christelijke 

politieke partijen en christelijke scholen. De christen-begeleider is in zijn leven beïnvloed 

door zijn opvoeding (waaronder de levensovertuiging van zijn ouders), de scholen die hij 

heeft bezocht, het kerkgenootschap waarvan hij lid is et cetera. Hij kan zich bij een gelovige 

reflectie op zijn begeleidingstaak dus niet verlaten op zijn gesocialiseerd christen-zijn maar 

moet op zoek naar christelijke bronnen om de begeleiding vorm en inhoud te geven, 

waarbij hij ervoor waakt zijn godsdienst aan de cliënten op te dringen. In 

begeleidingsliteratuur wordt de relatie tussen de manier van communiceren en de 

persoonlijke biografie breed erkend (De Muynck 2008:28). De reflectie op 

levensbeschouwing moet dus deel uitmaken van het beroepsmatig handelen van de 

begeleider.  

 

1.2.2  CHRISTELIJKE OPLEIDINGEN TOT BEGELEIDINGSKUNDIGE 

 

De enige mij bekende christelijke opleiding tot begeleidingskundige8 kent specifieke 

competenties met betrekking tot de christelijke identiteit. Deze competenties zijn: gaaf 

mens (veiligheid, heelheid, stevigheid en ontvankelijkheid) en spirituele sensitiviteit 

(ontvankelijkheid voor bestaansvragen en levensbeschouwelijke bronnen tot articulatie 

brengen). Tijdens de opleiding wordt onder meer aandacht besteed aan grondhouding en 

beroepshouding waarbij spiritualiteit in supervisie, pastorale aspecten in supervisie en 

                                                           
8 Zie voetnoten 1 en 2. 



 
37 

ethiek in supervisie aandacht krijgen (Pals 2010; Pals 2012). ‘De basis van onze visie ligt 

in de wens om ieder in zijn of haar waarde te laten, begrip en respect te tonen voor elkaars 

denkbeelden en geaardheid’ (Aerts, De Groot & Horrel 2014:5). De competentie ‘gaaf 

mens’ en de zienswijze verwoord door Aerts, De Groot en Horrel (2014:5) past echter ook 

binnen het programma van een niet-christelijke opleiding. De genoemde onderwerpen met 

betrekking tot spiritualiteit, pastorale aspecten en ethiek in supervisie zijn 

identiteitsgebonden en zouden als zodanig deel moeten uitmaken van een christelijke 

opleiding tot begeleidingskundige. 

 

Van een christelijke instelling kan worden verwacht dat zij haar uitgangspunt neemt in de 

meest gezaghebbende bron in de christelijke traditie, namelijk de Bijbel. 

 

1.2.3  AFSLUITENDE OPMERKINGEN 

 

In de paragrafen 1.1.3 en 1.1.4 heb ik aangestipt dat met name het oudtestamentische 

boek Spreuken, dat tot de wijsheidsliteratuur behoort, aanwijzingen biedt om na te denken 

over begeleiding (maar ook over opvoeden, leren en onderwijzen). Spreuken verstrekt 

praktische wijsheid en geeft informatie over bijvoorbeeld de juiste levenshouding en de 

omgang met mensen in allerlei verhoudingen en situaties. In hoofdstuk 6 zullen teksten 

onder de loep worden genomen die kunnen worden toegepast op begeleiding en in 

hoofdstuk 7 zal deze toepasbaarheid worden geconcretiseerd met als doel de christelijke 

begeleider en de christelijke opleiding tot begeleidingskundige te verrijken met kennis uit 

de primaire bron. 

 

1.3  DOELSTELLING EN VOORLOPIGE VRAAGSTELLING 

 

DOELSTELLING 

 

Het doel van het onderzoek is tweeledig. Een Bijbels geïnspireerde visie op begeleiding 

ontwikkelen vanuit het boek Spreuken waarmee (1) de christelijke begeleider gestalte kan 

geven aan zijn christen-zijn in de begeleiding en (2) de christelijke opleiding tot 

begeleidingskundige invulling kan geven aan specifieke levensbeschouwelijke 

competenties. 
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VOORLOPIGE VRAAGSTELLING 

 

Op grond van bovenstaande doelstelling is het mogelijk om een voorlopige vraagstelling te 

formuleren: 

 

Welke aanwijzingen kunnen worden afgeleid uit het boek Spreuken voor begeleiders en 

christelijke opleidingen tot begeleidingskundige? 

 

1.4  POSITIONERING VAN HET ONDERZOEK 

 

In deze paragraaf kijk ik naar een (eventuele) relatie tussen de thematiek van deze studie 

en recente onderzoekslijnen en theorievorming op verwante terreinen. Bestaande 

literatuur maakt het mogelijk om aan het eind van dit hoofdstuk de relevantie van het 

onderzoek aan te geven. Bestaand onderzoek gaat over de toepassing van het boek 

Spreuken in een hedendaagse context, onderzoek naar de betekenis van het boek 

Spreuken in begeleiding, en onderzoek naar het boek Spreuken in de competenties van de 

begeleider in een christelijke opleiding tot begeleidingskundige. Ik geef het bestaande 

materiaal hieronder weer en verduidelijk de aansluiting bij mijn onderzoek.  

 

1.4.1  ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN HET BOEK SPREUKEN IN EEN 

HEDENDAAGSE CONTEXT 

 

In mijn zoektocht naar toepassingen van het boek Spreuken in een hedendaagse context 

heb ik de volgende onderzoeken aangetroffen. 

 

Masenya (1989) heeft onderzoek gedaan naar de interpretatie van een aantal 

oudtestamentische spreuken of gezegden in een Noord-Sotho context. 

 

Daarnaast heeft Masenya (1996) Spreuken 31:10-31 uitgelegd in een Zuid-Afrikaanse 

context vanuit het perspectief van vrouw-zijn. Kolonialisme en apartheid hebben de 

identiteit en eigenwaarde van Afrikaners in Zuid-Afrika in belangrijke mate aangetast. De 

geschiedenis van onderwerping, onderdrukking en ondergeschiktheid hebben de betekenis 

van ‘Afrikaans’ vervormd. Daarnaast heeft de geschiedenis van patriarchale overheersing 

in pre-koloniaal Afrikaans Zuid-Afrika tot op heden het idealistische beeld van het 

Afrikaanse vrouw-zijn vertekend. Als reactie op dit scenario gebruikt Masenya de Bosadi-

benadering (vrouw-zijn) om het loflied op de sterke vrouw in Spreuken 31:10-31 te 

herlezen. Zij wil de waardigheid van veel Afrikaanse Zuid-Afrikaanse vrouwelijke lezers van 

dit favoriete Bijbelgedeelte laten herleven en in ere herstellen (Masenya 1996). 
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Kimilike (2006) onderzocht het Afrikaanse perspectief op armoedespreuken in het boek 

Spreuken. Hij wil met zijn onderzoek bijdragen aan de opkomende wetenschappelijke 

discussie over de praktische relevantie van de interpretatie van de Bijbel, met name in 

Afrika. In zijn proefschrift pleit Kimilike voor wat zou kunnen worden genoemd ‘een 

methodologie vanuit de basis’ of ‘een methodologie van(uit) de gewone Afrikaner’. 

Armoede is een uitdaging voor veel mensen op het Afrikaanse continent die te weinig 

hebben om van te leven, maar te veel om van dood te gaan. Deze Afrikaners voelen zichzelf 

thuis als zij de oudtestamentische teksten vanuit de vele overeenkomsten die bestaan 

tussen het Oude Testament en de Afrikaanse kijk op de wereld op zich laten inwerken. 

Kimilike betwist de elitaire westerse aanpak van het boek Spreuken, vooral in het 

tekortschieten van de geleerden om de armen vanuit de armoedespreuken in het boek 

weer stem te geven. Kimilike stelt een Afrikaanse transformationele aanpak van het Oude 

Testament voor. Hij gebruikt deze aanpak niet alleen om een mogelijke alledaagse sociale 

locatie voor armoedespreuken in Spreuken voor te stellen, maar ook om de 

armoedespreuken in het Oude Testament te herlezen en zo de aandacht te richten op 

armoede in Afrika. Kimilike ontwikkelt in zijn proefschrift een holistische aanpak van de 

interpretatie van het boek Spreuken gevormd door zijn Afrikaanse context (Kimilike 2006). 

 

Liphadzi (2009) heeft Spreuken 1-9 geïnterpreteerd om de betekenis, waarde en relevantie 

daarvan voor de christelijke kerk van vandaag te bepalen. Nadat hij heeft gekeken naar 

de vorm, sociale context en het doel van Spreuken 1-9 richt hij zich op de verhouding 

tussen Spreuken 1-9 en de wijsheid van het oude Nabije Oosten. Hij bestudeert vervolgens 

de vorm en de literaire analyse van Spreuken 1-9 en geeft aandacht aan twee literaire 

genres (instructies en wijsheidsredes). De focus van zijn exegetische studie is gericht op 

de instructies van ouders in Spreuken 1-9. Hij identificeert thema’s over de opvoeding van 

kinderen die christen-ouders kunnen helpen. Liphadzi beargumenteert tenslotte dat 

Spreuken 1-9 dat deel van het woord van God is dat licht kan werpen op hedendaagse 

problemen met betrekking tot de opvoeding van kinderen waarmee de kerk van vandaag 

te maken krijgt. Spreuken 1-9 is volgens hem een onontbeerlijke bron voor de kerk in de 

begeleiding van ouders om hun kinderen naar behoren op te voeden (Liphadzi 2009:iii). 

 

Sanogo (2010) deed onderzoek naar vorming en onderricht van kinderen in het boek 

Spreuken. In de Bijbel karakteriseert opvoeding zich door de openbaring van God drie-enig 

vanuit het verbond met zijn volk. Sanogo stelt dat de geschiedenis van de opvoeding van 

de kinderen van Israël begint bij de vorming van het Joodse volk, maar de methoden zijn 

moeilijk te definiëren. De situatie van het kind was steeds anders in de verschillende 

periodes van het volk (primitief, nomade, onder de Romeinse bezetting et cetera). Daarom 

is het moeilijk om de pedagogische procedés weer te geven. Vooral omdat wij kind van 
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onze tijd blijven en het risico lopen om onze eigen waarden en eisen op de instituties van 

die tijd te projecteren. Toch waagt Sanogo zich aan een studie naar de aard van de 

pedagogische procedés, gebruikt door de ouders onder het verbond. Het gaat hem erom 

aan te tonen dat zowel in het Oude Testament als in de opvoedingsinstituten, de methode 

niet onafhankelijk kan zijn van de doelen waartoe de opvoeding van het kind leidt. Het is 

de ambitie van Sanogo om uit het boek Spreuken, vooral uit de hoofdstukken 1-9, Bijbelse 

principes te halen die kunnen bijdragen aan de uitwerking van een opvoedkundig project 

voor kinderen, in het bijzonder in familieverband, kerk, op christelijke scholen et cetera, 

en dit in een seculiere wereld (Sanogo 2010). 

 

1.4.2  ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN HET BOEK SPREUKEN IN BEGELEIDING 

 

Melchert (1998) brengt de wijsheid en het onderwijs met elkaar in verband. 

Wijsheidsteksten houden zich namelijk bezig met menselijk en goddelijk gedrag én 

onderwijzen de lezers (de wijzen of wijsheidsleraren waren zowel leerling als leraar). 

Melchert is de zienswijze toegedaan dat leraren zich moeten bezighouden met de 

bestudering van de wijsheid, omdat zij pedagogische waarde heeft. Eén van de tekorten 

van het onderwijs is volgens hem dat het een ‘geïsoleerde specialiteit’ dreigt te worden die 

weinig tot niets heeft te maken met hoe het leven van elke dag moet worden geleefd in de 

‘echte’ wereld. De wijsheidsteksten zijn echter begaan met de mens als geheel (‘the whole 

human condition’). Zij richten zich op alledaagse vragen die zowel het individu als de 

gemeenschap betreffen; rijk en arm, religieus en areligieus. Melchert besluit met op te 

merken dat ‘one of the primary functions of education is to enable people to discover the 

joy and wonder of learning and knowing something new’ (Melchert 1998:ix-x, 2-3). 

 

VanderEnde (2008) belicht in zijn artikel allerlei aspecten van ‘wijsheid’ in de Bijbel, om te 

bezien wat die invalshoek betekent voor de ambtstheologie en de opleidingen tot 

voorganger. Hij haalt daartoe Gregorius de Grote aan, die in zijn Regula Pastoralis 

voortdurend verwijst naar de wijsheidsliteratuur. Hij concludeert daaruit dat vanouds is 

ingezien dat wijsheid een fundamentele bekwaamheid voor het ambt moet zijn en dat 

klassieke pastorale zorg veel heeft te maken met geestelijke vaardigheden (VanderEnde 

2008). 

 

Zigarelli (2008) onderzoekt in zijn boek vijfentwintig principes voor succesvol leiderschap 

vanuit het boek Spreuken. Eén van de principes is het verbeteren van intermenselijke 

vaardigheden. Hij wijst daartoe op Spreuken 16:21 (Wie wijs van hart is zal verstandig 

heten, en van zoete lippen neemt men steeds meer aan) en 16:23 (Het hart van een wijze 

schenkt zijn mond inzicht, en van zijn lippen neemt men steeds meer aan). Op grond van 
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dit principe en deze spreuken komt hij tot twintig praktische toepassingen (Zigarelli 

2008:135-148).  

 

Collins (2009) biedt in zijn boek Bijbelse principes, handreikingen en instrumenten om 

coachvaardigheden te versterken. Hij heeft zijn boek geschreven voor christelijke leiders, 

pastores en counselors. Hij omschrijft coaching als volgt: ‘Coaching is unlocking a person’s 

potential to maximize his or her own performance’. Coaching houdt zich voornamelijk bezig 

met iemands heden en probeert hem te begeleiden naar een meer aantrekkelijke 

toekomst. Coaching is de kunst mensen in staat te stellen om te bewegen van waar zij zich 

bevinden naar waar zij wensen te komen. En christelijke coaching is naar zijn zeggen de 

kunst mensen in staat te stellen om te bewegen van waar zij zich bevinden naar waar God 

hen wil hebben. Collins besteedt in zijn boek aandacht aan enkele spreuken (Spreuken 

3:5-6; 15:22; 16:3, 9; 19:21 en 20:18) die in verband staan met plannen maken (Collins 

2009:18, 20, 23). 

 

1.4.3  ONDERZOEK NAAR IDENTITEITSGEBONDEN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN 

  BEGELEIDING 

 

Körver en Regouin (2007) schrijven vanuit christelijk geïnspireerde visies op supervisie 

aan de (beginnende) professional. In het boek wordt onder meer een hoofdstuk gewijd aan 

‘De integratieve functie van spiritualiteit in supervisie’ en aan ‘Supervisie en de ethische 

dimensie’ (Körver & Regouin 2007). 

 

De Roos (2010) wil een aanzet geven tot denken over hoogwaardig personeelsbeleid in 

relatie tot diverse vormen van begeleiding, waaronder supervisie. In deel 1 van het boek 

komen de kaders van supervisie in het protestants-christelijk onderwijs (PCO) aan bod. Er 

komen vragen aan bod als ‘Wat kan supervisie betekenen in en voor het PCO?’ en ‘Welke 

eisen mogen er aan supervisoren worden gesteld?’ Deel 2 behandelt een drietal 

benaderingen: ‘Spiritualiteit ter sprake in supervisie’, ‘De supervisor als mystagoog’ en ‘Je 

doet het nooit goed’ (over morele dilemma’s in supervisie) (De Roos 2010). 

 

In Körver en Regouin (2007) en De Roos (2010) komt spiritualiteit in supervisie aan de 

orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de persoon van de supervisor en moraliteit. 

 

Het valt mij op dat de Bijbel geen rol speelt in de opzet van deze boeken, althans niet 

wordt genoemd in de literatuur. Ondanks het feit dat de auteurs van de boeken een relatie 

met de christelijke godsdienst hebben. 
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Naast deze boeken is er een veelheid aan literatuur verschenen op het gebied van 

begeleiding vanuit niet-christelijke hoek. Een aantal titels heb ik al genoemd in paragraaf 

1.2. 

 

1.5  RELEVANTIE VAN HET ONDERZOEK 

 

Op grond van de inleiding en de presentatie van ander onderzoek kan ik aangeven wat de 

wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van mijn onderzoek is. 

 

1.5.1  WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

 

Uit paragraaf 1.4.1 blijkt dat een aantal wetenschappers een deel van het boek Spreuken 

heeft onderzocht en toegepast in een zowel Afrikaanse (Masenya en Kimilike) als westerse 

(Sanogo – vorming en onderricht van kinderen) hedendaagse context. Paragraaf 1.4.2 laat 

zien dat een aantal auteurs Spreuken in verband brengt met onderwijs (Melchert), de 

ambtstheologie en de opleidingen tot voorganger (VanderEnde), leiderschap (Zigarelli) en 

coachvaardigheden (in het bijzonder ‘plannen maken’) (Collins). Identiteitsgebonden 

literatuur (paragraaf 1.4.3) maakt geen gebruik van de Bijbel als uitgangspunt voor 

begeleiding. 

 

De wetenschappelijke relevantie van deze dissertatie ligt in de systematische bestudering 

van het boek Spreuken met het oog op de begeleidingskunde. 

 

1.5.2  MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

 

OPLEIDING 

 

Christelijke begeleiders hebben in hun opleiding tot begeleidingskundige uitgebreid kennis 

gemaakt met literatuur op het gebied van begeleiding. Zij hebben hun opleiding genoten 

aan een christelijk of niet-christelijk instituut. Hoe het christen-zijn zou kunnen doorwerken 

in de begeleiding komt in de christelijke opleiding tot begeleidingskundige echter niet 

nadrukkelijk aan de orde. Uit het onderzoek kan materiaal naar voren komen dat 

christelijke opleidingen mogelijkheden biedt om het boek Spreuken te laten spreken in de 

opleiding en zo het christelijk karakter meer gestalte te geven. Omdat christelijke 

opleidingen hun bestaansrecht (en eventuele subsidiëring) aan de overheid hebben te 

danken, moeten zij zich op het gebied van identiteit onderscheiden van niet-christelijke 

opleidingen. 
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BEROEPSUITOEFENING 

 

De christelijke begeleider weet vaak niet hoe hij zijn christen-zijn kan betrekken in 

begeleiding. Danken en/of bidden, voorafgaand aan of als afsluiting van begeleiding, 

behoren niet vanzelfsprekend tot de gewoonten van een christelijke begeleider. De 

meesten maken hier zelfs geen gebruik van. Het materiaal dat uit het onderzoek naar 

voren kan komen, kan christelijke begeleiders aanzetten tot een reflectie op hun christen-

zijn en hoe zij vanuit het boek Spreuken gestalte kunnen geven aan begeleiding. Het 

materiaal kan vervolgens leiden tot de gewenste integratie van persoon en beroep. 

 

1.6  ONDERZOEKSOPZET 

 

1.6.1  ONDERZOEKSVRAGEN 

 

In paragraaf 1.3 heb ik de voorlopige vraagstelling als volgt geformuleerd: Welke 

aanwijzingen kunnen worden afgeleid uit het boek Spreuken voor begeleiders en 

christelijke opleidingen tot begeleidingskundige? 

 

Ik kom tot zes onderzoeksvragen die ik beantwoord door middel van literatuuronderzoek: 

 

1. In welke context staat het oudtestamentische begrip ‘wijsheid’? 

2. Welke invloed hebben de wijsheid en de theologie op elkaar gehad en hoe verhoudt 

de theologie van de wijsheid zich tot de theologie van het Oude Testament? 

3. Wie zijn Salomo, de mannen van Chizkia, Agoer en Lemoeël geweest? 

4. Tegen welke achtergrond moet het boek Spreuken worden gelezen? 

5. Welke teksten uit het boek Spreuken zijn van betekenis voor een christelijk 

perspectief op (professionele) begeleiding (en breder: de agogiek). 

6. Welke bijdrage kan het boek Spreuken leveren aan christelijk geïnspireerde 

begeleiding en welke mogelijkheden biedt Spreuken de christelijke opleiding tot 

begeleidingskundige om levensbeschouwelijke competenties van de begeleider in 

begeleiding vorm te geven? 

 

1.6.2  STRUCTUUR VAN HET ONDERZOEK 

 

De beantwoording van de onderzoeksvraag verloopt in de volgende twee fasen. Allereerst 

zal ik een literatuurstudie uitvoeren naar de context van de oudtestamentische wijsheid 

(hoofdstuk 2), de invloed van de wijsheid en de theologie op elkaar en de verhouding van 
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de wijsheid tot de theologie van het Oude Testament (hoofdstuk 3) en de rol van koning 

Salomo, de mannen van Chizkia, Agoer en Lemoeël in de wijsheid(sliteratuur) (hoofdstuk 

4). Dit onderdeel dient om inzicht te krijgen in de leefwereld van de wijzen. Dan zal het 

boek Spreuken in zijn totaliteit worden bestudeerd (hoofdstuk 5) en zullen relevante 

begeleidingsteksten uit het boek Spreuken aan de hand van toonaangevende 

wetenschappelijke commentaren worden uitgelegd (hoofdstuk 6). Met behulp van de 

kennis die dan is verkregen, zal antwoord worden gegeven op vraag 6 (hoofdstuk 7). 
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2 
 

  DE CONTEXT VAN DE WIJSHEID 
 

 

‘That is where wisdom shall be found – in the stuff of life, the world, our experience’  

(Brueggemann 1982:73) 

 

 ‘Wisdom is the art of living a good life, seeking what leads to life and not to death. It is a 

reflection on the great human questions: life, death, love, suffering, evil, men’s 

relationship with God and with one another, social life, etc.’ 

(Charpentier 1992:80) 

 

2.1  INLEIDING 

 

2.1.1  INLEIDENDE OPMERKINGEN 

 

In hoofdstuk 2 wordt een beeld geschetst van de context van de wijsheid. Het doel van dit 

hoofdstuk is een brede verkenning van de aard en de achtergrond van de wijsheid. Deze 

verkenning is nodig om de vervolghoofdstukken in het juiste perspectief te plaatsen en 

uiteindelijk de teksten uit het boek Spreuken, die in hoofdstuk 6 onder de loep worden 

genomen (en licht werpen op (professioneel) begeleiden), uit te leggen. ‘De theologie van 

de wijsheid’ (hoofdstuk 3) is onlosmakelijk verbonden met de wijsheid en komt uit haar 

voort. ‘Salomo, de mannen van Chizkia, Agoer en Lemoeël’ (hoofdstuk 4) worden in het 

boek Spreuken genoemd als auteurs (1:1; 10:1 en 25:1 (Salomo), 25:1 (de mannen van 

Chizkia), 30:1 (Agoer) en 31:1 (Lemoeël)). ‘Het boek Spreuken’ (hoofdstuk 5) buigt zich 

over de context van Spreuken. Deze volgorde zorgt voor continuïteit in de studie. De focus 

verplaatst zich in het proefschrift van een brede (‘De context van de wijsheid’) naar een 

gedetailleerde kijk (‘Exegese van teksten uit Spreuken’ – hoofdstuk 6).  

 

2.1.2  ONDERZOEKSVRAAG 

 

In hoofdstuk 2 staat de vraag naar de context van de wijsheid centraal. 
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2.1.3  DE LIJN VAN DIT HOOFDSTUK 

 

Het boek Spreuken maakt deel uit van de oudtestamentische wijsheidsliteratuur. Het doel 

van dit hoofdstuk is een brede verkenning van de wijsheid en de wijsheidsliteratuur. 

Daartoe richt ik mij op een aantal deelaspecten of thema’s van de wijsheid die auteurs 

veelvuldig aan de orde stellen en waarover zij met elkaar in discussie gaan. 

 

In hoofdstuk 2 wordt allereerst aandacht gevraagd voor Hebreeuwse woorden die voor de 

wijsheid worden gebruikt (paragraaf 2.2). Vervolgens zal de vraag worden gesteld wat ten 

diepste met de uitdrukking wijsheid wordt bedoeld (paragraaf 2.3). De zoektocht naar de 

herkomst van de wijsheid komt in paragraaf 2.4 aan de orde. In paragraaf 2.5 staat de 

vraag centraal waar de wijsheid werd onderwezen. Paragraaf 2.6 buigt zich over de vraag 

wie de wijsheidsleraren waren en in deze paragraaf zal opnieuw worden gekeken naar hun 

werkterrein. In de laatste paragraaf (2.7) beantwoord ik de onderzoeksvraag uit paragraaf 

2.1. 

 

Er is veel literatuur verschenen waarin auteurs hun mening geven over de aspecten van 

de wijsheid die in dit hoofdstuk de revue passeren en de vragen die worden gesteld. Omdat 

ik de auteurs recht wil doen in hun opvattingen heeft dit soms geleid tot een ‘opsomming’ 

van meningen. Soms trek ik daarbij een voorlopige conclusie. Ik heb gekozen voor een 

chronologische rangschikking, omdat auteurs regelmatig vroegere studies aanhalen of 

becommentariëren.  

 

De geraadpleegde auteurs gebruiken verschillende godsnamen, bijvoorbeeld God, 

HEERE/HEERE, HERE en Jahweh. Omwille van de eenduidigheid kies ik voor de godsnaam 

JHWH. 

 

In deze studie wordt gebruik gemaakt van 'WTT Leningrad Hebrew Old Testament'. Het is 

usance dat geen gebruik wordt gemaakt van diakritische tekens wanneer een Hebreeuws 

woord buiten de context van de zin wordt aangehaald. In mijn proefschrift wordt dit 

beginsel niet consequent toegepast omdat ik gebruik heb gemaakt van 'BibleWorks 9' 

(2011) en de Hebreeuwse woorden en/of teksten rechtstreeks heb gekopieerd naar 

Word. De citaten in het Nederlands zijn afkomstig uit de Naardense Bijbel.1 Ik heb gekozen 

voor de Naardense Bijbel omdat deze vertaling het dichtst bij de Hebreeuwse grondtekst 

blijft en gebruik maakt van ‘hedendaags’, prozaïsch Nederlands. Met Spreuken wordt het 

boek Spreuken bedoeld. 

                                                           
1 In 2004 voltooide Pieter Oussoren zijn Naardense Bijbelvertaling. In 2014 is een herziene versie – Naardense 
Bijbel 2014 – verschenen. De Naardense Bijbel staat voor een letterlijke vertaling (Skandalon 2014). 
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2.2  HEBREEUWSE WOORDEN VOOR DE WIJSHEID 

 

2.2.1  INLEIDING 

 

In deze paragraaf worden verschillende Hebreeuwse woorden voor de wijsheid onder de 

loep genomen, omdat de wijsheid van Israël in de didactische literatuur van het Oude 

Testament niet met één woord kan worden omschreven. Het Nederlandse woord ‘wijsheid’ 

(of het Engelse woord ‘wisdom’) wordt gebruikt voor de literatuur waartoe Spreuken wordt 

gerekend en duidt op de inhoud van de wijsheidsliteratuur. In de proloog van het boek 

Spreuken komen meer specifieke termen voor die de wijsheid in Spreuken karakteriseren. 

Deze woorden zullen in hoofdstuk 6 (paragraaf 6.2) worden uitgelegd. 

 

Het ‘gebruikelijke’ Hebreeuwse woord voor de wijsheid, חכמה, wordt naast de twee woorden 

 בינה en תבונה die van dezelfde wortel afkomstig zijn, gebruikt. De woorden בינה en תבונה

kunnen worden vertaald met ‘begrip, verstand, intelligentie’. Naast de woorden תבונה en 

 ,plan, gedachte‘) מזמה kennis’, veelvuldig voor. Het woord‘ ,דעת komt het woord בינה

bedoeling, beleid’) speelt ook een rol in het oudtestamentische onderricht en heeft min of 

meer dezelfde betekenis. Ten slotte is er nog het woord מוסר dat met ‘verbetering’ of 

‘discipline, tucht, orde’ wordt vertaald. 

 

Naast het Hebreeuwse woord חכמה wordt een aantal andere woorden in Spreuken gebruikt 

die affiniteit vertonen met de ‘wijsheid’: (1) תבונה (goed-verstaan (Spreuken 2:2, 3, 6; 

3:13; 14:29 en 17:27), verstandigheid (8:1), verstand (10:23; 15:21 en 20:3) en goed 

verstaat (20:5)), (2) בינה (verstand (3:5 en 9:6), (3) דעת (kennis (1:4; 9:10; 11:9; 13:16; 

24:4, 5 en 30:3), (4) מזמה (bezonkenheid (1:4; 2:11; 3:21; 5:2 en 8:12) en (5) מוסר 

(vermaan (1:8; 12:1; 13:18 en 24:32), vermaning (3:11; 4:13; 10:17; 15:32 en 23:12), 

vermanen (13:24), maant (15:33) en vermanende (22:15)). 

 

Deze woorden zijn, ondanks nuanceverschillen, zo nauw met elkaar verbonden dat ze 

vrijelijk naast elkaar worden gebruikt. Zie bijvoorbeeld Spreuken 2:6: Ja, de ENE zal 

wijsheid geven, uit zijn eigen mond is kennis en goed-verstaan2 (Von Rad 1972:53-54). 

 

De Hebreeuwse stam חכם of het Hebreeuwse zelfstandig naamwoord חכמה komt in diverse 

verbanden voor. Er wordt een relatie gelegd tussen de woorden כםח  en de vervulling חכמה/

van een taak (paragraaf 2.2.2), een vak of een technische vaardigheden (paragraaf 2.2.3), 

superieure mentale vermogens of intelligentie (paragraaf 2.2.4), inzicht (paragraaf 2.2.5), 

                                                           
ָֽה 2 יו ַדֵּ֣ ַעת ּוְתבּונ  ִפִּ֗ ה ִמִ֜ ָ֑ ְכמ  ן ח  ֵּ֣ הו ה יִת   .(Spreuken 2:6) ִכָֽי־יְְ֭
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magie en waarzeggerij (paragraaf 2.2.6), dieren (paragraaf 2.2.7) en de vrouw (paragraaf 

2.2.8). 

 

כםח  2.2.2  EN חכמה IN RELATIE TOT DE VERVULLING VAN EEN TAAK 

 

De Hebreeuwse stam כםח  kan verwijzen naar bestuurlijke kwaliteiten (vergelijk 

bijvoorbeeld: omdat hij heeft gezegd: door de kracht van mijn hand kon ik het doen en 

door mijn wijsheid, want ik was verstandig, ik zette grenzen van gemeenschappen opzij, 

graaide hun voorraden weg, liet als een geweldenaar gezetenen neerdalen in het stof – 

Jesaja 10:13 en Een zwaard over de Kasdiem, is de tijding van de ENE, over de ingezetenen 

van Babel, over haar vorsten en haar wijzen – Jeremia 50:35) (Fohrer 1968:305). Whybray 

(1974:14) en Gammie (1990:480) staan op het standpunt dat de betekenis van חכמה en 

verwante woorden moet worden onderzocht in relatie tot drie beroepen (die naar hun 

zeggen elkaar tot op zekere hoogte overlappen): de adviseur of politieke raadsman van de 

koning, de leraar en de auteur(s) van de wijsheidsliteratuur. Whybray (1974:16) vervolgt 

zijn betoog met op te merken dat Jeremia 50:35 en 51:57 (Haar vorsten en wijzen, haar 

stadhouders, bestuurders en helden zal ik zo dronken voeren dat ze zullen inslapen in een 

eeuwige slaap en nooit meer ontwaken, is de tijding van de koning wiens naam is: de ENE, 

de Omschaarde) geen concrete aanwijzingen geven over de taak van de היחכמ . In 2 Samuel 

13:3 (Amnon heeft een metgezel, zijn naam is Jonadav, zoon van Sjima, broer van David; 

deze Jonadav is een zeer wijs man) wordt כםח  volgens Von Rad gebruikt voor een man met 

veel ervaring die raad geeft om uit benarde omstandigheden te ontsnappen. Von Rad merkt 

op dat כםח  in Spreuken veelvuldig wordt gebruikt als zelfstandig naamwoord ‘wijze’. 

Meestal is de wijze de tegenpool van de ‘dwaas’ (In de mond van een dwaas ligt de zweep 

van hoogmoed, de lippen van wijzen zullen over hen waken – Spreuken 14:3). In Job 

worden de vrienden van Job afgeschilderd als wijzen (aanhoort, wijzen, mijn betoog, gij 

wetenden, leent mij het oor! – Job 34:2) (Von Rad 1972:20). 

 

כםח  2.2.3  EN חכמה IN RELATIE TOT EEN VAK OF EEN TECHNISCHE VAARDIGHEID 

 

De Hebreeuwse stam כםח  kan verwijzen naar het werk van een vakman, een technische 

vaardigheid (Dronkert 1979:305; Hunter 2006:93) (ik zal hem vervullen met de geest van 

God; in wijsheid, in verstand, in kennis en in allerlei werk – Exodus 31:3 (Fohrer 1968:305) 

en en in het hart van elke wijze van hart heb ik wijsheid gegeven; maken zullen ze al wat 

ik jou heb geboden – Exodus 31:6b (Von Rad 1972:20)). Als verworven vaardigheid kan 

het woord betrekking hebben op een verscheidenheid van (gespecialiseerde) beroepen. 

                                                           
3 Hunter (2006:10-12) onderscheidt naast technische vaardigheden administratieve vaardigheden. 
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Zie bijvoorbeeld Genesis 41:8; Exodus 31:3-4; 1 Koningen 7:14; Jeremia 9:17; Psalm 

58:5; Psalm 107:27; Spreuken 24:3 en Daniel 1:20 (Scott 1971:7-8; Whybray 

1990a:133). Heaton (1994:65-66) wijst in deze context op de naaier (Exodus 28:3; 35:35 

en 36:8), ontwerper (Exodus 31:3-11 en 35:31-33), zeeman (1 Koningen 9:27; Ezechiël 

27:8-9 en Psalm 107:26-27), edelsmid (Jeremia 10:9 en 1 Kronieken 22:15), 

slangenbezweerder (Psalm 58:5) en timmerman (Jesaja 40:20). Ook Blenkinsopp 

(1995b:5-6) brengt, in navolging van Heaton, חכמה in verband met een vaardigheid en 

geeft als voorbeelden de edelsmid in Jeremia 10:9, de scheepsbouwer in Ezechiël 27:8-9 

en de steenhouwer in 1 Kronieken 22:15. Daarnaast kunnen Tuinstra (1996:25-26), Weeks 

(2007a:74-76), Perdue (2008a:4) en Crenshaw (2010:23-24) worden genoemd die ook 

allemaal de betekenis van ‘technische vaardigheid’ aan כםח  en חכמה verbinden. 

 

Volgens Fohrer (1968:305) en Heaton (1994:65-66) verschilt de wijsheid van JHWH (De 

ENE zelf heeft met wijsheid een aarde gegrondvest, hemelen gevestigd moet goed-

verstaan; door zijn kennis zijn oervloeden gekliefd, en druppelen pluiswolken dauw uit – 

Spreuken 3:19-20) in wezen niet van de wijsheid van de ambachtsman, omdat beide de 

verstandelijke vermogens moeten bezitten om een ontwerp te kunnen uitvoeren. 

 

כםח 2.2.4  EN חכמה IN RELATIE TOT SUPERIEURE MENTALE VERMOGENS OF 

INTELLIGENTIE 

 

Het woord כםח  komt voor het eerst voor in Richteren 5:29 (De wijsten van haar vorstinnen 

antwoorden, ja ook zijzelf heeft een weerwoord op wat ze heeft gezegd). In deze paragraaf 

staat de gedachtegang van Whybray centraal omdat hij een relatie legt met de 

Kanaänitische en Ugaritische literatuur. De betekenis van כםח  komt overeen met de 

betekenis van de wortel in de Kanaänitische en Ugaritische literatuur. Daar is de wijsheid 

een eigenschap en een natuurlijke gave van de god El. Whybray neemt aan dat de wortel 

een noordwest-Semitische oorsprong heeft. In de context waarin de woorden כםח  en חכמה 

voorkomen, hebben die woorden de betekenis van superieure mentale vermogens. Zie 

bijvoorbeeld ook Obadja 8, waar naar de wijsheid wordt verwezen in de zin van superieure 

intelligentie. Maar het feit dat iemand wijs is, betekent volgens Whybray nog niet dat hij 

op elk gebied succesvol is. Hij stelt dat de wijsheid een aangeboren gave is (Whybray 

1974:6-7, 12, 16; Whybray 1990a:133). In 2 Samuel 14:2 (Joab zendt bericht naar Tekoa 

en haalt een wijze vrouw daarvandaan …) en 20:16 (Dan roept een wijze vrouw vanuit de 

stad …) worden vrouwen uit Tekoa en Aveel Bet Maächa genoemd die bekend staan om 

hun wijsheid (Kidner 1964:14-15; Scott 1971:6-7; Whybray 1974:6-14; Paul 1989a:12; 

Camp 1990:187; Schroer 2000:55-56). In 2 Samuel 13:3 wordt Jonadav, de vriend van 

Amnon, een heel wijze man genoemd. De wijsheid kon echter ook door ervaring worden 
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verkregen (… zie haar wegen aan en word wijs … – Spreuken 6:6-8). In Israël werd geen 

onderscheid gemaakt tussen aangeboren en verworven wijsheid. In beide gevallen is het 

het vermogen om vat te krijgen op de wereld en om je aan de omstandigheden aan te 

passen. De van nature wijze kan door onderricht nog wijzer worden (wie wijs is zal horen 

en doorgaan op te nemen, een verstandige zal overleggingen verwerven – Spreuken 1:5 

en geef aan een wijze en hij wordt nog wijzer, verleen kennis aan een rechtvaardige en hij 

zal doorgaan tot zich te nemen! – Spreuken 9:9). De wijsheid in de godsdienstige zin van 

het woord is ook een zaak van het verstand en verschaft de sleutel tot geluk en succes, 

tot (het) ‘leven’ in de breedste zin van het woord (paragraaf 6.4). In Wijsheid van Jezus 

Sirach 24 is te lezen dat de wijsheid uiteindelijk een geschenk is van JHWH aan elk mens 

en elk volk (Whybray 1974:6-14). 

 

כםח  2.2.5  EN חכמה IN RELATIE TOT INZICHT 

 

Het woord חכמה duidt ook op inzichten die openbaar worden bij Israëls omringende volken 

(Je voelde je veilig bij je kwaad, zei: niemand die mij ziet!, je wijsheid, en je kennis, die 

heeft je afkerig gemaakt, je zei in je hart: ik en niemand anders! – Jesaja 47:10 en Voor 

Edom; zó heeft gezegd de ENE, de Omschaarde: is er geen wijsheid meer in Teman?, is 

goede raad van verstandigen verloren gegaan, hun wijsheid verschrompeld? – Jeremia 

49:7) (Dronkert 1979:305). 

 

כםח  2.2.6  EN חכמה IN RELATIE TOT MAGIE EN WAARZEGGERIJ 

 

De Hebreeuwse stam כםח  kan verwijzen naar magie en waarzeggerij (En het geschiedt in 

de ochtend: zijn adem stokt en hij zendt iemand en roept alle uitleggers van Egypte en 

alle wijzen daar. Farao vertelt hun zijn droom en er is niemand die ze aan Farao kan duiden 

– Genesis 41:8 en die de tekenen van de zwetsers vergruizelt, waarzeggers voor gek zet, 

die wijzen rugwaarts laat keren, hun weten als dwaasheid ontmaskert – Jesaja 44:25) 

(Fohrer 1968:305; Ceresko 1999:54). Blenkinsopp (1995b:5-6) brengt חכמה in Jesaja 3:3 

(overste over vijftig en verhevene van aanschijn, raadsheer, wijze onder de werkmeesters 

en schrander in bezwering) in verband met toverkunst. In Daniël wordt de term volgens 

Weeks (2007a:74-76) gebruikt voor waarzeggers en dat zou volgens hem ook het geval 

kunnen zijn in Jeremia. 
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כםח  2.2.7  EN חכמה IN RELATIE TOT DIEREN 

 

Behalve aan de mens wordt ook aan de dieren wijsheid toegeschreven (zie bijvoorbeeld 

Spreuken 6:6-8 en 30:24-28) (Whybray 1990a:133). Dieren worden ‘wijs’ genoemd 

vanwege hun instinct om te overleven (Crenshaw 2010:23-24). 

 

כםח  2.2.8  EN חכמה IN RELATIE TOT DE VROUW 

 

Het Hebreeuwse woord חכמה wordt in bijvoorbeeld 2 Samuel 20:16-22 gebruikt voor een 

wijze vrouw (Dronkert 1979:305; Hunter 2006:11-12). Blenkinsopp (1995b:5-6) wijst in 

dit kader op 2 Samuel 14:2.4 

 

2.2.9  AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

De woorden כםח  en חכמה kunnen met uiteenlopende ‘zaken’ in verband worden gebracht: 

‘de vervulling van een taak’, ‘een vak of een technische vaardigheid’, ‘superieure mentale 

vermogens of intelligentie’, ‘inzicht’, ‘magie en waarzeggerij’, ‘dieren’ en ‘de vrouw’. De 

opsomming die Holladay (1988:103-104)5 geeft van de context waarin חכם en חכמה worden 

gebruikt, is een waardevolle aanvulling op de paragrafen 2.2.2 tot en met 2.2.8. Het 

verband tussen de woorden כםח  en חכמה en de vrouw is opmerkelijk in een samenleving 

die werd gedomineerd door mannen. Alhoewel opgemerkt kan worden dat in de Bijbel 

verhalen voorkomen waarin de invloed van moeders op het leven van hun kinderen naar 

                                                           
4 De ultieme wijsheid behoorde naar zijn zeggen echter de koning toe (Blenkinsopp 1995b:5-6). 
Ook Weeks (2007a:74-76) verbindt כםח  en חכמה met de wijze vrouw. 
5 De woorden חכם en חכמה worden in Holladay (1988:103-104) onder de loep genomen. 

Holladay geeft de volgende betekenissen aan de woorden: 
םחכ : qal: 1. be wise (1 Koningen 5:11); 2. become wise (Prediker 6:8); 3. act wisely (Prediker 2:19). 

 piel: 1. instruct (Psalm 105:22); 2. make wise (Psalm 119:98 en Job 35:11). 
 pual: instructed, expert (Psalm 58:6). 
 hif.: make wise (Psalm 19:8). 
 hitp.: 1. show onesf. wise (Exodus 1:10); 2. show one’s wisdom (Prediker 7:16). 
םחכ : (komt ongeveer honderddertig keer voor waarvan zesenveertig keer in Spreuken): 

 1. fit, skilled (Jesaja 40:20); mourning women (Jeremia 9:16); technically skilled (1 Kronieken 22:15); 
 (later) skilled in cultic matters (Exodus 28:3); 
 2. able, experienced (1 Koningen 2:9 en 2 Samuël 14:2); 
 3. the wise (men) of Egypt (Genesis 41:8); one who belongs to the wise men (Jesaja 19:11); sensible 
 & experienced (Genesis 41:33-39); 
 4. Spreuken 12:15 en Deuteronomium 32:6; 
 5. the God-fearing wise man, who knows & keeps the law (Psalm 107:43). 
החכמ : (komt honderdveertig keer voor waarvan tweeëndertig keer in Spreuken, achttien keer in Job en 

 achtentwintig keer in Prediker): 
 1. technical skill, aptitude (1 Koningen 7:14); 
 2. experience, good sense: wise woman (2 Samuël 20:22), political (1 Koningen 2:6); 
 3. worldly wisdom (1 Koningen 5:10); 
 4. wisdom of godly Israel (Psalm 90:12); 
 5. God’s wisdom (1 Koningen 3:28 en 2 Samuël 14:20); 
 6. personified Wisdom (Spreuken 8:1-36 en Job 28:12 en volgende). 
Murphy (2007:920) zegt dat החכמ  driehonderdachttien keer voorkomt in de Hebreeuwse Bijbel waaronder 

honderddrieëntachtig keer in Spreuken, Job en Prediker en het Griekse equivalent σοφία meer dan honderd keer 
in Wijsheid van Jezus Sirach en Wijsheid van Salomo. 
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voren komt (vergelijk Genesis 27:5-17 – Rebekka en 1 Samuël 1:21-28 – Chana). Fontaine 

komt na onderzoek van de wijsheidstraditie in oud Israël tot de slotsom dat vrouwen hun 

bijdrage hebben geleverd aan de wijsheid. Zo komt volgens haar de rol van de vrouw tot 

uitdrukking in zowel Vrouwe wijsheid als Vrouwe Dwaasheid in Spreuken. Deze twee 

metaforische figuren belichamen de maatschappelijke rol, zowel positief als negatief, die 

vrouwen vervulden in de maatschappij en in de wijsheidsbeweging (Fontaine 1995:46-47). 

 

2.3  WAT IS DE ‘WIJSHEID’? 

 

2.3.1  INLEIDING 

 

‘Primarily a disciplined empiricism engaged with the problem of government and 

administration’ 

(McKane 1965:53) 

 

‘Wisdom is concerned with the development of the skill of life; it is based upon 

experience, observation, insight into, and reflection on the various aspects of existence. 

It was used in different settings, as domestic instructions in the family or the tribe, as 

pertinent comment in a social circle by a friend or enemy, and as an academic subject 

and a tool for learning in the school’ 

(Khanjian 1973:26) 

 

‘Wisdom, in short, is a tradition, held together by certain family resemblances rather 

than by a constant essence’ 

(Collins 1997:1) 

 

Zoals blijkt uit paragraaf 2.2 en de citaten van McKane, Khanjian en Collins komt het 

Hebreeuwse woord חכמה in verschillende contexten voor en kan er geen eenduidige definitie 

van het woord worden gegeven. Volgens Crenshaw (1995:94; 2000:216, 222; 2010:10-

11) is de wijsheid een kijk op het leven en kan het woord wijzen op een literaire 

verzameling waarin eenheid ontbreekt. McKenzie gaat in zijn omschrijving van de wijsheid 

verder dan Crenshaw. Hij zegt over de wijsheid het volgende: 

 

This heavy wisdom flavor in the entire collection of Jewish and Christian sacred books suggests 

that wisdom is much more than a literary form, much more than a way of life, as it has often 

been called. It was also a way of thought and a way of speech, which was by no means limited 

to the schools and the writings of the sages. It was the common way of thought and speech, 

in which those who were called wise excelled. It was an approach to reality. In saying all these 
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things I come close to calling it a philosophy, which it was not; but it dealt with some questions 

which philosophy also handles, and as a technique of discourse it served the purpose which 

philosophical discursive reasoning served in Greek thought. The parallel should not be drawn 

closely; wisdom belonged to everyone, while discursive reasoning was the skill of the 

intellectual. 

 

(McKenzie 1967:2-3) 

 

Ook Scott geeft een antwoord op de vraag hoe de wijsheid in oud Israël moet worden 

geduid. Zijn omschrijving ligt in de lijn van McKenzie: 

 

Thus wisdom in Israel was a way of thinking and speaking, with a distinctive vocabulary and 

literary forms. It sought, in the first place, to provide guidance for living by propounding rules 

of moral order and, in the second place, to explore the meaning of life through reflection, 

speculation, and debate. It was a striving for a structure of order, meaning, and value through 

cultivation of the mind and conscience. Its authority might be compared to that of the prophet’s 

words, or the inspired decision of a king. Yet is was primarily internal, the disciplined 

intelligence and integrity of men who sought to understand what they had observed and 

experienced, and to persuade others of the truth they saw. 

 

(Scott 1971:22) 

 

De wijsheid is onlosmakelijk verbonden met inzicht of begrip. Het is een combinatie van 

kennis en ervaring. De wijsheid wordt niet alleen geleerd uit boeken of overgedragen door 

ouders, maar is ook gebaseerd op eigen ervaring. Elke eigen ervaring moet echter worden 

bekeken in samenhang met de ervaring van anderen. De wijsheidsboeken in het Oude 

Testament bevatten de weerslag van het onderwijs van de wijze mannen in oud Israël: 

hun spreuken ontleend aan de ervaring van vele generaties, hun advies aan de jeugd om 

te begrijpen en te groeien in volwassenheid, hun voorbeeldverhalen en waarschuwingen. 

Het Hebreeuwse woord voor de wijsheid, חכמה, heeft betrekking op een reeks kenmerken 

van de wijsheid in specifieke contexten (paragraaf 2.2) en op de wijsheidsliteratuur als 

zodanig (Dell 2000:1-2). 

 

Loader (1986:119-122) merkt op dat de wijsheid van Israël zich in verschillende fasen 

heeft ontwikkeld6: een onproblematische fase (succes volgt op de uitvoering van de raad 

van de wijzen), een verstarringsfase (de vergeldingsgedachte werd omgedraaid: als een 

daad tot een zeker gevolg leidt, dan kan uit het gevolg worden afgeleid welke daad eraan 

ten grondslag heeft gelegen) en een kritische fase (die de opvattingen vanuit de 

                                                           
6 Loader ziet de ontwikkeling van de wijsheid in Israël dus als een traditie. 
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verstarringsfase negatief beoordeelt) (Loader 1986:119-122). Ook Boshoff, Scheffler en 

Spangenberg (2008:153) onderscheiden drie fasen: (1) de fase die zich kenmerkt door 

‘soepele’ wijsheid (richtlijnen voor het leven), (2) de verstarringsfase (ten tijde van de 

monarchie en aan het koninklijke hof waarbij de wijsheidsleraren de mensen in twee 

groepen verdeelden: wijzen en dwazen)7 en (3) de fase waarin de samenhang tussen daad 

en gevolg is overgegaan in een vergeldingsleer (zekere daden leiden automatisch tot 

zekere gevolgen). 

 

Bovenstaande citaten en meningen laten zien dat er door auteurs op verschillende 

manieren tegen de wijsheid wordt aangekeken. De auteurs hebben echter gemeen dat ze 

de wijsheid zien als kijk op het leven en als literaire verzameling die meer inzicht geven in 

de aard van de wijsheid. 

 

Bij de bestudering van de literatuur komen drie invalshoeken met betrekking tot de kijk op 

het leven naar voren. Er zijn auteurs die de zienswijze zijn toegedaan dat de wijsheid een 

‘menselijke’ oorsprong heeft: de zogenaamde antropocentristen. Naast deze auteurs is een 

groep te onderscheiden die uitgaat van een meer goddelijk karakter van de wijsheid. Deze 

auteurs kunnen met de term theocentristen worden omschreven. Behalve deze beide 

‘uitersten’ bestaat er een derde categorie. Deze groep is van mening dat de wijsheid zowel 

menselijk als goddelijk van aard en oorsprong is. De wijsheid bezien vanuit deze drie visies 

komt in hoofdstuk 3 (paragraaf 3.2) aan de orde omdat deze thematiek beter past binnen 

de theologie van de wijsheid. 

 

In paragraaf 2.3.2 richt ik mij op de wijsheid als literaire verzameling. Ik laat de 

oudtestamentische en apocriefe boeken (en verhalen) die deel zijn gaan uitmaken van de 

wijsheidsliteratuur de revue passeren (paragraaf 2.3.2.2) en bespreek tevens datering en 

auteurschap van de wijsheidsliteratuur (paragraaf 2.3.2.3), fasen in de wijsheidsliteratuur 

(paragraaf 2.3.2.4), ‘soorten’ wijsheid in de wijsheidsliteratuur (paragraaf 2.3.2.5) en 

literaire vormen in de wijsheidsliteratuur (paragraaf 2.3.2.6). 

 

 

 

 

 

                                                           
7 De verstarring van de wijsheid in Juda is volgens Boshoff, Scheffler en Spangenberg waarschijnlijk versterkt 
door de val van Samaria en de ineenstorting van het Noordrijk. In het Zuidrijk is dat gebeuren beschouwd als 
het directe gevolg van de verkeerde keuzen van de mensen van het Noordrijk: hun boosheid heeft tot hun 
ondergang geleid (Boshoff, Scheffler & Spangenberg 2008:153). 
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2.3.2  DE WIJSHEID ALS LITERAIRE VERZAMELING 

 

2.3.2.1 INLEIDING 

 

De vraag die onmiddellijk opdoemt, is wat deze verzameling kenmerkt. Waarom worden 

bepaalde (delen van) oudtestamentische boeken of hoofdstukken tot de wijsheidsliteratuur 

gerekend? In de wijsheidsliteratuur van het oude Nabije Oosten kunnen twee 

verschijningsvormen worden onderscheiden: didactische en speculatieve of bespiegelende 

wijsheid. Didactische wijsheid is praktisch en richt zich op onderwijs en begeleiding (raad, 

advies, hulp) in het leven van alledag. Deze wijsheid is optimistisch van aard. Dit in 

tegenstelling tot speculatieve wijsheid die bestaat uit speculaties en bespiegelingen 

(reflecties) met betrekking tot het lot of de bestemming van de mens. Ze bekritiseert de 

tegenstrijdigheden tussen conventionele dogma’s (of ‘volkswijsheid’) en de feitelijke 

werkelijkheid en denkt na over vraagstukken die te maken hebben met vergelding of straf 

en goddelijke rechtvaardigheid. Het boek Spreuken is een markant voorbeeld van 

didactische wijsheid. Het boek Job kan tot de speculatieve wijsheid worden gerekend. 

Prediker behoort evenals Job tot de speculatieve wijsheid, maar bevat ook didactische 

wijsheid. Sommige psalmen zijn nauw verbonden met de Bijbelse wijsheid en bevatten een 

mengeling van praktische, didactische wijsheid en speculatieve of kritische wijsheid 

(Shupak 1993:12; Fox 2000:17-19). 

 

2.3.2.2 DE WIJSHEIDSLITERATUUR 

 

SPREUKEN, JOB EN PREDIKER 

 

De oudtestamentische boeken Spreuken, Job en Prediker worden gewoonlijk tot de 

wijsheidsliteratuur gerekend.8  

 

Perdue (1990:457) meent dat Spreuken en Prediker zich hebben ontwikkeld vanuit het 

‘model van orde’ en Job vanuit het ‘conflictmodel’. Tucker (2000:160-161) voegt hier met 

betrekking tot Job aan toe dat retorische vragen een belangrijke rol spelen in de 

                                                           
8 Kidner (1964:14), Scott (1965:xvi) (‘… as the Psalms and the Song of Songs are also, according to the ancient 
reckoning’), Brueggemann (1970:5), Scott (1971:5), Gordis (1976:220-222), Van der Waal (1979, 1:262), 
Collins (1980:2), Murphy (1981:3), Brueggemann (1982:68), Snijders (1984:7), Van Unnik (1984:9-16), Aitken 
(1986:1), Murphy (1986:87), Gottwald (1987:563-564), Loader (1987b:49), Vriezen (1987:88), O’Connor 
(1988:13), Paul (1989a:11), Van Benthem (1989b:51), Clements (1990:18), Gammie (1990:480-481, 483), 
Dearman (1992:199), Garrett (1993:20) (‘… and the Song of Songs’), Murphy (1994:4), Berry (1995:11), 
Blenkinsopp (1995a:9), Blenkinsopp (1995b:2), Crenshaw (1995:1-2), Tuinstra (1996:25), Collins (1997:1), 
Clifford (1998:17), Ceresko (1999:24-25, 31-32), Vosloo en Van Rensburg (1999:709), Dell (2000:4-5), Keown 
(2000:192), Matheney (2000:129), Perdue (2000:3), Murphy (2002:1), Crenshaw (2006:46), Hunter (2006:7), 
Perdue (2008a:3), Crenshaw (2010:10-11) en Paul, Van den Brink en Bette (2011:907). 
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twistgesprekken tussen Job en zijn vrienden maar dat deze ook voorkomen in de 

toespraken van JHWH. 

 

Blenkinsopp (1995b:2) vindt de benaming ‘wijsheidsgeschriften’ voor de boeken Spreuken, 

Job en Prediker ontoereikend, omdat deze boeken ook kwesties van filosofische en 

theologische aard belichten (hoofdstuk 3). 

 

Brown (1996) gaat in zijn boek ‘Character in crisis: A fresh approach to the wisdom 

literature of the Old Testament’ uitgebreid in op de relatie tussen de Bijbelse wijsheid en 

de aard van de mens (de vorming van het karakter). Omdat zijn benadering een ‘andere’ 

kijk geeft op de genoemde wijsheidsboeken, het feit dat ik zijn ‘aanpak’ niet bij andere 

auteurs ben tegengekomen en het belang van zijn theorievorming voor begeleiding, wijd 

ik in dit hoofdstuk een ‘excurs’ aan zijn visie op Spreuken, Job en Prediker. 

 

EXCURS 

 

De manier waarop de Bijbelse wijsheid de aard van de mens benadert, ligt opgesloten in de 

wijsheid van het oude Nabije Oosten. Hoewel de Bijbelse wijsheid in wezen niet-verhalend is, 

zijn er verhalende aspecten in te onderkennen. Spreuken is meer dan een verzameling 

beknopte spreuken: het herbergt de structuur van een meta-verhaal waarvan het laatste 

hoofdstuk de ontknoping is. Het boek Job vertelt het verhaal van iemand die wordt 

gerehabiliteerd en wiens aard verandert. Het boek Prediker biedt een beschrijving van de 

prestaties van Prediker en brengen hem voor het voetlicht op het hoogtepunt van zijn loopbaan 

als koninklijke wijze. Met uitzondering van Job bevat de wijsheidsliteratuur niet de 

standaardfuncties die horen bij het genre van de vertelling. Ondanks dat hangen haar 

verhalende aspecten samen met de taal van zelfontwikkeling en de vorming van de aard van 

de mens. De vorming van de aard van de mens is de rode draad die door de wijsheidsliteratuur 

loopt. Spreuken, Job en Prediker hebben een aantal zaken gemeen wat betreft de vorming van 

de aard van de mens. Ten eerste de manier waarop literaire personages met een bepaalde 

aard ten tonele worden gevoerd. In Spreuken bijvoorbeeld de ouders, in Job de vrienden van 

Job en in Prediker de persoon Prediker. Ten tweede de rol van de gemeenschap in de vorming 

van de aard en de manier waarop iemand een plaats in de gemeenschap krijgt toebedeeld. 

Ten derde het wereld- en godsbeeld: de relatie van de eigen persoon ten opzichte van de 

waargenomen wereld en ten opzichte van JHWH (Brown 1996:19-21). 

 

Spreuken, Job en Prediker beschrijven de vorming van de aard van de mens als een interactief 

gebeuren door de tijd. De ontwikkeling van de eigen persoon staat in relatie tot anderen. De 

vorming vindt plaats in de ontmoeting. De genoemde wijsheidsboeken brengen de vorming 

van de aard in beeld vanuit een vertrouwde plaats van handeling die veiligheid biedt. De 

vorming van de aard van de zoon in Spreuken is gericht op (het) leven binnen de 

gemeenschap. De vader beveelt hem de weg van de wijsheid aan en waarschuwt hem 
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(Spreuken 1:8-19). De moeder waarschuwt hem tegen slechte vrouwen (Spreuken 7). De 

ouders dwingen de zoon te kijken naar de gevolgen van een mogelijk rampzalige stap. Zij 

wijzen hem op de steun van familie en vrienden binnen de gemeenschap en waarschuwen hem 

voor de bedreiging van het ‘vreemde’ en de ‘vreemdeling’. De gemeenschap neemt langzaam 

maar zeker de plaats van de familie in. Ook Job gaat over het verlaten van veiligheid. Job 

vervreemdt van zijn familie en gemeenschap. De ontwikkeling van de aard van Job vereist een 

deconstructie van zijn traditionele normen en waarden die in zijn aard liggen opgesloten. De 

bescheiden, onderdanige houding van Job verandert in een houding van protest. Maar het boek 

Job eindigt niet met een protest van Job tegen zijn vrienden en JHWH. JHWH schenkt hem een 

nieuw inzicht dat zijn beperkte morele wereldbeeld tenietdoet. Job ontdekt nederigheid en 

ontzag voor de schepping en daarmee voor JHWH. De reis van Prediker is individualistisch van 

aard. JHWH (of gepersonifieerde wijsheid) is niet aanwezig om hem tot nieuwe inzichten of 

maatschappelijke betrokkenheid te brengen. Maar toch raakt zijn reis de kern van zijn bestaan: 

het heeft hem meegenomen naar de leegte van het bestaan (Brown 1996:152-153). 

 

Spreuken eindigt met de terugkeer naar het gezinsleven, het vertrekpunt van de zoon. Hij 

heeft zijn doel bereikt, het vinden van de ideale echtgenote, het stichten van het ideale gezin. 

Het begin en het einde van Spreuken ligt binnen de context van de familie. Op dezelfde manier 

eindigt het boek Job binnen de familieschoot met een ‘andere’ man (een man met een nieuwe 

morele visie). Ook het personage Prediker keert met een diepe zucht van berusting en 

overgave terug naar de onbestendigheid van het alledaagse bestaan. Hij is toeschouwer 

geweest van zichzelf en zijn eigen leven. Zijn terugkomst verschaft hem echter geen oplossing 

voor hardnekkige tegenstrijdigheden in het leven. Maar ook zonder bevredigende antwoorden 

investeert Prediker opnieuw in het leven door zich te richten op de kortstondigheid ervan en 

de momenten van vreugde. Zijn aard heeft een reconstructie ondergaan: hij is in staat om het 

te ontvangen als gave en ervan te genieten (Brown 1996:154-155). 

 

Drie belangrijke personages, de zoon, Job en Prediker, in de wijsheidsboeken Spreuken, Job 

en Prediker eindigen met een ‘hervormde’ aard. De zoon heeft zijn verantwoording op zich 

genomen binnen de gemeenschap en zijn eigen gezin gesticht. De deugdelijke vrouw voorziet 

niet alleen in de welvaart en het welzijn van haar gezin maar ook in dat van de gemeenschap. 

De ouders verlenen hulp en bijstand. De ‘reis’ van Job begint met de vernietiging en ondergang 

van zijn gezin en eindigt met een nieuw gezin. Tijdens zijn reis krijgt Job een nieuwe morele 

kijk op het leven: hij krijgt oog voor de almacht van JHWH. Zijn leven wordt niet langer 

geregeerd door mechanische wetten van vergelding. JHWH spreekt het uiteindelijke woord. 

Met die visie keert Job terug naar zijn gemeenschap en met die kijk op het leven wordt hij in 

ere hersteld.9 De reis van Prediker eindigt met de onvoorwaardelijke acceptatie van het leven. 

Hij realiseert zich noodgedwongen dat sommige dingen niet kunnen worden veranderd. 

Ondanks dat beveelt hij het leven aan (Brown 1996:155-157). 

                                                           
9 Het thema in Job (het lijden van de onschuldige in relatie tot goddelijke gerechtigheid) komt ook voor in Jeremia 
12:1 (Rechtvaardig blijkt gij, ENE, wanneer ik tegen u zou twisten; toch zal ik over rechtszaken met u spreken! 
waarom is de weg van boosdoeners voorspoedig, varen zij wél, al wie in ontrouw trouweloos zijn?) en de literatuur 
van het oude Nabije Oosten (Williams 1983:42-56). 
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APOCRIEFE WIJSHEID 

 

Daarnaast bestaat er grote eenstemmigheid over de benaming wijsheidsliteratuur wat 

betreft de apocriefe boeken Wijsheid van Jezus Sirach en Wijsheid van Salomo.10  

 

Gammie (1990:480-481, 483) wijst alleen op Wijsheid van Jezus Sirach. 

 

Fichtner (1933:9-10), Bright (1980:438), Preuß (1987:138) en Matheney (2000:129) 

noemen nog het apocriefe boek Tobit; Matheney (2000:129) Judith en Fichtner (1933:11), 

Fohrer (1968:317) en Preuß (1987:138) IV Makkabeeën. 

 

Fichtner (1933:10), Matheney (2000:129) en Crenshaw (2010:185-188) wijzen op Baruch 

en Fichtner (1933:10) en Crenshaw (2010:185-188) op 1 Esdras. 

 

Childs (1979:574), O’Connor (1988:13) en Blenkinsopp (1995a:9) rekenen ook Hooglied 

tot de wijsheidsliteratuur op grond van het feit dat het boek in de Hebreeuwse canon wordt 

toegeschreven aan Salomo en zich daarmee een plaats verwerft binnen de 

wijsheidscontext. 

 

WIJSHEIDSPSALMEN 

 

‘Spellen zal de mond van een rechtvaardige wijsheid, zijn tong spreekt uit wat het recht 

is’ 

(Psalm 37:30) 

 

Naast deze oudtestamentische en apocriefe boeken wijst een aantal auteurs op 

zogenaamde ‘wijsheidspsalmen’. Fohrer (1968:317) merkt op dat in de Psalmen 

didactische wijsheidsgedichten voorkomen. 

 

Bij de selectie van psalmen als wijsheidspsalmen kan naar twee criteria worden gekeken: 

formeel en thematisch. Een formeel kenmerk is bijvoorbeeld het feit dat een 

wijsheidspsalm zich niet richt tot JHWH maar tot mensen. De toon is dan vaak aansporend, 

didactisch, getuigend en reflectief. Een tweede formeel kenmerk is het gebruik van 

                                                           
10 Kidner (1964:14), Fohrer (1968:317), Brueggemann (1970:5) (Brueggemann wijst hierbij op met name de 
rooms-katholieken), Scott (1971:19), Gordis (1976:220-222), Bright (1980:439), Collins (1980:2), Murphy 
(1981:3), Brueggemann (1982:68), Snijders (1984:7), Van Unnik (1984:9-16), Aitken (1986:1), Murphy 
(1986:87), O’Connor (1988:13), Paul (1989a:11), Clements (1990:19), Dearman (1992:199), Murphy (1994:4), 
Blenkinsopp (1995a:9), Crenshaw (1995:1-2), Tuinstra (1996:25), Collins (1997:1), Clifford (1998:17), Ceresko 
(1999:24-25, 31-32), Dell (2000:4-5), Matheney (2000:128), Perdue (2000:3), Murphy (2002:1), Crenshaw 
(2006:46), Perdue (2008a:3) en Crenshaw (2010:10-11). 
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wijsheidstaal (spreuken, voorschriften, vergelijkingen, retorische vragen). Tot de thema’s 

behoren bijvoorbeeld de weg van de rechtvaardige en die van de zondaar, de beloning en 

de straf van rechtvaardige en zondaar, het gedrag van de rechtvaardige, de bestudering 

van de Thora, de ‘waarde’ van de rechtvaardige uitgedrukt in leven en vitaliteit, aanmaning 

tot vertrouwen in JHWH en de zoektocht naar een antwoord op geloofsvragen (Scott 

1971:197-198). 

 

De volgende psalmen worden in meer of mindere mate tot de wijsheidsliteratuur gerekend: 

 

Psalm 1 (Fichtner 1933:9; Gese 1958:1; Crenshaw 1976c:15; Bright 1980:438; Rendtorff 

1985:103-104; Loader 1986:114; Burger 1987:28; Lemaire 1990:179; Clements 

1992:16; Belnkinsopp 1995b:48; Crenshaw 1995:1-2; Clifford 1998:17; Dell 2000:64-

65); 

Psalm 14 (Dell 2000:64-65); 

Psalm 19 (Crenshaw 1976c:15; Lemaire 1990:179; Berry 1995:17; Crenshaw 1995:1-2; 

Dell 2000:64-65); 

Psalm 25 (Rendtorff 1985:103-104; Dell 2000:64-65); 

Psalm 32 (Fichtner 1933:9; Burger 1987:28; Lemaire 1990:179; Clifford 1998:17; Dell 

2000:64-65); 

Psalm 33 (Crenshaw 1976c:15; Crenshaw 1995:1-2; Dell 2000:64-65); 

Psalm 34 (Fichtner 1933:9; Rendtorff 1985:103-104; Burden 1986:62; Burger 1987:28; 

Lemaire 1990:179; Dearman 1992:199; Clifford 1998:17; Dell 2000:64-65); 

Psalm 36 (Dell 2000:64-65); 

Psalm 37 (Fichtner 1933:9; Gese 1958:1; Von Rad 1972:203; Rendtorff 1985:103-104; 

Burden 1986:62; Burger 1987:28; Lemaire 1990:179; Clements 1992:16; Crenshaw 

1995:1-2; Clifford 1998:17; Crenshaw 2000:220; Dell 2000:64-65); 

Psalm 39 (Dell 2000:64-65); 

Psalm 40 (Rendtorff 1985:103-104); 

Psalm 49 (Fichtner 1933:9; Gese 1958:1; Von Rad 1972:203; Van der Waal 1979, 1:262; 

Bright 1980:438; Rendtorff 1985:103-104; Burden 1986:62; Loader 1986:114; Burger 

1987:28; Lemaire 1990:179; Blenkinsopp 1995b:48; Crenshaw 1995:1-2; Clifford 

1998:17; Crenshaw 2000:220; Dell 2000:64-65); 

Psalm 51 (Dell 2000:64-65); 

Psalm 53 (Dell 2000:64-65); 

Psalm 62 (Dell 2000:64-65); 

Psalm 73 (Fichtner 1933:9; Gese 1958:1; Von Rad 1972:203; Rendtorff 1985:103-104; 

Burden 1986:62; Lemaire 1990:179; Clements 1992:16; Crenshaw 2000:220; Dell 

2000:64-65); 
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Psalm 78 (Gese 1958:1; Lemaire 1990:179; Blenkinsopp 1995b:48; Dell 2000:64-65); 

Psalm 90 (Dell 2000:64-65); 

Psalm 92 (Dell 2000:64-65); 

Psalm 94 (Dell 2000:64-65); 

Psalm 104 (Dell 2000:64-65); 

Psalm 105 (Dell 2000:64-65); 

Psalm 106 (Dell 2000:64-65); 

Psalm 111 (Dell 2000:64-65); 

Psalm 112 (Fichtner 1933:9; Gese 1958:1; Bright 1980:438; Rendtorff 1985:103-104; 

Burger 1987:28; Lemaire 1990:179; Clifford 1998:17; Dell 2000:64-65); 

Psalm 119 (Fichtner 1933:9; Gese 1958:1; Bright 1980:438; Lemaire 1990:179; Clements 

1992:16; Berry 1995:17; Dell 2000:64-65); 

Psalm 127 (Fichtner 1933:9; Crenshaw 1976c:15; Burger 1987:28; Lemaire 1990:179; 

Crenshaw 1995:1-2; Dell 2000:64-65); 

Psalm 128 (Fichtner 1933:9; Rendtorff 1985:103-104; Burger 1987:28; Clifford 1998:17; 

Dell 2000:64-65) en 

Psalm 139 (Rendtorff 1985:103-104). 

 

Ook Dearman (1992:199), Tuinstra (1996:25), Murphy (2002:1) en Perdue (2008a:3) 

wijzen op wijsheidspsalmen maar noemen deze psalmen niet bij naam. Perdue (1977:268) 

merkt op dat ‘it is possible that they were written by temple scribes and sages functioning 

in the temple school’. 

 

Rendtorff (1985:103-104) zegt dat de psalmen die hij aanmerkt als wijsheidspsalmen wat 

taalgebruik en inhoud betreft, lijken op de drie oudtestamentische en twee apocriefe 

wijsheidsboeken en daarom deel uitmaken van gedachtewisselingen rond de Bijbelse 

wijsheid. 

 

Burger (1987:28) rekent zijn genoemde psalmen tot de wijsheidsliteratuur omdat ze op 

formeel en inhoudelijk vlak door de wijsheid zijn beïnvloed. 

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt een grote mate van overeenstemming om de psalmen 1; 

37 en 49 tot de wijsheidsliteratuur te rekenen. Psalm 1 wordt door twaalf auteurs als 

wijsheidspsalm aangemerkt; Psalm 37 door 11 en Psalm 49 door veertien auteurs. 

Daarnaast worden de Psalmen 34 en 112 acht keer genoemd en Psalm 73 negen keer. 

Psalm 119 wordt zeven keer als wijsheidspsalm betiteld en de psalmen 32; 127 en 128 vijf 

keer. De overige psalmen minder dan vijf keer. Blijkbaar komen volgens auteurs 
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kenmerken van de wijsheidsliteratuur11 het sterkst naar voren in de psalmen 1; 32; 34; 

37; 49; 73; 112; 119; 127 en 128. 

 

Psalm 1 

 

In Psalm 1 staan twee wegen centraal: de weg van zondaars (1:1) en de weg der oprechten 

(1:6). Deze wegen zijn te vergelijken met de weg van de dwaas en de weg van de wijze 

in de wijsheidsliteratuur (bijvoorbeeld Spreuken). Psalm 1 begint met Zalig is de man die 

niet meeging in het beraad van bozen. Deze ‘formule’ wordt ook aangetroffen in Spreuken 

3:13; 8:32, 34; 14:21; 16:20; 20:7; 28:14 en 29:8. 

 

Psalm 32 

 

Psalm 32 wijst op enerzijds de zalige en rechtvaardige en anderzijds de booswicht. In vers 

8 (Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u) is 

sprake van onderricht dat leidt tot ‘leven’ (paragraaf 6.4). 

 

Psalm 34 

 

Psalm 34 bevat verwijzingen (8, 10 en 12) naar de teksten in het boek Spreuken waarin 

de ‘vrees voor JHWH’ centraal staat (paragraaf 6.3). In Psalm 34:12 (Laat u leiden door 

mij, zonen, en hoort; de vreze voor de ENE zal ik u leren! (NB)/‘Kom, kinderen, luister naar 

mij, ik zal jullie de vreze des HEEREN leren’ (HSV)). Naast de ‘vrees voor JHWH’ komt het 

werkwoord ‘horen’ of ‘luisteren’ veelvuldig in Spreuken voor (paragraaf 6.5.2). Psalm 34:8-

9 komt overeen met bijvoorbeeld Spreuken 4:1. Psalm 34:14 is een didactische vermaning. 

Er zijn dus goede gronden om ook Psalm 34 tot de wijsheidsliteratuur te rekenen. 

 

Psalm 37 

 

Psalm 37 is te omvattend om alle wijsheidstermen of -beelden te noemen. Deze psalm 

plaatst de kwaadstichters/boosdoeners/bozen/de vijanden van de ENE/booswicht/een 

boze/een boosdoener/grensoverschrijders tegenover zij die hopen op de ENE/de 

ootmoedigen/rechtvaardigen/een|de rechtvaardige/een kerel/wie gaaf is/een 

oprechte/een man van vrede, schetst beider wegen en hun bestemming. Psalm 37:12-13 

bevat een tegenstelling die in vers 16 wordt gevolgd door een ‘beter-dan’ gezegde. Psalm 

37:25 en 35 bevatten een autobiografie te vergelijken met Spreuken 24:30-32; 30:7-9 en 

Prediker 2. Psalm 37 is een acrostichon (een lettervers waarvan de eerste letters van de 

                                                           
11 In de genoemde psalmen lichten niet steeds dezelfde wijsheidskenmerken op. 
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opeenvolgende regels of strofen een naam, een woord of een zinsnede vormen) 

gedomineerd door didactische vermaningen in de verzen 1-8. 

 

Psalm 49 

 

In Psalm 49:4 wordt melding gemaakt van ‘mijn mond die woorden vol wijsheid spreekt 

en wat mijn hart spelt, weet te onderscheiden’ en vers 5 spreekt over ‘een spreuk en mijn 

raadsel’. Psalm 49:5-6 bevat een retorische vraag. De verzen 6 tot en met 10 buigen zich 

over aardse rijkdom die niet is te vergelijken met hemelse rijkdom. Psalm 49:11-13 buigt 

zich over de kwestie dat zowel wijzen als dwazen of onverstandigen sterven. Vers 14 noemt 

de weg van de dwazen dwaasheid en merkt op dat de nakomelingen van de dwazen 

behagen scheppen in de woorden van de dwazen. De verzen 15 en 16 nemen het op voor 

de oprechten. JHWH zal hun ziel verlossen uit de greep van het graf. Psalm 49:17-18 gaat 

over de betrekkelijkheid van aardse rijkdom en de verzen 19-21 merkt tenslotte op dat 

inzicht boven aanzien gaat. 

 

Psalm 73 

 

Psalm 73 maakt in de verzen 3-5 en 12 melding van het feit dat het dwazen en goddelozen 

– ogenschijnlijk – voorspoedig gaat om uiteindelijk in de verzen 27 en 28 tot een andere 

conclusie te komen. In Psalm 73:15-17 treffen we een ‘vertelling’ in de eerste persoon 

enkelvoud aan, te vergelijken met Spreuken 24:30-32; 30:7-9 en Prediker 2. Psalm 73 

getuigt dus van een manier van denken die ook in de wijsheidsliteratuur wordt aangetroffen 

en kan daarom tot deze categorie worden gerekend (vergelijk Job die ‘te gronde ging’ 

ondanks het feit dat zijn leven om JHWH draaide). 

 

Psalm 112 

 

Psalm 112 is wat ‘mager’ wat betreft wijsheidstaal en -gedachten. Psalm 112 prijst een 

man die de ENE vreest en bevat eenzelfde verwijzing als Psalm 34. 

 

Psalm 119 

 

Psalm 119 gaat over de jongeman (vers 9) die zijn pad zuiver moet houden en moet 

bewaren overeenkomstig het woord van JHWH. In de psalm wordt aan JHWH gevraagd of 

Hij de weg wil leren (vers 33). In Psalm 119:145 gaat het over in acht nemen van de 

verordeningen van JHWH. 
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Psalm 127 

 

Psalm 127 herinnert aan Prediker in het gehanteerde taalgebruik (vergelijk vers 2 waar 

staat dat het tevergeefs is om vroeg op te staan en laat op te blijven). In dit vers klinkt 

pessimisme door waar ook Prediker niet van is verschoond. 

 

Psalm 128 

 

In Psalm 128 is sprake van ‘vrees voor JHWH’ (Zalig al wie ontzag heeft voor de ENE – vers 

1) (paragraaf 6.3). Deze ‘vrees’ komt opnieuw naar voren in vers 4 (zie verder paragraaf 

6.3). 

 

VERDERE OUDTESTAMENTISCHE WIJSHEID 

 

‘omdat hij heeft gezegd: door de kracht van mijn hand kon ik het doen en door mijn 

wijsheid, want ik was verstandig’ 

(Jesaja 10:13a) 

 

Literaire wijsheidsvormen komen niet alleen in de wijsheidsliteratuur en de Psalmen voor 

maar ook in andere oudtestamentische boeken. De verhalende boeken in het Oude 

Testament bevatten veel spreuken, maar ook andere literaire wijsheidsvormen zoals het 

raadsel, parabel en fabel (Fohrer 1968:315). Morgan (1981:138) wijst op het bestaan van 

een aforistische volkswijsheid in de niet-wijsheidsliteratuur van het Oude Testament die 

vaak wordt uitgedrukt in vormen die in verband kunnen worden gebracht met de 

wijsheidsliteratuur. De literaire vorm van de wijsheidsliteratuur wordt besproken in 

paragraaf 2.3.3. Sommige profetische boeken getuigen van de invloed van het 

wijsheidsonderwijs (zie bijvoorbeeld Jesaja 3:10-11; 32:6-8; 44:9-20 en 46:5-8) (Fohrer 

1968:315; Berry 1995:17). Jesaja en Amos maken gebruik van de retorische vorm 

ontleend aan de wijsheid (zie bijvoorbeeld Jesaja 28:23-29 en Amos 3:3-6) (Terrien 

1962:108-115; Fohrer 1968:315; Berry 1995:17; Morgan 1981:33; Dell 2000:78-80, 84-

86). De retorische vorm van het wijsheidsonderwijs maakt ook deel uit van de 

apocalyptische literatuur. Het bevat zogenaamde ‘wetenschappelijke’ onderdelen die zich 

bezighouden met astronomische problemen die voortvloeien uit de tijdsberekening van de 

eindtijd en met de historiografie van het indelen van de wereld in tijdvakken (Fohrer 

1968:315). 
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Alonso-Schökel (1976:468-480), Morgan (1981:34) en Dell (2000:89-90) bespeuren 

wijsheidsingrediënten in Genesis 2-3: het wijsheidsmotief van ‘de boom van de kennis van 

goed en kwaad’, de ‘scherpzinnigheid’ van de slang, Adam als wijze en de vier rivieren. 

 

Genesis 45:8a (welnu, niet júllie hebben mij hierheen gezonden maar God) en 50:20 (en 

jullie, je hebt tegen mij kwaad bedacht; Gód heeft dat ten goede gedacht, met het doel 

om te doen als op deze dag: een grote gemeenschap in leven te houden) doen Jagersma 

(1979:56) denken aan de sfeer van de wijsheidsleraren. 

 

Het Jozefverhaal in Genesis 37-50 vertoont eveneens overeenkomsten met de 

wijsheidsliteratuur (Kidner 1964:15-16; Scott 1971:86-88; Morgan 1981:33; Loader 

1987d:102; Paul 1989a:12; Blenkinsopp 1995b:42-43; Dell 2000:89-90; Dell 2008:126). 

Loader en Dell volgen Von Rad (1976:439-447)12 die het Jozefverhaal een ‘didactisch 

wijsheidsverhaal’ noemt. Loader spreekt over een wijsheidsnovelle. Het verhaal illustreert 

het wijsheidsidee dat ‘hoogmoed voor de val komt’ en bergt één van de meest opvallende 

uiterlijke kenmerken van de wijsheid, nederigheid, in zich (Loader 1987d:102-105). 

Blenkinsopp (1995b:43) merkt op dat het Jozefverhaal dichter bij historische fictie komt 

dan dat het geschiedschrijving is en zegt dat het werd geschreven als vermaak en als 

moreel onderricht. Morgan (1981:33) en Dell (2000:89-90; 2008:126) wijzen ook op het 

troonopvolgingsverhaal in 2 Samuël 9-20 en 1 Koningen 1-2. Crenshaw (1976b:481-494) 

ontkent de verwantschap tussen het Jozef- en troonopvolgingsverhaal en de 

wijsheidsliteratuur. Weeks komt na bestudering van het Jozefverhaal (Weeks 2007a:92-

109) tot de slotsom dat de bewering van Von Rad dat het Jozefverhaal een product van de 

wijsheidstraditie is niet overtuigend. Hij vindt nóg in de voorstelling van Jozef nóg in de 

theologische gedachten aanknopingspunten om te veronderstellen dat het Jozefverhaal 

berust op de denkbeelden van de wijsheidsliteratuur. Het enige wat het verhaal verbindt 

met de wijsheidsliteratuur is het voorkomen van de uitdrukking oordeelkundig en wijs 

(Genesis 41:39) en ik vrees God wel (Genesis 42:18). Deze uitdrukkingen in het 

Jozefverhaal worden in de wijsheidsliteratuur op een andere manier gebruikt. Er is dus 

geen reden om aan te nemen dat het verhaal werd geschreven om de wijsheidsgedachten 

en -idealen tot uiting te laten komen of Jozef uit te beelden als het archetype van de wijze 

(Weeks 2007a:109). 

 

Whybray zegt (in lijn met Morgan en Dell) dat het troonopvolgingsverhaal een poging is 

om ‘leerstellige’ wijsheid in gedramatiseerde vorm te onderwijzen. Hij noemt het 

                                                           
12 Von Rad beargumenteert dat het Jozefverhaal de narratieve vorm is van het onderwijs in het boek Spreuken. 
Kenmerkende eigenschappen van Jozef (mond houden, geen emoties tonen, lichtzinnige vrouwen links laten 
liggen, de koning eren) komen overeen met deugden in Spreuken. Het Jozefverhaal gaat dus volgens hem niet 
over een patriarch zoals Abraham en Jakob (Von Rad 1976:439-447). 
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troonopvolgingsverhaal een combinatie van een propagandistische politieke roman en 

wijsheidsinstructie. Whybray beroept zich op de analogie met de Egyptische ‘koninklijke 

roman’ en vergelijkt het troonopvolgingsverhaal met de autobiografische verteltrant in de 

wijsheid van Israël (bijvoorbeeld Spreuken 7:6-9). Whybray (1968:71-72) schrijft: 

 

There seem to be good grounds for concluding that on many fundamental matters – the 

importance attached to human wisdom and counsel both in public and private affairs; the 

acknowledgement of their limitations and of the unseen, the all-embracing purpose of God and 

of his retributive justice; the relatively small attention paid to the cult; and the stress on the 

importance of ethical conduct, humility and private prayer – the Succession Narrative agrees 

closely with the scribal wisdom literature as represented by Proverbs rather than with the 

sacral tradition of Israel. 

 

Hij stelt dat de schrijver ‘has consciously created his characters and situations as concrete 

examples, in narrative form, of the teaching we find in Proverbs’ (Whybray 1968:71-72). 

 

Crenshaw (1995:103) reageert op de poging van Whybray om de invloed van de wijsheid 

op het troonopvolgingsverhaal aan te tonen met op te merken dat ‘this view of direct 

wisdom influence upon the Succession Narrative suffers grievous difficulty, not the least of 

which is the role played by representatives of wisdom in the story’. 

 

Wolff (1964:18), Gerstenberger (1965:20) en Richter (1966:15) beargumenteren dat de 

uitspraak zult niet (bekend vanuit Exodus en Deuteronomium) afkomstig is uit de wijsheid. 

 

In de ‘niet-wijsheidsliteratuur’ van het Oude Testament komen volgens Gottwald sporen 

van de wijsheid voor. Zie bijvoorbeeld de genoemde psalmen, de profetische boeken, het 

Jozefverhaal en het troonopvolgingsverhaal (Gottwald 1987:563-564). Shupak vindt het 

niet verrassend dat in de ‘niet-wijsheidsliteratuur’ sprake is van wijsheidsuitdrukkingen 

omdat alle ‘wijsheidswerken’ van eenzelfde soort auteur, namelijk de ‘schrijver’, afkomstig 

zijn. Zij vindt het geen probleem om aan te nemen dat de wijsheidstraditie literatuur die 

niet tot de wijsheidsliteratuur wordt gerekend, heeft beïnvloed. De opvatting dat de 

wijsheidsideologie getuigt van een benadering van de werkelijkheid die werd gedeeld door 

alle Israëlieten en het argument van de afwezigheid van criteria voor het vaststellen van 

de ‘wijsheidsinvloed’ kunnen het feit dat zo’n invloed bestond niet tenietdoen. Deze invloed 

komt tot uitdrukking in het onderwerp, de literaire vormen en een karakteristieke 

woordenschat. Afzonderlijk zijn zij niet toereikend om de invloed van de wijsheid vast te 

stellen, maar gezamenlijk vormen zij voldoende bewijs voor de legitimatie ervan. Shupak 

is het eens met Whybray (1974:154), Crenshaw (1976b:485-488) en Morgan (1979:214) 

dat de wijsheidstraditie sporen heeft nagelaten buiten de Bijbelse wijsheidsboeken (Shupak 
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1993:352). De Bijbelse passages die Whybray noemt, zijn: Genesis 2 en volgende 

(mogelijk ook 11:1-9 – McKenzie 1967:1-9); 37-50; Deuteronomium 1-4; 32; 2 Samuel 

9-20; 1 Koningen 1 en volgende; 3-11; Jesaja 1-39; Jeremia; Ezechiël 28; Hosea 14:10; 

Micha 6:9; Psalm 1; 19:8-15; 37; 49; 51; 73; 90; 92; 94; 104; 107; 111; 119 en Daniël 

(Whybray 1974:154). Morgan (1981:33) wijst ook op Micha en zegt dat Micha moet worden 

opgevat tegen de achtergrond van stamwijsheid. 

 

McKenzie (1967:8) neemt wellicht het meest extreme standpunt in: ‘Evidently I have 

identified the wise men of Israel with the historians, and thus effectively designated the 

historical books as wisdom literature’. 

 

Crenshaw (1976b:481-494) merkt op dat de verwantschap tussen veel (delen van) 

oudtestamentische boeken met de wijsheidsliteratuur is doorgeschoten en roept op tot 

voorzichtigheid. Hij zegt dat er criteria nodig zijn om de wijsheidsinvloed in ‘andere’ delen 

van het Oude Testament vast te stellen (Crenshaw 1976b:481-494). Crenshaw 

(1976b:482) benadrukt dat ‘a distinction between wisdom literature, wisdom tradition, and 

wisdom thinking is essential’. In lijn met Crenshaw merkt Boström op dat de aanwezigheid 

van woordenschat, vorm of inhoud, die de wijsheidstraditie kenmerken, in andere delen 

van het Oude Testament niet voldoende is om deze teksten als wijsheidsliteratuur aan te 

merken. Het is naar zijn zeggen noodzakelijk om het gemeenschappelijke culturele erfgoed 

dat door alle tradities in Israël wordt gedeeld, in ogenschouw te nemen evenals het bepalen 

of gemeenschappelijke elementen overeenkomen met dezelfde betekenis. Hij roept verder 

op om open te staan voor de mogelijkheid van zowel directe als indirecte invloed tussen 

de verschillende tradities in Israël. Deze invloeden zouden de aanwezigheid van 

wijsheidsdenken in andere tradities van (delen van) het Oude Testament kunnen verklaren 

zonder gevolgen voor achtergrond of uitleg (Boström 1990:21). 

 

NIEUWTESTAMENTISCHE WIJSHEID 

 

McKenzie (1967:2), Berry (1995:56-64)13 en Matheney (2000:144-148)14 wijzen op de 

wijsheidsstijl in het Nieuwe Testament. McKenzie omschrijft de gedachtewisseling tussen 

Jezus en de Kananese vrouw in Matteüs 15:21-28 en tussen Jezus en de Syro-Fenicische 

vrouw in Marcus 7:24-30 als ‘wijsheidsduellen’. De debatten tussen Jezus en de 

schriftgeleerden en farizeeën zijn naar zijn zeggen verwoord in wijsheidsstijl. De algemene 

                                                           
13 Berry (1995:56-64) bespeurt de invloed van de wijsheid in de evangeliën maar ook bij Paulus en in de algemene 
zendbrieven. 
14 Matteüs 7:24; 11:25-30; Johannes 1:1-18; Romeinen 11:33-36; 1 Korintiërs 1:18-2:16; Kolossenzen 2:2-3; 
2:22-23 en Jakobus 3:17 (Matheney 2000:144-148). 
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brief van de apostel Jakobus bestaat volgens hem uit wijsheid en Paulus schreef geen brief 

waarin hij geen gebruik maakte van de wijsheidsstijl (McKenzie 1967:2). 

 

2.3.2.3 DATERING EN AUTEURSCHAP VAN DE WIJSHEIDSLITERATUUR 

 

INLEIDING 

 

In deze paragraaf wijd ik enkele woorden aan de datering en het auteurschap van de 

wijsheidsliteratuur. Ik laat een aantal auteurs aan het woord om te laten zien dat visies op 

de datering van de wijsheidsliteratuur vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. De 

standpunten ten aanzien van het auteurschap daarentegen liggen in elkaars verlengde. 

 

DATERING 

 

De standpunten van auteurs over de datering van de wijsheidsliteratuur15 lopen uiteen 

van: (1) voor de Babylonische ballingschap (586-538 voor Christus (Gispen et al 1975:104-

105))16, (2) voor, tijdens of na de ballingschap17, (3) na de ballingschap18, (4) enkele 

eeuwen voor Christus19 tot (5) enkele eeuwen na Christus.20 Bright (1980:438) merkt op 

dat de wijsheidstraditie in Israël bijzonder oud is en teruggaat tot tenminste de tiende 

eeuw voor Christus. Loader (1986:119-122) beperkt zich wat deze datering betreft tot de 

‘familiewijsheid’. Na de ballingschap genoot deze familiewijsheid een stijgende populariteit. 

In de periode dat het judaïsme zich ontwikkelde, verscheen een aanzienlijke hoeveelheid 

wijsheidsliteratuur waarin het thema van een ‘goed’ leven werd belicht (Bright 1980:438). 

 

Garrett (1993:26-28) merkt ten aanzien van de datering van de wijsheidsliteratuur op dat 

‘we may assume that from the earliest times a tradition of teaching and transmission of 

wise sayings existed among the Israelite families. … The next stage of development was 

after the presentation of the covenant law of Moses. … The third stage was the rise of the 

monarchy and the beginning of the Solomonic empire. … The fourth stage of this history 

                                                           
15 De datering van Spreuken wordt besproken in hoofdstuk 5 (paragraaf 5.5). 
16 Job en Prediker worden door Paul, Van den Brink en Bette (2011:908) voor de Babylonische ballingschap 
gedateerd. 
17 Job wordt door Crenshaw (1995:2; 2010:4-8, 50-52) in de zesde eeuw voor Christus gedateerd. 
18 Psalmen wordt door Gottwald (1987:334-335) na de ballingschap gedateerd. Job wordt door Gottwald 
(1987:334-335) en Berry (1995:95) na de ballingschap gedateerd. Prediker wordt door Gottwald (1987:334-
335) en Dearman (1992:203-204) na de ballingschap gedateerd. 
19 Prediker wordt door Clements (1992:34) en Crenshaw (1995:2; 2010:4-8, 50-52) in de derde eeuw voor 
Christus gedateerd en door Berry (1995:95) niet later dan 200 voor Christus. Wijsheid van Jezus Sirach wordt 
door Clements (1992:35) rond 170 voor Christus gedateerd. Wijsheid van Salomo wordt door Paul, Van den Brink 
en Bette (2011:317) na 200 voor Christus gedateerd. 
20 De finale redactie van Spreuken wordt door Berry (1995:95) in de derde eeuw na Christus gedateerd. Wijsheid 
van Jezus Sirach wordt door Crenshaw (2010:4-8, 50-52) en Paul, Van den Brink en Bette (2011:317) rond 180 
na Christus gedateerd. Wijsheid van Salomo wordt door Crenshaw (2010:4-8, 50-52) in de eerste eeuw na 
Christus gedateerd. 
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came with the exile’. Crenshaw (1995:115) vestigt in het verlengde van Garrett de 

aandacht op het feit dat het niet mogelijk is een chronologische geschiedenis van de 

ontwikkeling van de wijsheidsliteratuur te schrijven of om elke vorm in zijn juiste context 

te plaatsen. 

 

AUTEURSCHAP21 

 

Met uitzondering van Job zijn de wijsheidsboeken volgens Crenshaw (1995:2) onder een 

pseudoniem geschreven22. Het was gebruikelijk om geschriften aan grote en belangrijke 

personen uit de geschiedenis toe te schrijven en vervolgens aan deze geschriften gezag 

toe te kennen. Zo worden Genesis tot en met Deuteronomium aan Mozes, Psalmen aan 

David (Clifford 1998:45; Crenshaw 2010:4-8), Spreuken aan Salomo en Prediker aan de 

zoon van David toegeschreven (Burger 1987:10). Er is geen historische basis voor het 

toeschrijven van verzamelingen spreuken in Spreuken, Prediker en Wijsheid van Salomo 

aan Salomo. In Egypte speelde pseudonimiteit ook een belangrijke rol en werd ‘wijsheid’ 

geschreven door of voor vorsten (Crenshaw 1995:2; Murphy 2002:2; Crenshaw 2010:4-

8). Prediker maakt gebruik van het literaire apparaat van een Salomonische autobiografie 

om de grenzen van de wijsheid aan te geven. Daarom wordt Salomo gezien als de 

verzamelaar bij uitstek van de wijsheid in het Oude Testament en de intertestamentaire 

periode. Op eenzelfde manier wordt David geassocieerd met de Psalmen en de 

tempeldienst in Jeruzalem (Crenshaw 1995:2). Het is onmogelijk om een geschiedenis van 

de instellingen of personen te schrijven die verantwoordelijk waren voor de samenstelling 

en overdracht van de wijsheidsliteratuur. Er is ook niet bekend wie de wijsheidsliteratuur 

met welk doel heeft gelezen (Crenshaw 1995:115). 

 

Het is goed mogelijk dat wijzen betrokken zijn geweest bij het schrijven en de redactie van 

de (wijsheids)boeken (Dell 2008:142) (paragraaf 2.3.2.3). 

 

2.3.2.4 FASEN IN DE WIJSHEIDSLITERATUUR 

 

Er lijken (tenminste) drie fasen te zijn in het ontstaan van de Israëlitische 

wijsheidsliteratuur. De vroegste fase lijkt samen te vallen met het bestaan van stammen 

toen ouders hun kinderen onderwezen (vader/zoon) en is spreekwoordelijk van aard (Scott 

1971:49-50; Vriezen 1987:263; O’Connor 1988:32; Blenkinsopp 1995a:32-33; Crenshaw 

                                                           
21 De auteur van Spreuken wordt besproken in hoofdstuk 5 (paragraaf 5.4). 
22 ‘Whereas the social background of the authors of the biblical wisdom books is virtually never directly alluded 
to either in these books themselves or elsewhere in the Old Testament (with the exception of the dubious 
attributions of parts of Proverbs and Ecclesiastes to Solomon and the references to Solomon’s literary activity in 
1 Kings 4:32-34), some of the Egyptian and Mesopotamian works in question provide the most precise indications 
of their provenance and purpose’ (Whybray 1989:230-231). 
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1995:3, 46-47, 93). De tweede fase, wellicht met Salomo, maar zeker met Chizkia 

(Spreuken 25-29), heeft betrekking op de ‘hofwijsheid’ en is methodisch-didactisch van 

aard. Met Jezus Sirach breekt de derde fase aan: die van de ‘schoolwijsheid’, met als doel 

onderwijs voor iedereen. Deze wijsheid is dogmatisch-religieus en dialogisch-vermanend 

van aard (Crenshaw 1995:3, 46-47; Crenshaw 2010:50-52).23 

 

2.3.2.5 ‘SOORTEN’ WIJSHEID IN DE WIJSHEIDSLITERATUUR 

 

‘TRADITIONELE’ EN ‘KRITISCHE’ WIJSHEID 

 

Gammie (1990:480-481, 483) maakt onderscheid tussen traditionele wijsheid 

(bijvoorbeeld Spreuken en Wijsheid van Jezus Sirach) en kritische wijsheid (bijvoorbeeld 

Job en Prediker). De traditionele wijsheid belichaamt ‘prudentie’ (inzicht, beleid, verstandig 

oordeel) en de kritische wijsheid ‘scepticisme’ (twijfelzucht). De term prudentie is 

afkomstig van De Vries (1983:240-241) en scepticisme is door Crenshaw (1981:191-211) 

onderzocht in verband met Job en Prediker. De traditionele wijsheid komt voor in de 

‘paraenetische’ (opwekking tot deugd) literatuur24 en de kritische wijsheid in de ‘reflectieve’ 

(beschouwende, overdenkende, overwegende) literatuur. Het fundamentele onderscheid 

tussen deze twee soorten literatuur gaat terug op Rylaarsdam (1946:4)25. De visie van 

Morgan is dat de paraenetische literatuur, die de traditionele en prudentiële kant van de 

wijsheid vertegenwoordigt, aansporend en instructief van aard is en kan worden verdeeld 

in instructie (bijvoorbeeld Spreuken 1-9) en paraenese (bijvoorbeeld Spreuken 10-31 en 

Wijsheid van Jezus Sirach). Reflectieve literatuur, representant van de kritische en 

sceptische wijsheid, kan ook worden verdeeld in twee afdelingen: twistgesprekken 

(bijvoorbeeld Job) en reflecties (bijvoorbeeld Prediker). Het didactische verhaal is een 

subgenre van zowel de paraenetische als de reflectieve literatuur (bijvoorbeeld Job, maar 

ook Jona, Esther en Daniël 1-6). Morgan merkt op dat van Jona wordt gedacht dat het is 

geschreven onder invloed van de wijsheid omdat de boodschap van het boek 

universalistisch van aard is en het boek worstelt met het probleem van goddelijke 

gerechtigheid. Daarnaast heeft Jona de literaire vorm van de משל aangenomen. Omdat 

                                                           
23 Murphy (1981:6-9), Perdue (2000:16-23) en Boshoff, Scheffler en Spangenberg (2008:152) onderscheiden 
drie sferen waarin de wijsheid werd beoefend: (1) in de familiekring, (2) aan het koninklijke hof en (3) in 
(schrijvers)scholen (na de ballingschap – Boshoff, Scheffler & Spangenberg (2008:152)). 
24 Perdue (1981:114-126) laat zien dat de wijzen in de paraenetische literatuur aanwijzingen geven voor het 
nemen van ‘drempels’ in het leven (bijvoorbeeld de overgang van jeugd naar volwassenheid). 
25 ‘This [wisdom] literature, whether in Egypt, Babylon, or Israel, divides itself into two kinds: prudential 
admonitions, commonly in proverbial form, that may serve the young as directions for a happy and successful 
life, and reflective essays on the meaning and significance of life, often in a pessimistic vein’ (Rylaarsdam 1946:4). 
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Habakuk, evenals Jona, worstelt met het probleem van theodicee26 wordt het beschouwd 

als nauw verwant aan de wijsheidsliteratuur (Morgan 1981:33). Het verband tussen 

hofverhalen en de wijsheid heeft geleid tot de constatering dat Esther zou zijn geschreven 

door een wijze (Talmon 1963:419-455; Morgan 1981:34) die wilde aantonen dat 

rechtschapenheid wordt beloond (Morgan 1981:34).27 

 

‘JURIDISCHE’, ‘NATUURLIJKE’, ‘THEOLOGISCHE’ EN ‘MANTISCHE’ WIJSHEID 

 

Naast de traditionele of prudentiële (of praktische28) wijsheid en de kritische of sceptische 

wijsheid worden ook de juridische, natuurlijke (op de natuur gericht), theologische en 

mantische wijsheid onderscheiden. 

 

Juridische wijsheid heeft te maken met wetgeving en wordt voornamelijk gevonden in de 

wijsheidspsalmen 1; 19 en 119 maar daarnaast ook in Job 9; 23 en 31. 

 

Natuurwijsheid richt zich op flora en fauna en wordt bijvoorbeeld aangetroffen in de 

psalmen 104; 127 en 128 maar ook in bijvoorbeeld Job 38-39 en Prediker 1:1-11 en 3:1-

11. 

 

Theologische wijsheid houdt zich bezig met thema’s als gerechtigheid, rechtvaardigheid, 

schepping en orde. Deze thema’s worden in zowel de traditionele als kritische wijsheid 

aangetroffen (bijvoorbeeld Spreuken 1-9; 30:1-9 en Wijsheid van Jezus Sirach 1; 24 en 

51). Job, Prediker en Wijsheid van Salomo kunnen in hun totaliteit worden opgevat als 

theologische wijsheid. 

 

Mantische wijsheid houdt zich bezig met de uitleg van dromen en (voor)tekens en het 

uitspreken van bezwerings- en toverformules. De mantische wijsheid komt voor in het 

Jozefverhaal (Genesis 37-50), in Job die zijn geboortedag vervloekt (Job 3 in het bijzonder 

vers 8), in de twee dromen van Nevoechadnetsar (Daniël 2 en 4) en in de uitleg van Daniël 

                                                           
26 Een theodicee (van het klassieke Grieks: theos (God) en dikè (recht, rechtvaardiging): de ‘rechtvaardiging van 
God’) is een argumentatie die een rechtvaardiging moet zijn voor (het geloof in het bestaan van) een God die 
zowel volmaakt goed als almachtig is, terwijl er toch kwaad in de wereld bestaat (het probleem van het lijden). 
Een theodicee poogt een logische verklaring te geven voor deze paradoxale combinatie van eigenschappen en 
feiten. Er zijn in de loop van de geschiedenis verschillende theodiceeën opgesteld. Het woord stamt uit 
de christelijke traditie. 
27 Crenshaw (1995:104) noemt deze uitspraak ‘extreem’ omdat in de wijsheidsliteratuur naar voren komt dat ook 
het omgekeerde het geval is. 
28 De term ‘praktische’ wijsheid wordt ook gebruikt voor de boeken Spreuken, Wijsheid van Jezus Sirach en 
Wijsheid van Salomo. Deze boeken onderwijzen de mensen, en in het bijzonder de jeugd, in de ‘levenskunst’ en 
prediken het vasthouden aan morele en godsdienstige regels. De auteurs van de boeken Job en Prediker hielden 
zich bezig met meer wijsgerige kwesties, zoals: de betekenis van het leven, het geheim van voorspoed, het 
vraagstuk van het lijden, het loon van deugdzaamheid en het wezen van de dood (Gordis 1976:220-222). 
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(Daniël 5) (Müller 1969:79-94; Müller 1972:268-293; Crenshaw 1976b:482-484; 

Crenshaw 1995:2, 46, 93). 

 

2.3.2.6 TEKSTFUNCTIES, COMMUNICATIEVE FUNCTIES EN WIJSHEIDSVORMEN 

 

INLEIDING 

 

De wijsheidsliteratuur kent een grote verscheidenheid aan literaire vormen. De grootste 

variëteit komt voor in Spreuken. In deze paragraaf besteed ik allereerst kort aandacht aan 

tekstfuncties, communicatieve functies en wijsheidsvormen voordat ik overga tot een 

bespreking van teksttypes, stilistische en retorische patronen (in met name Spreuken) 

(paragraaf 2.3.3). 

 

TEKSTFUNCTIES 

 

In de wijsheidsliteratuur komt een diversiteit aan tekstfuncties voor. Er wordt 

geargumenteerd, verteld, beschreven en opgesomd. De voornaamste functie is 

argumentatie, het voeren van een betoog (Loader 1986:114-119). 

 

Argumentatieve teksten zijn overredend van aard. De meest gebruikelijke middelen tot 

overreding zijn de vergeldingsgedachte, loonvoorspiegelingen, het wijzen op kwade 

gevolgen en goed- en afkeuring (Vriezen 1987:436). 

 

Teksten geven hun functie niet altijd onmiddellijk prijs. Zo kunnen teksten lijken op een 

beschrijving maar functioneren als argument (zie bijvoorbeeld Spreuken 10:16: De arbeid 

van een rechtvaardige is ten leven, het inkomen van een boosdoener dient tot zonde en 

10:18: Wie haat bedekt heeft leugenlippen, en wie gepraat naar buiten brengt, die is een 

dwaas) (Deist 1986a:22-27). 

 

Een tekst heeft een bepaalde impact die niet hetzelfde hoeft te zijn als wat de auteur heeft 

bedoeld. Zo kan het de bedoeling van een auteur zijn om kritiek te leveren op bepaalde 

opvattingen. Maar (latere) lezers kunnen deze kritiek opvatten als een bevestiging van de 

bekritiseerde opvatting (Loader 1986:119-122). 

 

COMMUNICATIEVE FUNCTIES 

 

Naast tekstfuncties zijn er ook communicatieve functies van teksten te onderscheiden. 

Binnen de wijsheidsliteratuur zijn dit adviserende, kritische en reflectieve functies. Zo zijn 
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de meest teksten in Spreuken adviserend van aard: ze geven raad met betrekking tot het 

behalen van succes in het leven. Het is lastig om de functie van de wijsheidsteksten te 

bepalen omdat het grotendeels een kwestie van reconstructie is. Er moet dus worden 

geprobeerd de context van het leven waarin de wijsheidsgeschriften zijn ontstaan, vast te 

stellen (Loader 1986:119-122). In het vervolg van dit hoofdstuk laat ik zien dat de wijsheid 

van oud Israël afkomstig uit de boezem van het de familie (ouders als wijsheidsleraren), 

is ontstaan aan het koninklijke hof en werd onderwezen op scholen (paragraaf 2.5 en 2.6). 

 

WIJSHEIDSVORMEN 

 

De wijsheid drukt zich in de Hebreeuwse Bijbel in verschillende vormen uit: advies of raad, 

vaak van ouders aan kinderen, in korte spreuken en langere voorschriften; vragen die 

betrekking hebben op een bepaalde problematiek, zoals het lijden en de betekenis van het 

leven; getallenspreuken, vervloekingen en zegeningen, en existentiële waarnemingen 

gericht op het beoordelen van karaktertrekken; het prijzen van de wijsheid in de vorm van 

een poëtisch personage (Vrouwe Wijsheid); anekdotes, koninklijke fictie, en biografieën; 

debat en scherpe kritiek; lijsten of catalogi; gebeden en gedichten (Crenshaw 2010:4-8). 

Een groot deel van de wijsheidsliteratuur maakt gebruik van literaire personages. Spreuken 

introduceert hiertoe de ouders, Vrouwe Wijsheid, de dwaas en de wijze. Het boek Prediker 

portretteert Prediker in een aangrijpende monoloog. Het boek Job geeft een karakterschets 

van Job, zijn vrienden en JHWH. Deze personages zijn met elkaar verbonden door de 

gesprekken die zij voeren en door hun handelingen. Sommigen ontbloten hun ziel, terwijl 

anderen ogenschijnlijk emotieloos zijn. In de gesprekken geeft elk personage waarden en 

gezichtspunten door die bepalend zijn voor zijn visie op ‘normatief’ karakter. In de Bijbelse 

wijsheid zijn de literaire personages en ‘moreel’ karakter nauw met elkaar verbonden 

(Brown 1996:16-17). 

 

2.3.3  TEKSTTYPES, STILISTISCHE EN RETORISCHE PATRONEN 

 

2.3.3.1 INLEIDING 

 

In het vervolg gebruik ik het woord ‘spreuk’ voor zowel ‘spreuk’, ‘spreekwoord’ als 

‘gezegde’. In Israël en de rest van het oude Nabije Oosten werden spreuken gebruikt om 

ervaringen en inzichten aangaande de orde in de wereld en het menselijke leven vast te 

leggen (Fohrer 1968:311; Tuinstra 1996:17). Naast ervaringsuitspraken wijst Tuinstra 

(maar ook Brueggemann (1982:76)) op een literaire vorm die hij ‘onderwijzing’ noemt. De 

onderwijzing is naar zijn zeggen bekend vanuit Egypte waar zij de functie van 

‘schoolonderricht’ had (Tuinstra 1996:18). Spreuken zijn volgens Brown geen algemene 
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regels maar situationeel bepaalde gezegden met een open einde ontworpen om iemands 

geestelijke en zedelijke vermogens te oefenen. Een cruciaal doel van de spreuk is het 

ontwikkelen van praktische wijsheid. De wijsheid maakt daartoe gebruik van waarden en 

normen uit het verleden en plaatst deze in de context van de ‘huidige’ generatie. Zij bedient 

zich daarbij van de gebiedende wijs als taalkundige vorm voor haar morele 

ervaringsbevelen. De aard van de afzonderlijke spreuken vereist het openstaan voor 

herziening van sociale verschijnselen in het leven (Brown 1996:13-16). Soms komt een 

spreuk voort uit een historische gebeurtenis en neemt de vorm van een formule aan. Zie 

bijvoorbeeld 2 Samuël 5:8 (David zegt op die dag: al wie een Jeboesiet verslaan wil moet 

hem raken in de waterstraal! lammen en blinden háát Davids ziel! En daarom zeggen ze: 

blind en lam komt men het huis niet in!). Spreuken zijn veelal in de vorm van proza gegoten 

maar in de loop der tijd kreeg ritmiek de overhand. Zie bijvoorbeeld Ezechiël 18:2 (wat is 

dat met u dat ge op Israëls -rode- grond dit spreekwoord als spreuk hebt en zegt ‘vaders 

eten zure druiven en de tanden van de zonen worden stom’?). Een spreuk kan een 

religieuze boventoon krijgen, zie bijvoorbeeld Spreuken 10:6 (Zegeningen komen over het 

hoofd van een rechtvaardige, en de mond van boosdoeners bedekt geweld) en 10:11 (Een 

springader van leven is de mond van een rechtvaardige, en de mond van boosdoeners 

bedekt geweld), en kan verwijzen naar JHWH, zie bijvoorbeeld 1 Samuël 16:7 (Maar de 

ENE zegt tot Samuël: verkijk je niet op zijn aanzien en de hoogte van zijn gestalte, want 

hem heb ik verworpen! want het gaat niet om wat de mens ziet, want de mens ziet aan 

wat voor ogen is, maar de ENE ziet het hart aan!). Ook zij die het Jahwisme29 verwierpen, 

konden gebruik maken van spreuken om hun denkbeelden uit te dragen. Zie bijvoorbeeld 

Sefanja 1:12 (Geschieden zal het in die tijd dat ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken, 

en bezoeking doen zal over de mannen die op hun wijndroesem dik liggen te worden, die 

in hun hart zeggen: geen goed doet de ENE en geen kwaad!) (Fohrer 1968:311). 

 

Teksten met een wijsheidsperspectief zijn in verhalende en dichterlijke vorm geschreven. 

De meeste wijsheidsteksten zijn poëtisch van aard, maar er zijn ook wijsheidsverhalen, 

zoals de verhalen over Jozef, Ester en het raamwerk van het verhaal van Job. 

Wijsheidspoëzie stemt wat ritmiek en stijlfiguren overeen met andere poëtische teksten, 

maar er komen minder beelden in voor dan in andere dichtwerken (Loader 1986:107). 

 

Effectief onderwijs maakt volgens Blenkinsopp (1995b:35) gebruik van een veelheid aan 

technieken om het geheugen te ondersteunen, nieuwsgierigheid op te roepen en het 

verstand te stimuleren om verbanden te leggen of tot gevolgtrekkingen te komen op grond 

                                                           
29 Jahwisme is een term afgeleid van de uitspraak Jahweh voor het tetragrammaton JHWH die bedoelt het unieke 
van het geloof van Israël uit te drukken. 
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van vooronderstellingen.30 Het boek Spreuken maakt daarnaast gebruik van klanken om 

het oor te behagen, de aandacht te trekken, de redevoeringen beter te kunnen onthouden 

en om te wijzen op verschillen en overeenkomsten (McCreesh 1991:155). 

 

In de volgende paragrafen behandel ik de taalverschijnselen van de wijsheidsliteratuur. Ik 

begin met de למש  omdat deze karakteristiek is voor de wijsheidsliteratuur. Vervolgens 

behandel ik het parallellisme omdat dit het belangrijkste kenmerk van de Hebreeuwse 

poëzie is. Daarna passeert een diversiteit aan taalkundige vormen de revue in alfabetische 

volgorde. Ik wijk van deze volgorde af als taalkundige vormen verwantschap vertonen. 

 

למש 2.3.3.2  

 

INLEIDING 

 

De meest kenmerkende literaire vorm in de Bijbelse wijsheidsliteratuur is de למש : de 

spreuk, het spreekwoord of gezegde (Fohrer 1968:311; Murphy 1981:4-6; Blenkinsopp 

1995b:20; Ceresko 1999:34; Tucker 2000:155-156). Het Hebreeuwse woord למש  heeft 

een bredere betekenis dan het Nederlandse equivalent. In de Nederlandse taal verwijst 

spreuk, spreekwoord of gezegde meestal naar één zin. 1 Samuël 10:11 (‘sinds jaar en dag’ 

– HSV) en Ezechiël 16:44 (zo moeder zo dochter) zijn voorbeelden van Hebreeuwse en 

Nederlandse spreuken, spreekwoorden of gezegden (Ceresko 1999:34, 47). Deze 

taalkundige vorm kan naast spreuken ook worden gebruikt voor didactische gedichten, 

volkswijsheid, redevoeringen, vermaningen of waarschuwingen en spotliederen. Letterlijk 

kan het ‘bezweringsformule’ of ‘machtswoord’ hebben betekend. Daarom is niet elke 

uitdrukking (spreuk, spreekwoord of gezegde) een למש , maar alleen een uitdrukking die de 

kracht in zich heeft (om) een nieuwe werkelijkheid te scheppen of een uitdrukking die 

erkenning geeft aan de ervaring van mensen en die ervaring presenteert als geldige 

werkelijkheid (Fohrer 1968:311). Ook Van der Waal (1979, 1:261), Tuinstra (1996:17) en 

Tucker (2000:155-156) wijzen op het element van ervaring of inzicht in de למש . Van der 

Waal (1979, 1:261) typeert de למש  als een algemeen geldige waarheid en Tucker 

(2000:155) als ‘succinct [expression] that registers a conclusion based on experience and 

the powers of observation’. Crenshaw (2010:31) merkt op dat ‘the simple saying registers 

a conclusion that has arisen through observation of nuture, animal behavior, or human 

conduct. Its form is succinct, epigrammatic, and metaphorical’. 

 

 

                                                           
30 Garrett (1993:33-38) wijst in dit kader op literaire hulpmiddelen zoals: ‘monocolon’ (enkelvoudige zin), ‘bicolon’ 
(couplet), ‘tricolon’ (triplet), ‘quatrain’ (kwatrijn), ‘pentad’ (kwintet), ‘hexad’ (sextet) en grotere eenheden. 
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VERGELIJKING 

 

Het woord למש  betekent letterlijk ‘vergelijking’ en kan in verband worden gebracht met de 

werkwoordstam משל (Ceresko 1999:34, 47). Deze werkwoordstam betekent ‘rule, govern’ 

(Holladay 1988:219; Bergant 1997:79). Ook Scott (1971:75-78), Tuinstra (1996:17), 

Waltke (2004:39) en Crenshaw (2010:31) wijzen op het element van vergelijking in de 

למש . Maar Tuinstra (1996:17) vertaalt למש  niet letterlijk met vergelijking zoals Ceresko. 

Het biedt een model om inzicht te krijgen in een situatie door gebruik te maken van een 

vergelijking of een analogie (Ceresko 1999:34). De eerste helft van de vergelijking noemt 

een beeld uit het dagelijks leven, terwijl de tweede vershelft de kernachtige uitspraak 

verwoordt (Dronkert 1979:306-307). 

 

REGEL EN/OF VOORSCHRIFT 

 

Blenkinsopp (1995b:20), Tucker (2000:155) en Murphy (2002:7) kennen het woord למש , 

naast de betekenis vergelijking, de betekenis regel en/of voorschrift toe. De mogelijkheid 

‘model’ (of ‘paradigma’) benadrukt de representatieve en metaforische functie van למש . De 

betekenis regel en/of voorschrift beklemtoont magisch, bezwerings en performatief 

taalgebruik (Blenkinsopp 1995b:20). Soms heeft de למש  beide betekenissen in zich. In de 

betekenis van regel en/of voorschrift verschaffen de spreuken de mens advies dat hem in 

staat stelt het leven in al zijn facetten meester te worden (Tucker 2000:155-157). 

Daarnaast is de למש  bedoeld om de mens moreel gedrag in te prenten (het uiteindelijke 

doel van de wijze was moreel onderricht) (Tucker 2000:155-157; Crenshaw 2010:31). De 

למש  kan ook een intrinsieke koppeling leggen tussen het gedrag van de mens en het daaruit 

voortvloeiende gevolg (hetzij voorspoed of tegenspoed) (Tucker 2000:155-157). 

 

VOLKSSPREUK EN/OF KUNSTIGE SPREUK 

 

Gottwald (1987:101) noemt de למש  ook wel de ‘volksspreuk’ en wijst op 1 Samuël 24:14; 

Jeremia 23:28; Ezechiël 18:2 en Sefanja 1:12 waar deze volksspreuken naar zijn zeggen, 

voorkomen. Tuinstra omschrijft de למש  als een kunstige spreuk met een poëtische vorm, 

die echter niet hetzelfde is als een spreekwoord (hoewel ook veel spreekwoorden een 

plaats in Spreuken hebben gevonden). Hij noemt als voorbeeld de spreuken van Bileam in 

Numeri 23:7 (Dan heft hij zijn spreuk aan en zegt: uit Aram leidde mij Balak, de koning 

van Moab, uit de bergen van het oosten: ‘ga mee, vervloek voor mij Jakob!, ga mee, 

beschreeuw Israël!) en 23:18 (Hij heft zijn spreuk aan en zegt: sta op, Balak, en hoor! 

neig het oor tot mij, zoon van Tsipor!) (Tuinstra 1996:17). 
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RAADSEL 

 

De למש  heeft verwantschap met het raadsel. Er zit iets eenvoudigs en iets verborgens in 

en heeft tot doel het verborgene via het eenvoudige voorbeeld te openbaren. Zie 

bijvoorbeeld Spreuken 1:5-6 (wie wijs is zal horen en doorgaan op te nemen, een 

verstandige zal overleggingen verwerven, om een gelijkenisspreuk of een beeldspraak te 

verstaan, woorden van wijzen en hun raadsels) (Dronkert 1979:306-307). De parabel en 

de allegorie worden daarom ook als למש  betiteld (Ceresko 1999:34). 

 

SALOMONISCHE SCHOOL 

 

Het Oude Testament bevat spreuken van koning Salomo die moeten worden opgevat als 

afkomstig uit de ‘school van Salomo’. Zulke spreuken komen in groten getale voor in de 

boeken Spreuken en Wijsheid van Jezus Sirach. Zij bestaan vaak uit een enkele zin 

uiteengerafeld in twee of soms drie parallelle delen die kort en kernachtig van aard zijn. 

Zie bijvoorbeeld Spreuken 16:26 (De lege maag van een zwoeger zal voor hem zwoegen, 

ja, zijn mond zal hem aandrijven) en 26:14 (De deur draait op haar scharnier, een luiaard 

op zijn bed) (Ceresko 1999:34). 

 

Het woord למש  kan volgens Blenkinsopp verwijzen naar een verscheidenheid aan literaire 

vormen in Spreuken en elders in de Hebreeuwse Bijbel. Hij geeft als omschrijving van למש : 

‘A brief, pointed saying, concrete in its imagery and general in its applicability, related in 

some way to human character and conduct’ en bespeurt dit type למש  in de twee lange 

Salomonische verzamelingen (Blenkinsopp 1995b:20). 

 

GEZEGDEN EN WAARSCHUWINGEN EN/OF VERMANINGEN 

 

‘Spreuken’ kunnen worden verdeeld in gezegden en waarschuwingen en/of vermaningen. 

Er zijn twee soorten gezegden: gezegden die zijn gebaseerd op waarneming (Nevels en 

wind en toch geen stortbui, is iemand die zichzelf roemt om een gift die niet echt blijkt – 

Spreuken 25:14 en Koel water over een vermoeide ziel, is het horen van goed gerucht uit 

een ver land – 25:25) en gezegden die een ideale situatie weergeven (Een lening aan de 

Ene geeft wie een arme begenadigt, wat hij volbracht heeft zal hij hem met vrede vergelden 

– Spreuken 19:17). Daarnaast zijn er positieve en negatieve waarschuwingen en/of 

vermaningen. De positieve vorm prijst een houding of gedrag (Onthul aan de ENE je daden, 

en je plannen zullen worden bevestigd – Spreuken 16:3) en de negatieve waarschuwt of 

vermaant (Beroof nooit een behoeftige, omdat hij toch al niets heeft, vermorzel in de poort 

nooit een gebogene. Want de ENE zal hun geding voeren, en beroven zal hij wie hen 
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beroven van lijf en ziel – 22:22-23) en wordt vaak gevolgd door een motivering (Ceresko 

1999:35; Murphy 2002:7-8). Een kenmerk van de vermaning is het gebruik van de tweede 

persoon enkelvoud. De hoorder of lezer wordt in de directe rede aangesproken. Een 

vermaning begint meestal met een aansporing of waarschuwing, gevold door een 

motivering (Tuinstra 1996:17-18). 

 

BOEK 

 

De למש  kan uitgroeien tot een heel boek. Het boek Prediker is hiervan een voorbeeld. Het 

is enerzijds gewijd aan het raadsel van het leven en anderzijds aan de dienst van JHWH 

(Dronkert 1979:306-307). 

 

2.3.3.3 PARALLELLISME 

 

INLEIDING 

 

Het belangrijkste stijlkenmerk van de Hebreeuwse poëzie is het parallellisme (van 

gedachten) (Gordis 1971:71; Van Deursen 1979:1031; Loader 1986:107; Van Benthem 

1989c:61-62; Van Veen-Vrolijk 1989:26; Crenshaw 1995:7; Tuinstra 1996:19; Reyburn & 

Fry 2000:10-15; Weeks 2007a:13-14; Crenshaw 2010:63). Het komt overvloedig voor in 

de poëzie van de wijsheidsliteratuur (Ceresko 1999:31-32). Weeks (2007a:13-14) merkt 

op dat Spreuken op grote schaal gebruik maakt van het parallellisme wat volgens hem 

ongebruikelijk is in ‘buitenlandse’ literatuur. Kitchen is het niet met Weeks eens en betitelt 

de uitspraak van Weeks met ‘… wholly erroneous, an incredible gaffe’. Volgens Kitchen 

heeft Weeks de niet-Bijbelse literatuur niet goed genoeg bestudeerd (anders zou hij 

volgens Kitchen wel tot een andere conclusie zijn gekomen) (Kitchen 1998:354). De 

kritische lezer zou zich kunnen afvragen hoe het mogelijk is dat Kitchen in 1998 

commentaar geeft op een publicatie uit 2007. Kitchen maakt echter gebruik van een 

eerdere uitgave van hetzelfde werk van Weeks. 

 

De enkele versregel samengesteld uit twee parallelle delen kan worden bestempeld als de 

basisvorm van de oude Israëlitische poëzie. Parallellisme dwingt de dichter het onderwerp 

van twee kanten te belichten met als doel het zo nauwkeurig mogelijk weer te geven (Von 

Rad 1972:26-28). De uitspraak in de eerste vershelft wordt herhaald in de tweede 

vershelft. Maar de eerste uitspraak kan ook worden gevolgd door een nieuwe gedachte 

(Tuinstra 1996:19; Longman III 2006:34-35). Parallellisme bewerkt evenwicht, vestigt de 

                                                           
31 ‘Ook onze Zaligmaker gebruikte zulke evenwijdige zinnen. Hij bediende zich meermalen van een korte masjaal, 
waarbij Hij de ene zin door de andere verklaarde. We treffen dit taalgebruik vooral aan in de bergrede en met 
name in de zaligsprekingen, Matth. 5:3’ (Van Deursen 1979:14). 
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aandacht op het belangrijkste punt, bevordert bondigheid, schept regelmaat, scherpt een 

zaak in het geheugen in door herhaling, wekt spanning en twijfel op en prikkelt de 

verbeelding, en werkt verklarend (Burden 1986:51). Drie soorten komen veelvuldig voor: 

(1) synoniem, (2) antithetisch en (3) synthetisch parallelisme (Scott 1965:18-20; Ross 

1991:888; Crenshaw 2010:63). Van Veen-Vrolijk (1989:26-27) onderscheidt daarnaast 

progressief parallellisme en comparatief of vergelijkend parallellisme.32 Verder kan een 

parallelle gedachtegang chiastisch van aard zijn. 

 

SYNONIEM PARALLELLISME 

 

Synoniem parallellisme herhaalt de wezenlijke strekking van een gedachtegang (Gordis 

1971:72; Loader 1986:107-108; Van Benthem 1989c:61-62; Van Veen-Vrolijk 1989:26; 

Blenkinsopp 1995b:23; Murphy 2002:6; Crenshaw 2010:64). De twee delen van de zin 

zeggen ongeveer hetzelfde. Zie bijvoorbeeld Spreuken 1:8 (Hoor, mijn zoon, naar vermaan 

van je vader, verwerp niet onderricht van je moeder). Vader en moeder zijn niet synoniem 

maar de gedachte in het eerste deel van het vers wordt herhaald in het tweede deel en 

daarmee wordt balans teweeggebracht. En ook Spreuken 18:7 (De mond van een domoor 

is zijn eigen ondergang, zijn lippen zijn een valstrik voor zijn ziel). Parallellisme wordt mede 

gekenmerkt door balans (Loader 1986:107-108; Blenkinsopp 1995b:23). Balans komt 

bijvoorbeeld tot uitdrukking in de vergeldingsgedachte in de rechtspraak: oog om oog, 

tand om tand. De auteur van Prediker werkt ook met balans in de vorm van de logica van 

het tegenovergestelde (Burden 1986:48-49). Zie bijvoorbeeld Prediker 3:2-8: 

 

Een tijd van baren en een tijd van sterven; een tijd van planten en een tijd van aanplant 

rooien. Een tijd van vermoorden en een tijd van verplegen, een tijd van afbraak en een tijd 

van opbouw. Een tijd van huilen en een tijd van lachen, een tijd van jammeren en een tijd van 

dansen. Een tijd van stenen wegwerpen en een tijd van stenen opstapelen; een tijd van 

omhelzen en een tijd om je verre te houden van omhelzen. Een tijd van zoeken en een tijd 

van verliezen, een tijd van bewaren en een tijd van wegwerpen. Een tijd van afscheuren en 

een tijd van aannaaien, een tijd van zwijgen en een tijd van spreken. Een tijd van liefhebben 

en een tijd van haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede. 

 

Omdat de wijsheidsliteratuur een voorkeur heeft voor harmonie en zich richt op de orde 

van de schepping is het begrijpelijk dat ze een voorliefde heeft voor balans (Loader 

                                                           
32 Progressief parallellisme is de vorm waarbij het tweede lid van het vers een voortzetting of uitbreiding bevat 
van de inhoud van het eerste lid (De zegen van de ENE, die maakt rijk, eigen inspanning voegt aan haar niets toe 
– Spreuken 10:22). In het comparatief of vergelijkend parallellisme wordt de gedachte van het vers verduidelijkt 
door middel van de vergelijking met iets wat bij de lezer wordt bekend geacht (Als zure wijn voor de tanden en 
als rook voor de ogen, zo is de luiaard voor wie hem uitzenden – Spreuken 10:26) (Van Benthem 1989c:62; Van 
Veen-Vrolijk 1989:26-27). 
Longman III (2006:35) wijst op drie specifieke kenmerken van parallellisme in Spreuken: ‘There is a high 
frequency of antithetic parallelisms, better-than parallelisms, and number parallelisms’. 



 
79 

1986:107-108). Fohrer (1968:43-49) wijst ook op bijvoorbeeld Psalm 1:2 (Nee, in het 

onderricht van de ENE heeft hij behagen, diens onderricht spelt hij, de dag door en de 

nacht). 

 

ANTITHETISCH PARALLELLISME 

 

Balans komt ook voor in antithetisch parallellisme. In antithetisch parallellisme wordt de 

gedachte in het eerste deel van het vers of de eerste regel in balans gebracht door haar 

tegenovergestelde. Zie bijvoorbeeld Spreuken 16:14 (De gramschap van een koning is als 

boden van de dood, een wijs man tracht haar te verzoenen) en 25:2 (Het is Gods glorie 

om een woord verborgen te houden, het is de glorie van koningen om een woord te 

doorgronden). De tegenstelling in Spreuken 25:2 is duidelijk: God en koningen en: 

verbergen en doorgronden. In Spreuken 16:14 is de tweede uitspraak wel een tegenstelling 

van de eerste maar er zijn geen tegengestelde woorden aan te wijzen (Gordis 1971:72-

74; Loader 1986:108; Van Benthem 1989c:61-62; Van Veen-Vrolijk 1989:26; Blenkinsopp 

1995b:23-24; Murphy 2002:6; Crenshaw 2010:63). In Spreuken 11:12 worden de 

gedachten in de twee uitdrukkingen vrijelijk omgedraaid (Wie smaalt op zijn naaste heeft 

gebrek aan hart, en een man met verstand zal zwijgen) (Von Rad 1972:29; Ceresko 

1999:31-32). Vergelijk ook Psalm 1:6 (Want van de weg der oprechten wil de ENE wel 

weten, en de weg van bozen gaat teloor) (Fohrer 1968:43-49). 

 

SYNTHETISCH PARALLELLISME 

 

In synthetisch (analytisch of constructief) parallellisme wordt de gedachte uit het eerste 

deel van het vers uitgebouwd in het tweede deel tot een nieuwe, intensere, gedachte. Zie 

bijvoorbeeld Spreuken 16:7 (Heeft de ENE in iemands wegen behagen, dan laat hij zelfs 

zijn vijanden vrede met hem sluiten). Het kan ook zijn dat het tweede deel van het vers 

de motivatie is voor het eerste deel. Zie bijvoorbeeld Prediker 7:9 (wees nooit te snel 

verbijsterd en geërgerd in je gemoed, want ergernis rust in de boezem van de dwazen). 

Beide voorbeelden worden gekenmerkt door argumentatie: …, dan … of …, want …. 

Argumentatie komt regelmatig in de wijsheidsliteratuur voor (Loader 1986:108-109; Van 

Benthem 1989c:61-62; Van Veen-Vrolijk 1989:26; Blenkinsopp 1995b:24). In Spreuken 

25-27 komen veel spreuken in de vorm van een vergelijking voor (Von Rad 1972:29). 

Schmid (1966:159) suggereert dat deze woordkeus moet worden opgevat in exclusieve 

zin en niet in vergelijkende zin. 
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CHIASMA 

 

In een parallellisme kunnen woordparen zodanig met elkaar worden verbonden dat er een 

chiasma of kruispatroon ontstaat (Loader 1986:109-111). De formulering van de ene 

vershelft komt in de tweede vershelft in omgekeerde volgorde voor (Tuinstra 1996:19). 

Een chiasme zou dus als een vorm van parallellisme op microtekstvlak kunnen worden 

beschouwd. Het woord chiasma is afkomstig van de Griekse letter χ die op een X lijkt. Een 

chiasma kan niet altijd worden herkend omdat de woordvolgorde in het Nederlands kan 

afwijken van het Hebreeuws. Prediker 7:1a (Een goede naam gaat boven goede olie) is 

een voorbeeld van een chiasma. In het Hebreeuws luidt de woordvolgorde: ‘Beter een 

naam dan olie goede’. Het eerste en het laatste woord zijn ‘hetzelfde’ en naam en olie zijn 

zelfstandige naamwoorden die bovendien in het Hebreeuws dezelfde klank hebben. Met 

letters aangeduid is de woordvolgorde a (goede) b (naam) b (olie) a (goede). Chiasmen 

beperken zich niet tot één vers maar kunnen ook meerdere verzen omvatten. Zie 

bijvoorbeeld Prediker 3:2-7 waar het kruispatroon als volgt naar voren komt: a (vers 2) b 

(vers 3) b (vers 4) a (vers 5) a (vers 6) b (vers 7). Behalve in poëzie komen chiasmen ook 

voor in proza of verhalen. De auteur kan zijn verhaal volgens een chiasme-structuur 

opbouwen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in het boek Ester. In zowel Ester 3:8-5:8 

als 5:9-9:19 gaat het over Haman en Mordochai. In het eerste tekstgedeelte trekt Haman 

aan het langste eind, maar in het tweede tekstgedeelte Mordochai. In letters ziet het 

kruispatroon er als volgt uit: a (Haman) b (Mordochai) b (Mordochai) a (Haman). Chiasmen 

worden in verhalen gebruikt om de spanning te verhogen, maar kunnen ook een 

samenbindend effect hebben (Loader 1986:109-111). 

 

Het doel van ‘beter dan’-gezegden is aan te geven dat bepaalde vormen van gedrag meer 

aanvaardbaar zijn dan andere (Brueggemann 1982:78-79; Tucker 2000:156). 

 

2.3.3.4 ACROSTICHON 

 

Psalm 34 en Spreuken 31:10-31 zijn voorbeelden van een acrostichon (letter- of 

naamvers). Acrostichons hebben aan het begin van een vers een letter van het Hebreeuwse 

alfabet (Dronkert 1979:278; Heaton 1994:76; Blenkinsopp 1995b:35; Murphy 2002:10). 

Acrostichons faciliteren het geheugen en komen regelmatig voor in liturgische hymnen (zie 

bijvoorbeeld Psalm 9; 10; 111; 112; 145 en Klaagliederen 1-4) (Blenkinsopp 1995b:35). 
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2.3.3.5 AFORISME 

 

Williams (1980:37-40) geeft vier kenmerkende eigenschappen van aforismen: (1) een 

aforisme is assertief en de lezer moet de spreuk duiden op grond van andere contexten, 

uitzonderingen en tegengestelde ervaringen, (2) een aforisme verschaft inzicht door wat 

wordt gezegd en vanwege het feit dat het de lezer kan doen schrikken, (3) het aforisme 

drukt vaak het omgekeerde uit van iemands verwachting en veroorzaakt verbazing en (4) 

het aforisme wordt gekenmerkt door bondigheid. 

 

Een aforisme of spreekwoord bevat twee of drie vershelften bestaande uit een waarheid of 

een raadgeving. Zo heeft Spreuken 10:1 (Een wijze zoon verheugt een vader, een dwaze 

zoon is het verdriet van zijn moeder) de vorm van een spreekwoord maar tevens die van 

een synoniem parallellisme (de gedachte in de eerste vershelft wordt herhaald in de tweede 

vershelft) (Loader 1986:113; Blenkinsopp 1995b:21-22; Waltke 2004:38-39). 

 

Het aforisme is een artistieke creatie. Het heeft een metrische vorm die het leerlingen 

makkelijker maakt het uit het hoofd te leren. Spreuken waarin de koning wordt genoemd 

(Spreuken 16:10; 22:29 en 25:2) en de verzameling spreuken die de mannen van Chizkia 

hebben overgeschreven (Spreuken 25:1), verwijzen naar de tijd van de Israëlitische 

monarchie. Buitenlanders in dienst van de koning en Israëlieten die naar huis waren 

teruggekeerd na dienst te hebben gedaan in het buitenland, hebben een bijdrage geleverd 

aan dit type wijsheid. 

 

Een aforisme kan de vorm aannemen van een mededeling (zie bijvoorbeeld Spreuken 10:1 

en volgende), een persoonlijke ervaring (zie bijvoorbeeld Spreuken 24:30-34), een 

aansporing (zie bijvoorbeeld Spreuken 3:9) of een vraag (zie bijvoorbeeld Spreuken 6:27). 

In tegenstelling tot de spreuk die uit één regel bestaat, nam het aforisme de vorm aan van 

een vers bestaand uit twee delen. Een aforisme kan worden uitgebreid met een motivatie 

(zie bijvoorbeeld Spreuken 25:21-22) of met een reeks gelijksoortige uitdrukkingen die 

weinig tot niets toevoegt. Aforismen maken gebruik van diverse letterkundige 

hulpmiddelen, zoals herhaling (Spreuken 3:11), woordspelingen (6:25), alliteratie (8:27), 

assonantie en paronomasia (11:2), rijm (11:2 en 12:25), vergelijking (15:11), synonymie 

(17:21) en voorbeelden (24:30-34) (Fohrer 1968:312-313). Gottwald (1987:101) noemt 

als voorbeelden van aforismen: Spreuken 10-29; Prediker 1:12-18; 2:1-11 en 3:1-15. 
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2.3.3.6 RETORISCHE VRAAG 

 

Een spreekwoord kan ook de vorm van een retorische vraag aannemen (Loader 1986:113; 

Blenkinsopp 1995b:21-22; Waltke 2004:38-39). Een retorische vraag is een vraag waarop 

geen antwoord wordt verwacht of waarop het antwoord vanzelfsprekend is (Burden 

1986:41-42; Loader 1986:113; Garrett 1993:30-31). Zie bijvoorbeeld Prediker 3:9 (Welk 

voordeel heeft wie iets doet van dat waarvoor hij zwoegt?) (Loader 1986:113). Een 

retorische vraag doet een beroep op een algemeen aanvaarde waarheid, roept een gevoel 

van geheimzinnigheid op en vestigt de aandacht op de grens van het intellectuele en 

fysieke (Crenshaw 1995:265). 

 

2.3.3.7 ALLITERATIE EN ASSONANTIE 

 

Alliteratie, waarbij met name de beginmedeklinkers gelijk zijn, en assonantie, waarbij de 

klinkers gelijk zijn, hebben tijdens het vertalen vaak hun betekenis verloren (Loader 

1986:111; Garrett 1993:38-39; Whybray 1995:49-50) en zijn daarom nagenoeg niet te 

traceren. 

 

2.3.3.8 ANAFOOR 

 

Bij een anafoor wordt hetzelfde woord aan het begin van op elkaar volgende versregels 

herhaald. Zie bijvoorbeeld Spreuken 3:27-31 en 30:11-14 (Tuinstra 1996:19). 

 

2.3.3.9 AUTOBIOGRAFIE 

 

Soms uit een wijsheidsleraar een persoonlijke ontboezeming. Zie bijvoorbeeld Spreuken 

24:30-34: 

 

Langs het veld van een luie man kwam ik voorbij, langs de wijngaard van een mens met gebrek 

aan hart; en zie, hij was helemaal overgroeid met brandnetels, onkruiden overdekten zijn 

aanschijn, en zijn stenen muur was gesloopt; ik aanschouwde dat, ik, en zette mijn hart erop, 

ik zag het en nam er dit vermaan van aan: ‘nog even slapen, nog even sluimeren, nog even 

met de handen gevouwen liggen’, maar dan is je armoede al aan komen lopen, wat je tekort 

komt als een welbewapend man! 

 

Von Rad betwijfelt of deze autobiografische perikoop op eigen ervaring berust. Ondanks 

dat verlevendigt deze stijlfiguur het onderwijs en prikkelt de belangstelling van de lezer. 

De wijsheidsleraar neemt met deze vorm de verantwoording op zich voor het beeld dat hij 

schetst (Von Rad 1972:37-38). 
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Naar deze vorm van wijsheidsliteratuur wordt soms verwezen als ‘geloofsbelijdenis’ 

(Ceresko 1999:33). In het werk van de wijze staan waarneming en overdenking centraal. 

Zij stellen de wijze in staat de wereld rondom hem in ogenschouw te nemen en de 

‘wereldse’ wijsheid te vergaren. Deze inzichten (in het bijzonder persoonlijke ervaringen 

(Crenshaw 2010:32)) worden dan het onderwerp van zijn autobiografie. Alhoewel 

autobiografisch materiaal voorkomt in Psalm 37; Spreuken 4:3-9 en 24:30-34 beschouwen 

de meeste geleerden Prediker 1:12-2:26 als dé representant van autobiografisch materiaal 

(Tucker 2000:161-162). Crenshaw (2010:32) wijst verder op Spreuken 6:6-11. 

 

2.3.3.10 DISPUUT 

 

Het dispuut (twistgesprek, debat, dialoog) wordt voornamelijk in Job gevonden. De 

afwisselende toespraken tussen Job en zijn vrienden illustreren deze vorm (Von Rad 

1972:40-41; Garrett 1993:31; Tucker 2000:160; Murphy 2002:10). Er lijkt in deze 

dialogen geen werkelijk contact te bestaan tussen de deelnemers onderling. In het boek 

Job wordt de indruk gewekt dat Job zelfs niet luistert naar zijn vrienden. Maar de dialogen 

in Job zijn geen vicieuze cirkels. De gedachte die in de dialogen centraal staat, wordt op 

deze manier van alle kanten belicht. Daarbij wordt meer diepgang in de oplossing bereikt 

dan wanneer de gesprekken een lineair verloop zouden hebben gehad (Von Rad 1972:40-

41). Het dispuut kan ook dienst doen als middel van onderricht. In het bijzonder voor de 

formulering en oplossing van problemen van bespiegelende aard. De voorbeelden in Job 

en de dialoog van Abraham met JHWH over het lot van Sodom in Genesis 18 moeten eerder 

als bespiegelend worden aangemerkt dan als didactische wijsheid. (Geloofs)belijdenissen 

en autobiografische passages33 (paragraaf 2.3.3.9) behoren tot dezelfde categorie 

(Blenkinsopp 1995b:39). Crenshaw noemt het dispuut of de dialoog het toppunt van 

wijsheidsretoriek. Het bevat een mythologische inleiding en slotsom, de eigenlijke dialoog 

en een goddelijk besluit. Het boek Job bevat deze drie kenmerken (Crenshaw 2010:32). 

 

2.3.3.11 EENVOUDIGE SPREUK 

 

Een eenvoudige spreuk drukt een ervaringswaarheid uit. Zie bijvoorbeeld Prediker 9:4b 

(want een levende hond: hij heeft het goed, anders dan de dode leeuw) (Loader 

1986:113). 

 

 

                                                           
33 Spreuken 7:6-9 (want door het venster van mijn huis, door mijn traliewerk heen blikte ik, en zag bij de simpele 
zielen, onderscheidde bij de zonen een jongen met gebrek aan hart, die de straat overstak aan de zijde van haar 
hoek, over de weg naar haar huis schreed in de schemering, in de avond van de dag, in het diepst van de nacht 
en stikdonker’ (Dell 2000:16). 



 
84 

2.3.3.12 ENCOMIUM 

 

In de wijsheidsliteratuur komt ook het encomium of loflied voor. Het loflied op ‘een vrouw 

van vermogen’ in Spreuken 31:10-31 is hiervan een bekend voorbeeld (Loader 1986:114) 

en prijst deze vrouw (Burden 1986:45).34 

 

2.3.3.13 FABEL 

 

Fabels maken veelal gebruik van beelden uit de planten- en dierenwereld. Het zijn (korte) 

moraliserende verhalen waarin dieren of dingen als handelende personen optreden ( Fohrer 

1968:314; Blenkinsopp 1995b:41; Ceresko 1999:32-34; Hunter 2006:35). Fohrer 

(1968:314) noemt de fabel een didactisch gedicht of verhaal dat kritiek in bedekte termen 

verwoordt. In het Oude Testament komen weinig fabels voor (Ceresko 1999:32-34). 

Richteren 9:8-15 en 2 Koningen 14:9 (Maar dan zendt Jehoasj, de koning van Israël, 

bericht aan Amatsjahoe, de koning van Juda, en zegt: de distel op de Libanon zond bericht 

aan de ceder op de Libanon en zei: geef toch je dochter aan mijn zoon tot vrouw! maar 

toen stak het wild van het veld op de Libanon over en vertrapte de distel) zijn voorbeelden 

van fabels (Kidner 1964:15; Fohrer 1968:314; Gottwald 1987:101; Blenkinsopp 

1995b:41; Day 1995:62; Ceresko 1999:32-34). Blenkinsopp (1995b:41) ziet kenmerken 

van de satire in Richteren 9:8-15. Richteren 9:8-15 vertelt de fabel over de bomen, de 

wijnstok en de doornstruik (Kidner 1964: 15; Ceresko 1999:32-34). Ezechiël 17 (de twee 

arenden en de wijnstok) en 19 (de leeuwin en de verdroogde wijnstok) zijn fabels met het 

karakter van een allegorie (Von Rad 1972:41-44). Gottwald (1987:101) noemt ook 

Spreuken 30:24-31 een fabel. De fabel heeft invloed gehad op de parabel, de legende en 

de allegorie (Fohrer 1968:314). Dieren- en plantenfabels komen ook voor in het onderwijs 

van Ahikar en fabels werden ook gebruikt om de natuurgeschiedenis in Mesopotamië te 

onderwijzen (Blenkinsopp 1995b:41; Clifford 1998:38-39). 

 

2.3.3.14 PARABEL 

 

Er is geen Hebreeuwse term die de parabel onderscheidt van de spreuk (Blenkinsopp 

1995b:39). Ceresko (1999:40-43) betitelt de uitgebreide vorm van de spreuk als parabel 

en wijst op het ‘bevrijdende’ vermogen ervan. Job en Prediker maken gebruik van de 

parabel om bijvoorbeeld menselijke kwesties als onschuldig lijden, goddelijke 

gerechtigheid en de betekenis en het doel van het leven te belichten. De parabel heeft iets 

‘raadselachtigs’ in zich: hij leidt iemand naar de waarheid zonder die waarheid uitdrukkelijk 

te vermelden. De wijzen maakten vaak gebruik van de dubbelzinnigheid van taal in het 

                                                           
34 Garrett (1993:31) noemt Spreuken 31:10-31 een wijsheidsgedicht (‘wisdom poem’). 
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spel van klank en betekenis om de lezers of luisteraars tot een gesprek uit te dagen. Door 

gebruik te maken van ‘vervreemding’, paradox (= schijnbare tegenstrijdigheid), 

overdrijving of verrassing, dwingen de wijzen iemand met andere ogen naar het bekende 

en vertrouwde te kijken en aan het gesprek deel te nemen. De parabel in 2 Samuël 12 die 

de profeet Natan aan David vertelt, is hiervan een voorbeeld. De wijzen willen met hun 

gebruik van parabels een alternatief bieden: een meer rechtvaardige kijk op de 

omstandigheden. Naast de wijzen maken de profeten en ook Jezus gebruik van parabels35 

(Scott 1971:78-85; Ceresko 1999:40-43). Blenkinsopp (1995b:40) merkt op dat de wijzen 

weinig gebruik hebben gemaakt van parabels voor hun onderricht. De parabel komt voort 

uit metaforen en vergelijkingen en wordt vaak in aforismen aangetroffen (Fohrer 

1968:314). Gottwald (1987:101) en Hunter (2006:33-34) noemen als voorbeelden van 

parabels: 2 Samuël 12:1-4; Jesaja 5:1-7; 28:27-29 en Jona. Blenkinsopp (1995b:41) 

betitelt Jesaja 5:1-2 echter niet als parabel. 

 

2.3.3.15 HYMNE 

 

Volgens Ceresko (1999:32-34) is de hymne ontleend aan de tempeldienst. Hij betitelt 

Spreuken 1:20-33 en 8:12-18 als voorbeelden. Tucker zegt dat hymnen voornamelijk in 

Job voorkomen. In veel wijsheidshymnen is het voornaamste thema de relatie tussen 

JHWH en de schepping (Tucker 2000:159). Crenshaw wijst verder op de hymnen in 

Spreuken en Wijsheid van Jezus Sirach over de zelfopenbaring van JHWH door middel van 

gepersonifieerde wijsheid. Naar zijn zeggen ligt de nadruk in de wijsheidshymnen op de 

rol van de wijsheid in de schepping en in het bekendmaken van de wil van JHWH aan de 

mensen (Crenshaw 2010:31-32). Gottwald (1987:564-567) geeft aan dat de hymne die 

de wijsheid personifieert waarschijnlijk is afgeleid van een Egyptisch prototype. 

 

2.3.3.16 HYPERBOOL 

 

Een hyperbool is een overdrijvende of vergrotende uitdrukking. Zo antwoordt Job in Job 

6:3a op Elifaz’ eerste betoog dat zijn verdriet en zijn ellende zwaarder is dan het zand van 

de zeeën. Door te overdrijven, legt de uitspraak meer gewicht in de schaal (Loader 

1986:111; Waltke 2004:40). 

 

2.3.3.17 LEERDICHT (POËZIE) 

 

Een (langer) leerdicht is een vorm van poëzie waarin een wijsheidsthema wordt ontvouwd. 

Zie bijvoorbeeld Spreuken 1-9. In een (langer) leerdicht kunnen andere stijlfiguren 

                                                           
35 Matteüs 13:33, 44, 45 en 47 (Scott 1971:78). 
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voorkomen (Loader 1986:113). In de betogen van Jobs vrienden in het boek Job komen 

vier didactische gedichten voor. Het zijn op zichzelf staande eenheden (Von Rad 1972:40; 

Perdue 2000:31). 

 

De wijsheids- of didactische poëzie werd door de wijsheidsleraren gebruikt om hun 

overwegingen en waarschuwingen onder woorden te brengen. Zo behandelen Job 18:5-21 

en 20:4-29 het lot van de goddeloze. Het zijn voorbeelden van didactische poëzie. Er is 

ook een aantal psalmen dat gebruik maakt van wijsheids- of didactische poëzie (paragraaf 

2.3.2.2). Deze psalmen zijn gebaseerd op de gedachte van de vergelding: bezorgdheid 

over de voorspoed van de goddelozen en de beproeving van de godvrezenden. In Psalm 

78 gebruikt de auteur de geschiedenis van Israël als gids voor het leven van de lezers. Het 

woord אשר (‘zalig’) in Psalm 1; 127 en 128 is kenmerkend voor de wijsheidsliteratuur 

evenals de uitdrukking Zie, hoe goed en hoe lieflijk (Psalm 133:1). De ‘alfabetische’ 

psalmen 34; 111 en 112 zijn beïnvloed door de wijsheid en kunnen wellicht tot de 

wijsheidspoëzie worden gerekend (paragraaf 2.3.2.2). Psalmen gewijd aan de wet, zoals 

Psalm 19:7-14 en 119, weerspiegelen de invloed van de latere wijsheidstheologie (Fohrer 

1968:313-314). Gottwald (1987:101) wijst bij didactische poëzie op Spreuken 1-9; Job 

18:5-21; 20:4-29 en 28. 

 

Crenshaw (2010:32) noemt Spreuken 7:6-23 een didactisch verhaal, Von Rad (1972:46-

47) en Rendtorff (1985:110) wijzen op het verhaal over Jozef in Genesis 37-50 (dat Jozef 

tekent als de ideale belichaming van de wijze man die weet te spreken en te zwijgen, die 

zich niet laat verleiden door een vreemde vrouw, die zijn lot geduldig draagt en zijn 

vaardigheid als adviseur van de koning bescheiden ten uitvoer brengt) en Rendtorff 

(1985:110) merkt op dat Spreuken 1-9 didactische verhandelingen bevat die worden 

ingeleid met de uitdrukking ‘mijn zoon’ (Spreuken 1:8; 2:1; 3:1, 21; 4:1, 10, 20; 5:1; 

6:20 en 7:1) gevolgd door een uitnodiging om te luisteren en het onderricht in acht te 

nemen. Het troonopvolgingsverhaal in 2 Samuël 9-1 Koningen 2 (waarin de gebeurtenissen 

worden uitgelegd als goddelijk optreden – 2 Samuël 11:27b; 12:24b en 17:14) bevat naar 

de mening van Rendtorff (1985:110) ook kenmerken van de wijsheid. 

 

2.3.3.18 REFLECTIE 

 

Een bijzondere vorm van een leerdicht is de reflectie. Reflectie betekent overdenking, 

beschouwing of overweging. Dit (sub)genre zou ook een reflectief leerdicht kunnen worden 

genoemd en is beschouwend van aard. Ook in reflecties kunnen andere stijlfiguren zijn 

opgenomen (Loader 1986:113; Garrett 1993:32; Murphy 2002:10). Prediker 7:1-4: 
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Een goede naam gaat boven goede olie; de dag van de dood boven de dag van iemands 

geboorte. Groter goed is het om te gaan naar een huis in rouw dan te gaan naar een huis waar 

een feestdronk is; in het eerste weet je: dat is het einde van heel de mensheid, en wie leeft 

geeft dat een plaats in zijn hart. Verdriet hebben is groter goed dan lachen, want door een 

kwalijk aanschijn gaat het hart goed. Het hart van wijzen is bij een huis in rouw en het hart 

van dwazen bij een huis in vreugde. 

 

bevat in vers 1 een chiasma: a (goede) b (naam) b (olie) a (goede) (omdat de 

woordvolgorde in de Hebreeuwse tekst afwijkt van de woordvolgorde in de NB valt een 

chiasme in de NB niet op) (Loader 1986:113). 

 

2.3.3.19 METAFOOR 

 

Metaforisch of overdrachtelijk taalgebruik is gebaseerd op vergelijking zonder gebruik te 

maken van het woord ‘zoals’. Het herbergt symboliek in zich en geeft taal kleur en kracht. 

Zo bevat bijvoorbeeld Spreuken 12:3 (Een mens zal geen standhouden met boosheid, de 

wortel van rechtvaardigen wankelt nooit) een metafoor. De wortel geeft een boom 

stevigheid. Ondanks dat een mens geen wortel heeft, wordt het beeld op hem toegepast 

(Scott 1971: 75-78; Brueggemann 1982:79; Loader 1986:111-112; Garrett 1993:38-39; 

Waltke 2004:39-40). 

 

2.3.3.20 ALLEGORIE 

 

Een allegorie is een op het metaforisch principe gebaseerde voorstelling van een idee of 

een abstract begrip (Scott 1971:8136; Von Rad 1972:44-46; Garrett 1993:32; Waltke 

2004:40). Spreuken 5:15-23 en Prediker 12:1-6/7/8 (Fohrer 1968:314 en Gottwald 

1987:101 laten de allegorie in Prediker beginnen bij Prediker 11:9) zijn voorbeelden van 

allegorieën (Von Rad 1972:44-46; Tucker 2000:158; Crenshaw 2010:31). In het Oude 

Testament wordt van een allegorie gesproken als een tekstgedeelte twee of meer 

metaforen bevat die dezelfde betekenis hebben en elkaar (over en weer) verklaren (Von 

Rad 1972:44-46). De metaforen zijn vaak personificaties van levenloze voorwerpen of 

abstracte begrippen (Fohrer 1968:314). 

 

 

 

 

                                                           
36 ‘There are two types of allegory: in one, a story is told or a scene described whose elements are a series of 
metaphors or representative figures; in the second, a story or scene is developed from a single metaphor’ (Scott 
1971:81). Als voorbeeld van de eerste allegorie geeft Scott (1971:81-83) Ezechiël 17 en Spreuken 3:16-17 is 
een voorbeeld van de tweede allegorie. 
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2.3.3.21 METONYMIE 

 

Metonymie is een vorm van beeldspraak waarbij in plaats van een zaak iets anders wordt 

genoemd op grond van een betrekking die tussen beide bestaat. Prediker 2:19b (maar hij 

zal heersen over al mijn gezwoeg waarmee ik heb gezwoegd en wijs geweest ben onder 

de zon) is hiervan een voorbeeld. ‘Zwoegen’ staat voor de opbrengst ervan. Metonymie 

komt in de HSV en NB beter tot haar recht dan in de NBV omdat in de HSV en NB een 

ander vertaalprincipe is gehanteerd (Loader 1986:111; Waltke 2004:40). 

 

2.3.3.22 IRONIE 

 

Ironie vertoont verwantschap met metonymie. Het is een inkleding van de gedachte 

waarbij (spottend of schamper) het tegendeel wordt gezegd van wat men eigenlijk te 

verstaan wil geven. De spot of het sarcasme in bijvoorbeeld Spreuken 11:22 (Een gouden 

ring in de neus van een wild zwijn, is een mooie vrouw zonder smaak) zit in de ironie van 

het beeld dat wordt gebruikt: een gouden ring in de neus van een wild zwijn (Loader 

1986:111; Waltke 2004:40-41). 

 

2.3.3.23 ONOMASTICON 

 

In Job 28:15-19 is sprake van een onomasticon: een lijst van (persoons)namen. Het wordt 

gebruikt om kennis te systematiseren en te ordenen (Ceresko 1999:32-34). Lijsten worden 

vaak gebruikt in getallenspreuken. Job bevat veel gedichten gebaseerd op lijsten (Fohrer 

1968:314-315). Crenshaw (2010:32) houdt het denkbeeld erop na dat het bewijs om deze 

teksten te zien als een late vorm van onomasticons schaars is. Lijsten kunnen zijn 

gebaseerd op natuurverschijnselen vanuit bijvoorbeeld de kosmologie, geografie, het 

klimaat en zoölogische omstandigheden (Fohrer 1968:314-315). Onomasticons komen 

voor in bijvoorbeeld 1 Koningen 5:9-14; Job 28; 36:27-37:13; 38:4-39:30 en 40:15-41:34 

(Gottwald 1987:101). Onomasticons kenmerken ook de Egyptische en Sumero-Akkadische 

schrijverstradities. Iets van de onomasticons komt voor in de overlevering van Salomo’s 

encyclopedische wijsheid en zijn rangschikking van flora en fauna (Heaton 1994:88; 

Blenkinsopp 1995b:35-36). Crenshaw (2010:32) merkt op dat er in het Oude Testament 

geen onomasticons zijn bewaard gebleven hoewel bepaalde getallenspreuken wijzen op 

het feit dat de manier van denken omvangrijke lijsten heeft voortgebracht ten behoeve 

van moreel onderricht. 
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2.3.3.24 PARONOMASIA 

 

Paronomasia is een stijlfiguur die bestaat uit de herhaling van eenzelfde woord met een 

lichte verwijzing in vorm of betekenis. Het is een gelijktijdig spel met woorden en klanken 

waarvan bijvoorbeeld Prediker 7:6a (Want als het geluid van de stookdorens onder de 

stookpot, zo klinkt het lachen van de dwaas) een voorbeeld is. Paranomasia is meestal 

‘weg vertaald’ zoals uit Prediker 7:6a blijkt. De Hebreeuwse woorden voor stookdorens en 

stookpot zijn namelijk hetzelfde (Loader 1986:112). In de Hebreeuwse Bijbel is het spel 

met woorden en klanken echter onmiskenbaar (Murphy 2002:6; Waltke 2004:41-43). Zie 

bijvoorbeeld Spreuken 11:2 (Komt onbekooktheid, dan komt kleinering mee, maar bij 

bescheidenen is wijsheid). 

 

2.3.3.25 PERSONIFICATIE 

 

Bij personificatie wordt een zaak als persoon voorgesteld. In bijvoorbeeld Spreuken 8, 

maar ook in Spreuken 1:20-33, wordt de wijsheid als een vrouw voorgesteld en in 

Spreuken 9:13-17 symboliseert de vrouw dwaasheid (Loader 1986:112; Waltke 2004:40). 

 

2.3.3.26 RAADSEL 

 

Ook raadsels maakten deel uit van het repertoire van de wijsheidsleraren (Von Rad 

1972:36; Blenkinsopp 1995b:38; Perdue 2000:29) en komen voor in zowel de 

volkswijsheid als het onderwijs van de wijzen (Fohrer 1968:311-312). Zie bijvoorbeeld 

Spreuken 1:6 (om een gelijkenisspreuk of een beeldspraak te verstaan, woorden van 

wijzen en hun raadsels) (Blenkinsopp 1995b:38). Van oorsprong werden raadsels vaak 

gebruikt om het mysterie van een genootschap en zijn motto weer te geven, het geheim 

van een bovenaards wezen, of een verborgen kracht die zich openbaart aan degene die 

het raadsel oplost. Daarom werden er zogenaamde ‘raadselwedstrijden’ gehouden als een 

soort dodelijke gevechten of als een vertoning van macht tijdens plechtigheden zoals 

huwelijkssluitingen (Fohrer 1968:311-312). In 1 Koningen 10:1 komt de koningin van 

Sjeva om Salomo met raadsels op de proef te stellen. Zie ook Wijsheid van Jezus Sirach 

39:3 (‘Hij onderzoekt geheimzinnige gezegden en houdt zich bezig met raadselachtige 

spreuken’) (Von Rad 1972:36; Blenkinsopp 1995b:38). In Richteren 14:10-18 legt Simson 

zijn ‘metgezellen’ een raadsel voor (Kidner 1964:15; Garrett 1993:32; Blenkinsopp 

1995b:38; Ceresko 1999:32-34; Hunter 2006:34). Blenkinsopp (1995b:38) en Tucker 

(2000:158) noemen Richteren 14:10-18 het enige echte raadsel in het Oude Testament. 

Gottwald (1987:101) noemt naast Richteren 14:14 (Hij zegt tot hen: ‘uit de eter kwam 

eten naar buiten, uit de krachtpatser iets zoets!) ook Spreuken 1:6 (om een 
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gelijkenisspreuk of een beeldspraak te verstaan, woorden van wijzen en hun raadsels) als 

voorbeeld van een raadsel. Dit vers stelt raadsels min of meer gelijk aan de aforismen van 

de wijzen (Fohrer 1968:311-312). 

 

Nog later werd het oplossen van raadsels een vorm van vermaak (zie bijvoorbeeld 3 

Ezra:3-4). Het oplossen van raadsels wordt in het geval van Daniël als een bijzondere gave 

beschouwd. Zie bijvoorbeeld Daniël 5:12a (juist daarom dat een buitengewone geest, 

kennis, scherpzinnigheid, duiding van dromen, raden en raadsels en ontwarring van 

knopen in hem te vinden was, in Daniël, als wiens naam de koning Beltesjatsar voorstelde). 

Het stelde hem in staat de inhoud van de vergeten droom van de koning te onthullen 

(Fohrer 1968:311-312). 

 

Raadsels nodigen de lezer uit om op zoek te gaan naar de diepere betekenis (Tucker 

2000:158). 

 

In de handen van de wijzen kreeg het raadsel een didactisch doel, het overbekende werd 

op een nieuwe manier onder de aandacht gebracht, waarbij het verstand van de leerling 

zich tot het uiterste moest inspannen (Blenkinsopp 1995b:39). 

 

Naar de zienswijze van Crenshaw (2010:31) komt er in het geheel van de 

wijsheidsgeschriften geen zuiver raadsel voor. 

 

2.3.3.27 GETALLENSPREUK 

 

‘Tellen’ is een diepgewortelde basisbehoefte van de mens in zijn zoektocht naar orde en 

komt tot uiting in de zogenaamde getallenspreuk. Deze behoefte komt niet alleen voor in 

Israël maar ook in andere landen in het oude Nabije Oosten (Von Rad 1972:35-37; 

Brueggemann 1982:77). De getallenspreuk is een typisch Semitische stijlfiguur (Burden 

1986:44). In een getallenspreuk komt een aantal voor, daarna een aantal dat één hoger 

ligt en vervolgens een lijst van verschijnselen die hiermee overeenstemt. Zo begint 

Spreuken 30:21-23 met het getal drie, telt daar één bij op en geeft ten slotte een lijst van 

vier verschijnselen waartegen de aarde niet bestand is (Onder drie dingen zal de aarde 

beven, onder vier die zij niet kan dragen: onder een dienstknecht als die koning wordt, en 

een nietsnut als die wordt verzadigd met brood, onder een gehate als zij wordt gehuwd, 

en een slavin als zij haar gebiedster wegjaagt!) (Loader 1986:113; Garrett 1993:30; 

Blenkinsopp 1995b:35-38; Murphy 2002:9). Los van elkaar lijken de zaken totaal 

verschillend maar in combinatie zijn er punten van overeenkomst (Von Rad 1972:35). Maar 

het kan ook voorkomen dat slechts één getal wordt genoemd met aansluitend de lijst van 
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verschijnselen. Zie bijvoorbeeld Spreuken 30:24-28 (Met hun vieren zijn zij de kleinsten 

op aarde, toch zijn zij wijzer dan de wijsten: de mieren, een gemeenschap die niet sterk 

is, maar toch maken ze in de zomer hun brood klaar; klipdassen, een gemeenschap ook 

niet stevig, maar ze zetten hun huis op een rots; een koning heeft de sprinkhaan niet, toch 

tijgt hij welgeordend met z’n allen uit; een hagedis is met twee handen te grijpen, toch 

heb je die in koningspaleizen!) (Loader 1986:113; Murphy 2002:9). Getallenspreuken 

hebben iets weg van een raadsel: wat is het hoogste, wat is het ergste, wat is het snelste? 

Er zit een uitdaging in omdat mensen op de ‘vraag’ (Deze zes zaken háát de ENE, zeven 

zijn een gruwel voor zijn ziel – Spreuken 6:16-19) een antwoord willen geven (Von Rad 

1972:36; Tuinstra 1996:18). Zij kunnen ook iets van een onomasticon (paragraaf 

2.3.3.23) in zich hebben (Blenkinsopp 1995b:35). Getallenspreuken getuigen van orde in 

de wereld, een basiskenmerk van de wijsheid. Gottwald verwijst bij de getallenspreuk naar 

Amos 1:3-2:8; Psalm 62:11; Spreuken 6:16-19; 30:15-16; 18-19; 21-31 en Job 5:19-22 

(Gottwald 1987:101). 

 

Van der Waal wijst op de bijzondere stijlvorm die in de getallenspreuken voorkomt en 

noemt daarbij Spreuken 6:16-19 en hoofdstuk 30 als voorbeeld. Deze stijlvorm draagt bij 

aan een sterk gespannen aandacht (Van der Waal 1979, 1:271). 

 

De getallenspreuk diende waarschijnlijk als geheugensteun voor studenten (Tucker 

2000:157). Von Rad (1972:36) merkt op dat ‘the aim of this form of proverb is always the 

same, the collection of things which are similar where the assertion of similarity is the real 

surprise element, for regarded in isolation, the cases listed are quite dissimilar’. Het doel 

van de wijze was het reflectievermogen van de student een impuls te geven. Hij hoopte 

dat de student zijn eigen waarnemingen in overweging zou nemen om zo zijn mening 

weloverwogen te formuleren (Tucker 2000:157). 

 

Het lijkt aannemelijk te veronderstellen dat de getallenspreuk is voortgekomen uit het 

raadsel (paragraaf 2.3.3.26) en dat zowel de oorspronkelijke vraag in de vorm van een 

raadsel als de huidige getallenspreuk dienst hebben gedaan als geheugensteun voor 

wijsheidsonderwijs. Later is de praktische wijsheid gebruik gaan maken van deze vorm 

door het raadsel samen te voegen met het onderricht. In het Oude Testament komen 

getallenspreuken voor in Psalm 62:12; Spreuken 6:16-19; 30 en Job 5:19-22. In Amos 

1:3-2:8 en Job 33:14-15 komen uitdrukkingen voor die verwantschap hebben met de 

getallenspreuken (Fohrer 1968:111-112; Blenkinsopp 1995b:36-38). 

 

De getallenspreuken in Spreuken leggen de nadruk op het menselijk gedrag. Zo zijn de 

vier kleine maar wijze schepsels in Spreuken 30:24-28 uitgekozen om als voorbeeld te 
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dienen voor het sociale leven. Ordening in getallenspreuken is bedoeld als geheugensteun 

en wordt sinds mensenheugenis gebruikt om kinderen te onderwijzen. De rangschikking 

van wetten in verzamelingen van tien (wellicht om te tellen op de tien vingers) kan dezelfde 

geheugenfunctie hebben gehad. Een bijzondere vorm van de getallenspreuk is het type 

waarin twee getallen, de één groter dan de ander, voorkomen. Zie bijvoorbeeld Spreuken 

6:16-19. De meeste voorbeelden van getallenspreuken komen voor in Spreuken 30:10-33 

en in Wijsheid van Jezus Sirach. Sommigen hebben een ‘raadselachtige’ inslag (zie 

bijvoorbeeld Spreuken 30:18-19: Drie dingen zijn voor mij te wonderlijk, van een viertal 

weet ik niets: de weg van de adelaar door de hemel, de weg van een slang over een rots, 

de weg van een schip door het hart van een zee, en de weg van een vent bij een meid). 

De nadruk ligt op de vierde ‘weg’ waarbij de sleutel tot de betekenis moet worden gezocht 

in het raadselachtige element in de eerste drie ‘wegen’. Met andere woorden: het 

gemeenschappelijke element in de eerste drie werpt licht op het geheim van seksuele 

bekoring. In het Hebreeuws vindt een woordspel plaats omdat het woord  ook (weg) דרך 

een seksuele gevoelswaarde heeft. In Spreuken 31:3 (Geef je vermogen niet weg aan de 

vrouwen, je wegen niet aan haar die koningen wegvagen?) is wegen parallel met vermogen 

(viriliteit = potentie of mannelijkheid). Het is onvermijdelijk om een verband te zien tussen 

dit gezegde en het raadsel dat zich ook met seksuele zaken bezighoudt (Blenkinsopp 

1995b:36-38). 

 

2.3.3.28 SYNECDOCHE 

 

Er is sprake van synecdoche als een zaak wordt voorgesteld door een gedeeltelijke 

aanduiding. Zo is bijvoorbeeld het oog in Spreuken 30:17 (Een oog dat met een vader spot 

en gehoorzaamheid aan moeder minacht, de raven van het beekdal pikken het uit, en de 

jongen van een adelaar vreten het op!) het beeld voor de hele mens (Loader 1986:111; 

Waltke 2004:40). 

 

2.3.4  HET WAARHEIDSGEHALTE VAN EEN SPREUK 

 

Hoewel een spreuk betekenis heeft voor een grote groep mag het waarheidsgehalte niet 

worden overschat. Een spreuk vertegenwoordigt slechts een klein deel van de 

werkelijkheid; er hangt veel af van de context (Murphy 2002:10-11). De relatie tussen de 

spreuk en de context wordt ‘proverb performance’ genoemd (Fontaine 1982:57-60). De 

spreuk ‘performs’ als de spreuk in overeenstemming is met de context waaruit hij 

voortkomt. Een spreuk is niet absoluut maar relatief. Een verandering van context kan een 

andere betekenis verschaffen. In Spreuken 25:23 staat dat de noordenwind regen 

voortbrengt. Maar de noordenwind brengt gewoonlijk geen regen. De mogelijkheid van een 
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uitzondering is echter altijd aanwezig in een generalisering. Geen aandacht besteden aan 

deze beperkingen van een spreuk doet onrecht aan de wijzen. De wijzen waren zich bewust 

van de onzekerheden die ervaring en waarneming met zich meebrachten. En er was het 

mysterie van JHWH (zie bijvoorbeeld Spreuken 21:30-31). Hij is de onvoorspelbare factor. 

Dit ‘onvoorspelbare’ komt ook voor in bijvoorbeeld Jeremia en de psalmen. Ware wijsheid 

is zich bewust van haar beperkingen (zie bijvoorbeeld Spreuken 16:9 en 20:24). Deze 

beperking is een waarschuwing dat spreuken niet zonder meer mogen worden toegepast. 

Wijsheid bergt ook gevaar in zich. Zie bijvoorbeeld Spreuken 26:12 (Heb je iemand gezien 

die wijs is in eigen ogen? voor een domkop is er meer hoop dan voor hem). De mens wordt 

vermaand om te vertrouwen in JHWH. Zie bijvoorbeeld Spreuken 3:5 (Wees veilig bij de 

ENE met heel je hart, steun niet op je eigen verstand) (Murphy 2002:10-13). 

 

2.3.5  AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Uit paragraaf 2.2 (Hebreeuwse woorden voor de wijsheid) en aanhalingen van auteurs 

(paragraaf 2.3.1) blijkt dat het lastig is om een ondubbelzinnige beschrijving van het begrip 

wijsheid te geven. De wijsheid kan echter worden verbonden met een literaire verzameling 

(waartoe de canonieke boeken Spreuken, Job en Prediker en de apocriefe boeken Wijsheid 

van Jezus Sirach en Wijsheid van Salomo behoren) en met een kijk op het leven (die in 

paragraaf 3.2 aan de orde wordt gesteld). 

 

Zoals reeds opgemerkt, worden de genoemde canonieke en apocriefe boeken door 

nagenoeg elke auteur tot de wijsheidsliteratuur gerekend. Daarnaast is er onder geleerden 

een grote mate van overeenstemming om de psalmen 1; 32; 34; 37; 49; 73; 112; 119; 

127 en 128 te betitelen als zogenaamde wijsheidspsalmen, omdat deze psalmen qua 

taalgebruik en thematiek affiniteit vertonen met de wijsheidsliteratuur (paragraaf 2.3.2.2). 

Er is discussie of het Jozefverhaal en het troonopvolgingsverhaal tot de wijsheidsliteratuur 

moeten worden gerekend. Het Jozefverhaal wordt eerder tot de wijsheidsliteratuur 

gerekend dan het troonopvolgingsverhaal. In het Jozefverhaal wordt, evenals in de 

wijsheidsliteratuur, hoogmoed afgewezen.37 In navolging van Brekelmans (1979:37) merk 

ik op dat de mogelijkheid moet worden opengelaten dat de wijsheid niet tot het particuliere 

bezit van de wijzen behoorde maar ook tot het gedachtegoed van de opgeleide 

bevolkingslaag kan worden gerekend. Dit blijkt uit de ideeën en de terminologie van 

‘andere’ auteurs maar ook uit de didactische stijl die zowel door wijzen als predikers en 

anderen wordt gehanteerd. Berry (1995:27-28) geeft in dit kader een gedetailleerd 

overzicht van de wijsheidsinvloed in het Oude Testament. De wijsheidsliteratuur was 

                                                           
37 ‘Thus both the Joseph-story and the Esther-narrative represent the type of the ‘historicized wisdom-tale’’ 
(Talmon 1963:453). 
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volgens hem bedoeld voor de aristocratie, leden van het koninklijk huis, rechters, 

zakenlieden, wijsheidsprofessionals en kinderen (Berry 1995:37). De wijsheidsliteratuur is 

lastig te dateren en grotendeels onder een pseudoniem geschreven (paragraaf 2.3.2.3). 

Er zijn geleerden die de zienswijze zijn toegedaan dat de auteurs die in de 

wijsheidsliteratuur worden genoemd, in het bijzonder Salomo (bijvoorbeeld Spreuken 1:1), 

onomstotelijk als auteur van het boek moeten worden aangemerkt (paragraaf 5.4). Deze 

visie is echter nagenoeg onhoudbaar vanwege de hoeveelheid Salomonische literatuur en 

gezien de affiniteit van de Israëlitische wijsheidsliteratuur met de literatuur van de 

omliggende landen waaronder bijvoorbeeld Egypte (paragraaf 2.4). 

 

De wijsheid heeft zich via een aantal stadia ontwikkeld. Zo wijzen onderzoekers op drie 

fasen die in de wijsheidsliteratuur zijn aan te wijzen: ouders, het koninklijke hof en scholen 

(paragraaf 2.3.2.4) en op verschillende ‘soorten’ wijsheid (paragraaf 2.3.2.5). Deze drie 

stadia komen goed tot uitdrukking in het boek Spreuken (hoofdstuk 5) waar de ouders met 

name worden genoemd en waar de wijsheid wordt opgediend gerelateerd aan het 

koninklijke hof en wijsheidsscholen (paragraaf 2.5). De wijsheid kan niet over één kam 

worden geschoren zoals blijkt uit de verschillende wijsheidsboeken die elk een 

eigensoortige wijsheid bevatten. Het boek Spreuken, dat in dit onderzoek centraal staat, 

kan worden gerekend tot de traditionele (praktische) wijsheid en is paraenetisch van aard. 

Het bevat instructie (Spreuken 1-9) en opwekking tot deugd (Spreuken 10-31). De 

theologische wijsheid loopt als een rode draad door het boek en wordt bijvoorbeeld 

aangetroffen in teksten waarin de ‘vrees voor JHWH’ centraal staat. 

 

De wijsheidsliteratuur kent verschillende literaire vormen (paragraaf 2.3.2.6). De למש  kan 

als meest karakteristieke vorm worden aangemerkt en betekent letterlijk ‘vergelijking’. 

Vergelijkingen spelen een dominante rol in het boek Spreuken en in Prediker is de למש  

uitgegroeid tot een compleet boek. Parallellisme, dat kan worden onderverdeeld in 

verschillende categorieën, is kenmerkend voor Hebreeuwse poëzie. In (niet al te letterlijke) 

Nederlandse vertalingen van de Hebreeuwse grondtekst is het parallellisme vaak ‘weg 

vertaald’. De NB (en in mindere mate de HSV) is een ‘gunstige’ uitzondering. Naast 

parallellisme kent de wijsheidsliteratuur een kleurrijke verzameling literaire vormen die in 

paragrafen 2.3.3 wordt besproken. De levendigheid van de wijsheidsliteratuur dient mede 

een didactisch doel. Het stelt de leerling in staat het onderricht makkelijker en sneller in 

zich op te nemen. Hierbij kan worden gedacht aan het acrostichon dat begint met de letters 

van het alfabet en de getallenspreuk die kan dienen als geheugensteun voor de leerling. 
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2.4  DE HERKOMST VAN DE WIJSHEID 

 

2.4.1  INLEIDING 

 

De (mogelijke) verwantschap tussen Spreuken en de wijsheid van het oude Nabije Oosten 

wordt besproken in hoofdstuk 5. 

 

In deze paragraaf bespreek ik de mogelijke herkomst van de wijsheid. Ik begin met de 

wijsheid en Salomo (paragraaf 2.4.2) omdat Salomo veelvuldig met de wijsheid in verband 

wordt gebracht. Daarna bespreek ik de Israëlitische wijsheid in relatie tot het oude Nabije 

Oosten (paragraaf 2.4.3) omdat de wijsheid van Israël op grond van analogie veelvuldig 

in verband wordt gebracht met die van het oude Nabije Oosten. 

 

2.4.2  DE WIJSHEID EN SALOMO 

 

Israël heeft ten tijde van Salomo kennisgenomen van de internationale wijsheid (Porteous 

1955:254). In die tijd kreeg de wijsheid een sterke impuls en werd in veel kringen 

beoefend. Een belangrijke oorzaak voor de toename van de wijsheid in de tijd van Salomo 

kan de uitbreiding van internationale contacten zijn geweest (Jagersma 1979:165-166; 

Aitken 1986:3; Lemaire 1990:173; Ceresko 1999:24-25; Perdue 2008a:4)38 (zie hoofdstuk 

4). De contacten tussen de Hebreeuwse en Egyptische cultuur werden tijdens de regering 

van Salomo verstevigd. Van Salomo wordt gezegd dat hij nauwe banden met Egypte heeft 

aangeknoopt. Hij trouwde met de dochter van farao, nam faraonische gebruiken over en 

had aan zijn hof staatsambtenaren nodig die voor hun taak waren opgeleid naar Egyptische 

maatstaven. Dit heeft geleid tot Egyptische invloed op de Hebreeuwse wijsheid (Shupak 

1993:353-354; Collins 1997:5). De banden met Egypte bleven voortbestaan tijdens de 

regering van Chizkia (aan zijn mannen wordt een deel van de spreuken van Salomo 

toegeschreven – Spreuken 25:1). Omdat Chizkia de leider was van een pro-Egyptische 

factie (een agerende politieke groep) die werd bestreden door Jesaja (30:1-17 en 31) kan 

volgens Shupak een deel van het bewijs van literair contact tussen de wijsheidstraditie van 

Israël en die van Egypte (in Spreuken en Job) aan dit tijdvak worden toegeschreven 

(Shupak 1993:353-35439). Steun voor de zienswijze van Shupak wordt bij Williams 

gevonden. Hij neemt de Egyptische elementen die ten grondslag liggen aan de monarchie 

ten tijde van David en Salomo onder de loep (het ontwerp van de troon, de kroning, 

                                                           
38 Ook Bright (1980:220) vindt het aannemelijk om te veronderstellen dat Israëls wijsheidstraditie en -
overlevering ten tijde van Salomo begonnen te bloeien en aan het hof van Salomo werden gecultiveerd. 
39 Shupak (1993:353) is stellig in haar opvatting dat de eerste contacten tussen de Israëlitische en Egyptische 
cultuur tot stand zijn gekomen tijdens de regering van Salomo. 
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(staats)ambtenaren, het innen van belasting en commerciële procedures). Dit alles getuigt 

volgens hem van (hoog) ontwikkelde Egyptische invloed op Israël (Williams 1975:231-

252). In 1 Koningen 5:15 en volgende wordt gesproken over het verbond van Salomo met 

koning Chiram van Tsor en de handel die daaruit voortvloeide om te komen tot bijvoorbeeld 

de bouw van de tempel. De handel van Israël met het oude Nabije Oosten (waaronder 

Tsor) kan in verband worden gebracht met de ‘import’ van de wijsheidsliteratuur. (Zie in 

dit verband de opmerkingen van Jagersma en Ceresko over de uitbreiding van 

internationale contacten.) Deze handel zorgde ervoor dat kunst en literatuur Israël 

‘binnenstroomden’. De tempel en het paleis in Jeruzalem schitterden van de pracht en 

praal van de Phoenicische architectuur en vanuit Egypte en Arabië vond de 

wijsheidsliteratuur haar weg naar het hof (zie bijvoorbeeld 1 Koningen 5:25-27) (Albertz 

1994a:112-113). 

 

2.4.3  DE WIJSHEID EN HET OUDE NABIJE OOSTEN 

 

2.4.3.1 HET OUDE NABIJE OOSTEN 

 

Volgens Von Rad (1972:9) en Clements (1990:16) was de wijsheid geen religieus 

fenomeen in het Israël van na de ballingschap maar een gemeenschappelijk verschijnsel 

in het oude Nabije Oosten, een cultureel (handels)artikel waar Israël gebruik van maakte 

(Von Rad 1972:9). De Israëlitische wijsheidsgeschriften vertonen veel overeenkomsten 

met de wijsheidsliteratuur uit het oude Nabije Oosten (Gottwald 1987:564-567; Tuinstra 

1996:21-25; Crenshaw 2010:4-8, 11). Dat is geen verrassing als de politieke situatie door 

de eeuwen heen in ogenschouw wordt genomen. Israël werd omringd door een aantal 

kleine naties met een bevolking nauw verwant in taal en cultuur. Daarnaast hebben 

grootmachten het lot van Israël eeuwenlang bepaald: in het oosten het Neo-Assyrische rijk 

(achtste tot zevende eeuw voor Christus), het Neo-Babylonische rijk (laat zevende tot 

vroeg zesde eeuw voor Christus) en het Perzische rijk (539 tot 333 voor Christus) en in 

het zuiden Egypte. Van 333 tot 164 voor Christus oefenden de Seleuciden en Ptolemaeën 

macht uit over Israël dat uiteindelijk politieke onafhankelijkheid verkreeg als gevolg van 

de opstand van de Maccabeeën. De politieke onafhankelijkheid van Israël duurde tot 63 

voor Christus toen de Romeinen het voor het zeggen kregen (Crenshaw 2010:4-8). 
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2.4.3.2 EGYPTE, MESOPOTAMIË EN KANAÄN 

 

EGYPTE 

 

De wijsheid van Israël heeft de meeste invloed ondergaan van die uit Egypte40 en 

Mesopotamië (McKenzie 1967:1-2; Gordis 1971:35; Scott 1971:26-45; Whybray 1972:5-

6; Jagersma 1979:165-166; Murphy 1981:9-11; Gottwald 1987:563-564; Clements 

1990:16; Day 1995:5541). Zowel Egypte als Mesopotamië hadden een florerende 

wijsheidstraditie die bestond uit ‘professionele’ wijzen die op grote schaal literaire werken 

samenstelden met een opmerkelijke thematische en stilistische samenhang. Ondanks de 

verschillen in culturele context, wordt het denkbeeld van een wijsheidstraditie in het oude 

Nabije Oosten breed gedeeld (Crenshaw 2010:4-8). 

 

De Egyptische wijsheid had haar plaats voornamelijk aan het koninklijke hof. Haar doel 

was goed onderwijs voor toekomstige (staats)ambtenaren aan het hof van de farao. De 

Egyptische wijsheidsliteratuur nam hiertoe grotendeels de vorm van onderricht aan 

(Crenshaw 1995:1; Crenshaw 2010:50-52). In Egypte werd voor het wijsheidsonderwijs 

het woord ‘Ma‘at’ gebruikt. Het kan worden vertaald met ‘orde’ (de orde van de schepping). 

Het doel van het wijsheidsonderwijs is de weg te bereiden voor deze orde, die zijn 

oorsprong vindt in de godheid en universeel geldig is voor de hele wereld, door kennis over 

te dragen en toe te passen in nieuwe situaties. De wijzen van Egypte zagen zichzelf als 

betrouwbare overdragers van kennis die door de eeuwen heen heeft standgehouden, 

vergelijk bijvoorbeeld Jesaja 19:11 (Enkel dwazen zijn de vorsten van Tsoan, de wijze 

raadgevers van Farao: hun raad is dom geworden; hoe durven jullie nog tot Farao zeggen 

‘een zoon van wijzen ben ik, zoon van koningen van weleer!). Iedereen moest zich aan de 

Ma‘at aanpassen en onderwerpen en zich onder alle omstandigheden beheersen. Omdat 

het begrip Ma‘at zowel de orde van de kosmos als die van het menselijk bestaan omvat 

(Tuinstra 1996:21-25), zijn er twee belangrijke literaire vormen in deze wijsheidsliteratuur 

te onderscheiden: onomasticons ((wetenschappelijke) lijsten van (persoons)namen), 

waarschijnlijk beïnvloed door Sumerische lijsten, en onderwijs in ‘boekvorm’ (Fohrer 

1968:305-308). Jagersma (1979:165-166) (maar ook Tuinstra (1996:21-25), Clifford 

(1998:33) en Hunter (2006:55-57)) wijst op belangrijk vergelijkingsmateriaal van 

Egyptische oorsprong dat onder meer te vinden is in het beroemde onomasticon van 

Amenemope. Dit onomasticon bevat een opsomming van wezens en dingen in de hemel, 

op aarde en in het water. Uit 1 Koningen 5:13 (Hij spreekt over de bomen, van de ceder 

                                                           
40 Bij de Egyptische wijsheidsliteratuur kan worden gedacht aan: het dispuut tussen een man en zijn ba (Egyptisch 
voor ziel) (Prediker), het onderricht van Ptahhotep (Spreuken 1:22, 29-31 en Prediker 12:1-8), Merikare 
(Spreuken 31:1-9), het onderricht van Amenemope (Spreuken 22:17-23:11) (Hunter 2006:50-53, 55-57) en het 
onderricht van Onchsheshonqy (Dell 2000:107). 
41 Day (1995:55) wijst daarnaast op Israëls afhankelijkheid van de Semitische wijsheid. 
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op de Libanon tot aan de hysop die in de wand uitloopt; hij spreekt over het vee en het 

gevogelte, over wat rondkruipt en over de vissen) kan worden opgemaakt dat ook Salomo 

(of kringen in zijn directe omgeving) zich met dit soort wetenschap bezighielden. Het is 

daarom niet toevallig dat de wijsheid van Salomo in 1 Koningen 5:10 (Salomo’s wijsheid 

wordt overvloediger dan de wijsheid van alle zonen van het oosten, en dan alle wijsheid 

van Egypte) met die van andere volken en dan vooral met die van Egypte wordt vergeleken 

(Jagersma 1979:165-166). 

 

MESOPOTAMIË 

 

De wijzen in Mesopotamië hadden hun werkterrein veelal binnen een school, soms 

gehuisvest in of nabij een tempel (paragraaf 2.4.3.2). In Mesopotamië kwam op ruime 

schaal wijsheidsliteratuur tot stand. Zij richtte zich op een goed leven door middel van 

cultische gewoonten en gebruiken (Crenshaw 2010:50-52). De Mesopotamische wijsheid 

gaat in belangrijke mate terug op Sumerische overlevering. Het grootste deel van de 

vroeg-Sumerische literatuur bestaat uit spreukenverzamelingen, merendeels 

‘schoolteksten’, gerangschikt overeenkomstig de letter waarmee de spreuk begint. Latere 

teksten bespreken ethische vragen en geven praktische aanwijzingen hoe te leven in 

harmonie met de schepping (Albright 1968:217-219). Deze teksten worden soms 

beschouwd als voorlopers van Job omdat de teksten zich (ook) bezighouden met het 

vraagstuk van het menselijk lijden (Crenshaw 2010:50-52). Tot deze Mesopotamische 

wijsheidsliteratuur worden ook fabels, disputen, debatten en andere teksten, waarvan de 

literaire aard vaak moeilijk is te bepalen, gerekend. Kringen van verzamelaars begonnen 

ook met het samenstellen van ‘wetenschappelijke’ lijsten om orde in de wereld aan te 

brengen. Deze orde werd waarschijnlijk levendig uitgebeeld door het vertellen van mythen 

en het voordragen van gedichten (Albright 1968:217-219). 

 

KANAÄN 

 

De namen van de vier mannen die in 1 Koningen 5:11 (Hij wordt wijzer dan heel de 

mensheid, dan Etan de Ezrachiet, Heman, Kalkol en Darda, de zonen van Machol, en hij 

krijgt naam bij alle volkeren rondom) worden genoemd, kunnen wijzen op Kanaänitische 

invloed op de wijsheid van Israël wanneer zeker is dat dit Kanaänitische namen zijn 

(Albright 1968:217-219). Bright (1980:22) merkt op dat er weinig reden is om te 

betwijfelen dat de wijsheid zich in Israël in de tiende eeuw voor Christus onder 

Kanaänitische invloed (bijvoorbeeld de Ras Shamra-teksten) heeft ontwikkeld. Ook 

Cazelles (1960:40-54) overweegt de mogelijkheid dat de Kanaänieten hebben bemiddeld 
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in de wijsheidstraditie van Israël. Nougayrol (1963:47-50) zegt echter dat literaire 

overblijfsels van Ras Shamra weinig tot geen bewijs bieden voor deze opvatting. 

 

Buiten Egypte en Mesopotamië is in het oude Nabije Oosten weinig tot geen 

wijsheidsliteratuur bewaard gebleven. Israël kwam echter wel in aanraking met de wijsheid 

van andere volken, zoals: de Edomieten (vergelijk bijvoorbeeld Jeremia 49:7: Voor Edom; 

zó heeft gezegd de ENE, de Omschaarde: is er geen wijsheid meer in Teman?, is goede 

raad van verstandigen verloren gegaan, hun wijsheid verschrompeld?), de ‘mensen van 

het Oosten’ in de landstreek van Safa in het noorden van Transjordanië (vergelijk 

bijvoorbeeld 1 Koningen 5:10: Salomo’s wijsheid wordt overvloediger dan de wijsheid van 

alle zonen van het oosten, en dan alle wijsheid van Egypte) en van de Kanaänieten (Fohrer 

1968:305-308). 

 

Israëls wijsheid onderscheidt zich op twee punten van de wijsheid van het oude Nabije 

Oosten. Ten eerste behoorde het toe aan heel Israël. Zij verloor daarbij haar betekenis 

voor een bepaalde klasse en werd relevant voor iedereen, ongeacht zijn sociale status. 

Tevens paste zij zich aan de situatie van het volk Israël in Palestina aan. Ten tweede werd 

zij meer en meer geassocieerd met het Jahwisme. Niet langer een handboek van wereldse 

wijsheid die bepaalde religies overtreft maar een voorwerp van religieus-ethisch onderricht 

en zelfs het kader van een theologisch systeem. Daarom wordt de naam JHWH vaak 

gebruikt in plaats van God en de religieuze opvatting beschouwt de ‘vrees voor JHWH’ als 

het beginsel van de wijsheid (Fohrer 1968:308-310). 

 

2.4.4  AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

De wijsheid heeft zich ten tijde van Salomo sterk ontwikkeld. Salomo trouwde met de 

dochter van de Egyptische farao en breidde zijn internationale (handels)contacten uit. Deze 

contacten zorgden mede voor een kennismaking met buitenlandse wijsheidsliteratuur die 

haar invloed heeft doen gelden op de wijsheid(sliteratuur) van Israël. Het interculturele 

contact beperkte zich echter niet tot de jaren van Salomo maar is ook een kenmerk van 

het tijdvak voorafgaand aan en volgend op de regeringsperiode van Salomo. 
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2.5  WIJSHEIDSSCHOLEN 

 

2.5.1  INLEIDING 

 

In deze paragraaf richt ik mij op het bestaan van scholen in het oude Nabije Oosten en 

Israël. 

 

Het wordt algemeen aangenomen dat er in Egypte en Mesopotamië scholen zijn geweest 

voor het onderwijs aan bijvoorbeeld ‘schrijvers’ en andere (staats)ambtenaren.42  

 

In het late vierde en vroege derde millennium voor Christus ontwikkelden zich stadstaten 

in de riviervalleien van Egypte en zuidelijk Mesopotamië. Deze stadstaten kregen navolging 

en namen een vooraanstaande plaats in de antieke wereld in. Binnen hun muren woonde 

een overheersende minderheid van de bevolking (één tot vijf procent) die de bevolking en 

de economie van het omliggende platteland bestuurde. De ‘schrijversscholen’ ontwikkelden 

zich vanuit een bureaucratische machtsstructuur. Zij verzorgden de opleiding in de 

basisvaardigheden lezen en schrijven. Het zich eigen maken van ingewikkelde 

schriftsystemen, zoals het Egyptische hiërogliefenschrift en het Mesopotamische 

spijkerschrift, vergde vele uren van studie. Naast lezen en schrijven werd onderwijs 

gegeven in de grondbeginselen van het voeren van een administratie ten behoeve van het 

koninklijke hof en een soort van ‘overlevingsethiek’. De schrijvers bewogen zich namelijk 

binnen de ‘koninklijke huishouding’ en waren voor hun levensonderhoud en dat van hun 

families afhankelijk van de nukken van de autocratische heersers. Daarom weerspiegelt 

de vroegste literatuur van deze scholen, zowel in Egypte als in Mesopotamië, de sociale 

locatie waar de schrijvers zich bevonden en legt de nadruk op gedrag in de nabijheid van 

deze heersers. De schrijversscholen vervaardigden materiaal ten behoeve van 

administratie en educatieve doeleinden. De vrije tijd die de wijze mannen genoten, maakte 

het mogelijk zich ook met het schrijven van literaire werken bezig te houden: 

verzamelingen van spreuken en fabels, heldendichten, mythen en vroeg-geschiedkundig 

materiaal, zoals de kronieken van de heldendaden van de koning. De leden van het 

koninklijke hof realiseerden zich de ideologische invloed van dit propagandamateriaal en 

moedigden de schrijvers aan in de vervaardiging ervan, teneinde hun aanzien te verhogen 

en hun macht te versterken. De schrijvers hielden zich daarnaast bezig met 

tegenstrijdigheden in het leven, zoals onschuldig lijden en sterfelijkheid. Deze 

pennenvruchten zijn als het ware de voorlopers van de Bijbelse wijsheidsboeken Job en 

                                                           
42 Hermisson (1968:113-136), Mettinger (1971:140-157), Von Rad (1972: 20), Bright (1976:203-204), Lemaire 
(1984:275-277), Crenshaw (1985:609-610), Lemaire (1990:169), Crenshaw (1995:248, 409-411), Davies 
(1995:199-211), Tuinstra (1996:14-15), Crenshaw (1998:87), Ceresko (1999:8-9), Murphy (2002:4) en Dell 
(2008:130, 140). 
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Prediker die een vergelijkbare thematiek behandelen. De teksten hebben een meer 

pragmatische en optimistische inslag, zoals Spreuken en Wijsheid van Jezus Sirach, of zijn 

meer speculatief en vragend van aard, zoals Job en Prediker. Aan de plaatselijke tempel 

was vaak een groep schrijvers verbonden die verantwoordelijk was voor de administratie 

van de bezittingen. 

 

Voor Ceresko blijven er twee vragen over met betrekking tot het ontstaan van de wijsheid 

in de antieke wereld. De eerste vraag betreft de wijsheid van degenen die zich niet tot de 

heersende orde mochten rekenen en de wijsheid voortgebracht en bewaard door vrouwen. 

De eerste groep vertegenwoordigde een (elitaire) minderheid van de bevolking en de 

opbrengst van hun literaire arbeid was klein. Bij vrouwen kan worden gedacht aan de 

moeder die zich in de oude patriarchale samenleving voornamelijk bezighield met het 

grootbrengen van de kinderen. Als zodanig moet zij een belangrijke rol hebben gespeeld 

in de overdracht van morele waarden. Spreuken 10:1 (Een wijze zoon verheugt een vader, 

een dwaze zoon is het verdriet van zijn moeder) en 31:1-9 wijzen in die richting. Ceresko 

vraagt zich af of er in de schrijversscholen plaats was voor vrouwen, hetzij als leerling of 

leraar. Hij geeft aan dat recente studies slechts enkele verwijzingen naar vrouwen als 

beroepsschrijvers aan het licht hebben gebracht. Maar als de cirkel breder wordt getrokken 

dan de bureaucratie dan zijn er vrouwen aan te wijzen die zich bezighielden met activiteiten 

die met de ‘wijsheid’ in verband kunnen worden gebracht. Als voorbeeld noemt hij 

Enheduanna, de dochter van de Akkadische heerser Sargon (2371 tot 2316 voor Christus). 

Zij was de hogepriester van de maangodin Nanna. De overlevering vertelt dat zij een 

verzameling Sumerische tempelhymnen schreef en samenstelde (Ceresko 1999:8-13). 

Perdue zegt dat het mogelijk is dat er vrouwelijke wijzen zijn geweest in oud Israël die 

lesgaven aan de jeugd in scholen. Hij wijst hiertoe op 2 Samuel 14:1-24 en 20:14-22 en 

merkt op dat niet moet worden vergeten dat de belangrijkste leraar in Spreuken Vrouwe 

Wijsheid was (Perdue 2008b:104). De tweede vraag met betrekking tot Bijbelse teksten 

die wijzen op het feit dat de wijsheid uit het oosten komt (vergelijk Job 1:3: … zo wordt 

die man groter dan alle zonen van het oosten en Matteüs 2:1-2:… uit het oosten belanden 

magiërs in Jeruzalem …) vereist volgens Ceresko verder onderzoek omdat de kritische 

Bijbelwetenschap deze teksten heeft veronachtzaamd (Ceresko 1999:13).  

 

2.5.2  SCHOLEN IN ISRAËL 

 

2.5.2.1 INLEIDING 

 

De opvattingen over scholen in Israël zijn verdeeld. Er zijn twee stromingen te 

onderscheiden: de stroming die zegt dat er scholen waren in Israël en de stroming die de 
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mening is toegedaan dat er scholen kunnen zijn geweest in Israël. De laatste stroming laat 

beide mogelijkheden open en spreekt zich niet duidelijk uit voor of tegen het bestaan van 

scholen in Israël. 

 

Het bestaan van scholen in Israël wordt gebaseerd op uiteenlopende motieven. Ik heb 

daarom een onderverdeling gemaakt in scholen op grond van analogie (paragraaf 2.5.2.2), 

scholen op grond van de Bijbel (en mogelijk de apocriefen en Egyptische literatuur) 

(paragraaf 2.5.2.3), scholen op grond van epigrafie en archeologie (paragraaf 2.5.2.4), 

scholen op grond van de monarchie (paragraaf 2.5.2.5) en scholen op grond van 

geletterdheid (paragraaf 2.5.2.6). Aan het eind van deze paragraaf bespreek ik het 

onderwijs door ouders (paragraaf 2.5.2.7). 

 

2.5.2.2 SCHOLEN IN ISRAËL OP GROND VAN ANALOGIE 

 

Er zijn verschillende auteurs die het denkbeeld erop na houden dat het bestaan van scholen 

in Israël kan worden aangetoond op grond van analogie (Von Rad 1972:17; Lemaire 

1990:167-168; Shupak 1993:349-351; Murphy 2002:5; Dell 2008:139-140).43 

 

Analogie houdt in dat het bestaan van scholen in Israël wordt afgeleid uit de 

omstandigheden in naburige culturen (in het bijzonder Egypte en Mesopotamië). Voor het 

bewijs worden twee argumenten aangevoerd: (1) veel kenmerken van deze scholen komen 

in Bijbelse teksten voor (paragraaf 2.5.2.3) en (2) de administratie van het rijk vereiste 

de aanwezigheid van scholen aan het koninklijke hof (paragraaf 2.5.2.5) (Crenshaw 

1995:248). Die omstandigheden mogen echter niet zondermeer worden toegepast op de 

situatie in Israël, omdat Israël vanuit cultureel oogpunt bezien een bescheidener leven 

leidde.  

 

Wellicht waren er ook scholen verbonden aan de tempel in navolging van Egypte waar 

scholen, bibliotheken en tempels nauw met elkaar waren verweven. De ontdekking van 

het boek van de Wet (Deuteronomium) in de tempel (2 Koningen 22) kan zinspelen op een 

bibliotheek in een kamer van de tempel in Jeruzalem waar wellicht literaire teksten werden 

opgeslagen. Om dit argument kracht bij te zetten vestigt Lemaire de aandacht op de relatie 

tussen Deuteronomium en de wijsheid en oppert de mogelijkheid dat er in de tempel 

kamers waren die in verband kunnen worden gebracht met het werk van schrijvers 

(waaronder Sjafan die in 2 Koningen 22 wordt genoemd) (Lemaire 1990:167-168). 

 

                                                           
43 Crenshaw (1995:409-411) zegt dat analogie het bestaan van scholen in Israël versterkt maar dat verschillen 
in culturele ontwikkeling en wereldbeeld tussen deze landen nopen tot voorzichtigheid. 
Davies (1995:199-211) wijst op het argument van analogie maar doet daar zelf geen uitspraak over. 
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Er zijn ook auteurs die het bestaan van scholen in Israël op grond van analogie afwijzen. 

De ‘moderne’ (wereld)rijken Egypte, Mesopotamië en wellicht Ugarit mogen niet worden 

vergeleken met de Israëlitische cultuur. Het bewijs dat Egyptische, Mesopotamische (en 

wellicht Ugaritische) scholen de vorm en het karakter hebben bepaald die het onderwijs in 

Israël heeft aangenomen, ontbreekt (Crenshaw 1998:86; Weeks 2007a:153-156). Israël 

en Egypte verkeerden in de tiende eeuw voor Christus in verschillende ontwikkelingsstadia 

(Golka 1983:264-265). Tegen die tijd had Egypte zich ontwikkeld tot een ‘moderne’ cultuur 

met een verfijnd politiek apparaat terwijl het politieke bestaan in Israël pas een aanvang 

nam (Crenshaw 1995:241-249; Crenshaw 1998:85, 108-111). De verschillende 

geschiedenissen en de verschillende administratieve behoeften van elke staat vereisten 

een ander soort onderwijs. De administratieve behoeften van Israël moeten volgens Weeks 

(2007a:153-156) worden vastgesteld op grond van archeologisch en Bijbels bewijs en niet 

op grond van analogie. Weeks doet echter geen onderzoek naar mogelijke archeologische 

en Bijbelse bewijzen. Israël mag alleen worden vergeleken met een vergelijkbaar stadium 

in de ontwikkeling van Egypte (Crenshaw 1995:241-249; Crenshaw 1998:85, 108-111). 

De context waarin het onderwijs plaatsvond, blijft volgens Dell (2008:139-140) onzeker. 

 

2.5.2.3 SCHOLEN IN ISRAËL OP GROND VAN DE BIJBEL (EN MOGELIJK DE APOCRIEFEN EN 

EGYPTISCHE LITERATUUR) 

 

De auteurs die zich uitspreken over scholen op grond van de Bijbel (en mogelijk de 

apocriefen en de Egyptische literatuur) kunnen in drie groepen worden ingedeeld: (1) 

auteurs die pleiten voor het bestaan van scholen op bovengenoemde grond(en), (2) 

auteurs die mogelijkheden zien op grond van genoemde literatuur en (3) auteurs die geen 

bewijzen vinden. 

 

BEWIJS OP GROND VAN HET OUDE TESTAMENT 

 

Lemaire is één van de weinige auteurs die het bestaan van scholen in Israël (naast 

analogie) baseert op grond van de Bijbel. De Bijbel geeft volgens hem enkele aanwijzingen 

voor het bestaan van scholen ten tijde van de eerste tempel: ‘koninklijke’ scholen 

(bijvoorbeeld 1 Koningen 12:8, 10; 2 Koningen 10:1, 5-6 en 2 Kronieken 17:7-9), een 

‘profetenschool’ in bijvoorbeeld 2 Koningen 6:1-2 en Jesaja 8:16 (Klostermann (1908:193-

232) en Perdue (2007:46) wijzen verder op Jesaja 28:9-13; 28:19; 50:4-9 en Spreuken 

22:17-21) en scholen verbonden aan de tempel (bijvoorbeeld 2 Koningen 12:3; 2 

Kronieken 22:11 en Jesaja 28:7-13) (Klostermann 1908:193-232; Lemaire 1981:34-41; 

Lemaire 1990:171). Crenshaw (1985:603) haakt hierop in door op te merken dat deze 

teksten slechts een indirect bewijs geven en op grond daarvan moet worden besloten of er 
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wel of geen scholen bestonden. De Egyptische literatuur is terughoudend in het verwijzen 

naar scholen. Wellicht waren scholen in Israël zo gewoon dat niemand eraan dacht hen te 

vermelden (Lemaire 1990:171). Lemaire beroept zich bij dit argument op Heaton 

(1974:108) die opmerkt: ‘It is extraordinary that men as devoted to learning as the scribes 

of Egypt should have made so few explicit references to their schools and educational 

system. This reticence ought to encourage Old Testament scholars not to interpret the 

silence of their own documents in the usual negative way. Both in Egypt and in Israel, the 

best evidence for scribal education is its literary fruits and the existence of a complex 

bureaucracy’. Om zijn argumenten voor scholen in Israël kracht bij te zetten, voert Lemaire 

(1990:171) Demsky en Shupak ten tonele. Demsky (1971:395-396) merkt op dat 

Spreuken dienst heeft gedaan als ‘schooltekst’ met een expliciet pedagogisch doel. Het 

centraal stellen van koninklijke personages, zoals Salomo, Chizkia en Lemoeël, en de 

verwantschap met de niet-Israëlitische wijsheidsliteratuur pleiten voor een rol in het 

onderwijs aan staatsambtenaren. Shupak (1987:104, 117) heeft in een vergelijkende 

studie tussen Bijbelse (voornamelijk Spreuken) en de Egyptische wijsheidsliteratuur laten 

zien dat de woordenschat van de Bijbelse wijzen semantische equivalenten bevat van 

woorden die normaliter worden gevonden in geschriften die in verband worden gebracht 

met Egyptische scholen. Lemaire vindt het daarom aannemelijk te veronderstellen dat de 

eerste scholen in Israël zijn geïnspireerd door een Egyptisch schoolvoorbeeld en dat 

Spreuken diende als didactisch materiaal in deze scholen (Lemaire 1990:171). 

Waarschijnlijk waren de scholen niet allemaal van hetzelfde type. Lemaire merkt op dat 

Jezus Sirach leraar was in zijn eigen school. Zie Wijsheid van Jezus Sirach 51:23 (‘Kom 

naar mij toe, onwetenden, en vestig je in mijn leerhuis’). Het bewijs voor een school kan 

dus rond 190 tot 175 voor Christus worden gedateerd en laat zien dat er rond deze tijd 

scholen waren in Jeruzalem waar de traditionele Israëlitische wijsheid kon worden geleerd. 

Lemaire vergelijkt Wijsheid van Jezus Sirach met Prediker dat ook onderwijs bevat en naar 

zijn zeggen afkomstig is van een Joodse meester die waarschijnlijk in de derde eeuw voor 

Christus in Jeruzalem woonde. Hieruit volgt naar zijn mening dat deze twee boeken laten 

zien dat de Israëlitische wijsheid binnen de context van een school werd onderwezen in de 

derde en vroeg tweede eeuw voor Christus (Lemaire 1990:166). 

 

Naast Lemaire hebben veel auteurs zich gebogen over de mogelijkheid van scholen in Israël 

op grond van de Bijbel. Zij zijn echter minder stellig in hun uitspraken over het bestaan 

van scholen in Israël op grond van de Bijbel dan Lemaire. 

 

Er zijn auteurs die bewijs op grond van het Oude Testament (resoluut) afwijzen en auteurs 

die de mogelijkheid open laten. Ik bespreek een aantal argumenten van deze auteurs. 
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GEEN (DUIDELIJK) BEWIJS OP GROND VAN HET OUDE TESTAMENT 

 

Het Oude Testament geeft geen duidelijk bewijs voor het bestaan van een systeem van 

scholen met beroepsleerkrachten (zeker niet in de tijd voorafgaand aan de monarchie) en 

het Oude Testament is niet meer dan een riskante mogelijkheid om veronderstellingen op 

te baseren (Whybray 1974:43; Shupak 1993:349; Blenkinsopp 1995b:13-16; Crenshaw 

1998:90; Weeks 2007a:132). Het woord ‘leerhuis’ (school) wordt voor het eerst 

aangetroffen in de literatuur uit de tweede eeuw voor Christus: ‘Kom naar mij toe, 

onwetenden, en vestig je in mijn leerhuis’ (Wijsheid van Jezus Sirach 51:23) (Whybray 

1974:33; Crenshaw 1995:409-411; Tuinstra 1996:14-15; Paul, Van den Brink & Bette 

2011:910). 

 

De zwijgzaamheid van de bijbelschrijvers met betrekking tot het bestaan van scholen kan 

op twee verschillende manieren worden gelezen: (1) het bestaan van scholen was zo 

bekend dat niemand hen vermeldde of (2) er waren geen scholen in Israël. Argumenten 

die uitgaan van het niet-vermelden ontbreekt het vaak aan overtuigingskracht, omdat de 

bijbelschrijvers zich ook niet uitlieten over andere belangrijke aspecten van het dagelijks 

leven die ongetwijfeld in die tijd voorkwamen. Het niet vermelden van een instelling zoals 

een school, in het bijzonder in Spreuken, waar redelijkerwijze een verwijzing naar een 

plaats van onderwijs mag worden verwacht, is niet hetzelfde als zwijgen over 

opleidingscentra voor verschillende beroepen zoals weven, leer bewerken et cetera 

(Crenshaw 1998:90). Crenshaw zet zich met deze opvatting af tegen Heaton (1994:1-2). 

Crenshaw erkent wel de invloed van de Egyptische en de Mesopotamische 

wijsheidsliteratuur op die van Israël. Het ‘lenen’ is echter selectief van aard en doet 

daarmee afbreuk aan het argument van analogie op grond van literatuur (Crenshaw 

1998:109-110). 

 

MOGELIJK BEWIJS OP GROND VAN HET OUDE TESTAMENT 

 

De Bijbelse literatuur bevat geen informatie over de functie en het gebruik van 

wijsheidscomposities. Hoewel veel auteurs geloven dat de Israëlitische wijsheid was 

verbonden met een schoolinstelling, geven noch de Bijbel noch archeologische vondsten 

een ondubbelzinnig bewijs voor het bestaan van een dergelijke instelling in Israël. Er zijn 

auteurs, zoals Shupak, die het bestaan van scholen in Israël (proberen te) bewijzen op 

grond van teruggaande projectie met behulp van voorbeelden uit de latere 

wijsheidsliteratuur. Bijvoorbeeld Prediker waarvan wordt gezegd dat hij een wijze was die 

het volk voortdurend onderwees in kennis (Prediker 12:9) en Jezus Sirach die schrijft dat 

onwetenden naar hem moeten toekomen om zich in zijn leerhuis te vestigen (Wijsheid van 
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Jezus Sirach 51:23). Shupak geeft niet aan of zij deze bewijsvoering onderschrijft. Zij wijst 

wel op zinspelingen in de Bijbel met betrekking tot het bestaan van scholen, zoals 

bijvoorbeeld Jesaja 8:16; 28:9 en volgende; 50:4-9; Spreuken 5:13 en 17:16, en 

‘schooloefeningen’ (zie hiervoor de zienswijze van Lemaire in paragraaf 2.5.2.4), die als 

bewijs worden aangevoerd om het bestaan van scholen in Israël te onderbouwen. Shupak 

geeft toe dat onderzoek in staat is om de vooronderstelling te bevestigen dat de 

Israëlitische didactische composities, op dezelfde wijze als de Egyptische wijsheid, in 

verband stonden met een zekere onderwijskundige structuur. Zij geeft daarvoor twee 

redenen: (1) de overeenkomst in terminologie tussen de Israëlitische en de Egyptische 

wijsheidsliteratuur en, belangrijker, (2) het bestaan van semantische equivalenten in de 

woordenschat van de Bijbelse wijzen en termen die worden gevonden in geschriften die in 

verband kunnen worden gebracht met Egyptische scholen. Op grond van deze uitkomst 

zou kunnen worden aangenomen dat de eerste onderwijskundige instellingen in Israël zijn 

geïnspireerd door een Egyptisch archetype en dat Spreuken (in het bijzonder de tweede 

verzameling) als onderwijskundig materiaal in deze instellingen werd gebruikt (Shupak 

1993:349-351).44 

 

Uit 2 Koningen 6:1 (De profetenzonen zeggen tot Elisja: zie toch, de plaats waar wij voor 

uw aanschijn neerzitten is te nauw voor ons) blijkt dat de gedachte aan een schoolgebouw 

niet onbekend was. Spreuken 5:13 (ik heb niet gehoord naar de stem van wie mij 

onderrrichtten, en naar mijn leermeesters mijn oor niet geneigd) verschaft een duidelijke 

aanwijzing voor leraren. De verwijzing is bijna zeker naar een soort school en Spreuken 

5:1-13 geeft een idee van het onderwijs dat daar werd gegeven. Ook Psalm 119:99 (Meer 

dan al mijn leermeesters verwierf ik inzicht, want uw overeenkomsten waren mij tot 

overpeinzing) verwijst naar leraren en wellicht het woord כםח  in Spreuken 13:14 en 15:7. 

Leerlingen worden genoemd in Jesaja 8:16 en deze tekst heeft een rol gespeeld in een 

poging vast te stellen dat de klassieke profeten hun eigen ‘scholen’ voor discipelen hadden. 

Het latere woord voor leerling, תלמיד, komt alleen in 1 Kronieken 25:8 voor waar de leraar 

(volleerde) wordt bestempeld als מבין. Uit de context blijkt dat het hier over een 

muziekschool, verbonden aan de tempel gaat (zie ook 1 Kronieken 25:6-7). Het geringe 

bewijs is te wijten aan het feit dat het Oude Testament godsdienstige tradities bevat en 

geen educatieve literatuur ten behoeve van scholen (Davies 1995:199-211). 

 

Tucker ziet mogelijke aanwijzingen voor een school in 1 Koningen 12:8, 10 en 2 Koningen 

10:1, 5-6. Deze teksten wijzen volgens hem op onderwijs tijdens de monarchie. Jesaja 

28:9-13 wijst naar zijn zeggen op het bestaan van een tempelschool (Tucker 2000:166). 

                                                           
44 ‘It would therefore seem reasonable to assume that the first educational institutions in Israel were inspired by 
an Egyptian archetype, and that the book of Proverbs – especially its second collection – served as learning 
material in these institutions’ (Shupak 1993:350-351). 
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Perdue (2007:46) wijst in dit verband ook op 2 Kronieken 22:11 (vergelijk 2 Koningen 

12:3). 

 

Het profetisch materiaal getuigt hier en daar van de wijsheidsinvloed. Dit zou kunnen 

betekenen dat de profeten werden opgeleid in wijsheidsscholen. Bijvoorbeeld Jesaja die de 

rollen van adviseur van de koning en profeet lijkt te hebben gecombineerd. Maar het kan 

ook betekenen dat de profeten gewoonweg bekend waren met de wijsheidsgenres of dat 

wijzen een inbreng hebben gehad in de totstandkoming van profetische boeken op 

redactioneel vlak of in een meer vormende fase. Het laatste hangt mede af van de 

geletterdheid van de profeten. Zo had Jeremia een schrijver, Baroech, die hem terzijde 

stond (Dell 2008:141). 

 

2.5.2.4 SCHOLEN IN ISRAËL OP GROND VAN EPIGRAFIE EN ARCHEOLOGIE 

 

EPIGRAFIE 

 

Lemaire (1984:270-281; 1990:167) laat zien dat bewijs op grond van inscripties het bewijs 

voor scholen in Israël in de periode van de eerste tempel bevestigt. Tucker (2000:166) 

(die zich richt op de achtste eeuw voor Christus) steunt de visie van Lemaire wat betreft 

het bestaan van scholen in Israël op grond van epigrafie en zegt dat deze instellingen 

wellicht moeten worden gezien als gilden die jonge mannen opleidden in de schrijfkunst. 

Lemaire ruimt als bewijs voor het bestaan van scholen in Israël op grond van epigrafie vier 

misvattingen uit de weg: 

 

i. Scholen in Israël verschilden van ‘moderne’ scholen. Onderwijs kon plaatsvinden in 

 een kamer, in de woning van de leraar, in een openbaar gebouw, op een 

 openbare plaats, buiten (onder een boom of in de hoek van een binnenplaats) et 

 cetera (Lang 1986:22-33; Lemaire 1990:167-168). 

 

ii. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen wijsheidsteksten en didactische 

 teksten (Lemaire 1981:45; Lemaire 1990:168). 

 

iii. Er waren wijzen die niet in verband konden worden gebracht met de 

 wijsheidsscholen (Crenshaw 1976b:482; Lemaire 1990:168). 

 

iv. Onderwijs binnen de familie en in de school kunnen naast elkaar hebben bestaan 

 en hoefden elkaar niet uit te sluiten (Lemaire 1990:168). 
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Crenshaw (1995:255-256; 1998:89) reageert op Lemaire door te zeggen dat het geen 

eenvoudige zaak is om al het beschikbare bewijs vast te stellen. Hij wil zich voor het 

bestaan van scholen niet baseren op inscripties die de veronderstelling van (wijdverbreide) 

scholen in Israël vanaf vroeg-monarchale tijden hebben gevoed. Hij noemt als voorbeeld 

Jeruzalem dat weinig bewijs op grond van inscripties heeft voortgebracht om de 

veronderstelling van bijvoorbeeld koninklijke scholen te ondersteunen. Crenshaw 

(1998:100-107) betrekt in het mogelijke bewijs voor het bestaan van scholen op grond 

van inscripties het standpunt van Lemaire (1981) (die zich hierover positief uitspreekt), 

Davies (1995) en Weeks (2007a). Davies gelooft dat voorafgaand aan de achtste eeuw 

voor Christus formeel onderwijs zich beperkte tot hoofdsteden en administratieve centra 

en denkt dat dorpsoudsten de leiding kunnen hebben gehad over enkele plaatselijke 

scholen. Hij wijst op weinig bekende inscripties in Kadeesj Barnea en concludeert dat dit 

‘can scarcely be anything but a practice exercise of a trainee scribe, like the others from 

Kadesh-barnea’. Davies oppert dat meer technische vaardigheden in scholen werden 

overgedragen (Davies 1995:210-211). Weeks (2007a:153) komt op grond van onderzocht 

epigrafisch bewijsmateriaal tot de slotsom dat het epigrafische bewijs dat door auteurs 

wordt aangedragen niet overtuigend is en de hypothese van een schoolsysteem niet 

ondersteunt.45 Crenshaw poneert: op grond van eventueel voldoende bewijs op basis van 

inscripties, duikt er een nieuw probleem op: Waarom ontbreekt het de door de leerlingen 

gemaakte oefeningen aan verbeteringen van de hand van de leraren? Vergelijkbare teksten 

uit Egypte en Mesopotamië laten namelijk duidelijke verbeteringen zien. Als de Israëlitische 

inscripties vergelijkbare verbeteringen zouden hebben gehad dan zou het bewijs voor 

scholen sterker zijn (Crenshaw 1998:100-107). 

 

Ook Davies (1995:199-211) vestigt de aandacht op Lemaire (1981:32) die in zijn boek elf 

categorieën van epigrafische bewijsstukken ten tonele voert die alle twijfel over het 

bestaan van scholen in Israël moet wegnemen. Verschillende auteurs (Golka 1983:263; 

Crenshaw 1985:605-606; Shupak 1987:104; Haran 1988:87-91; Blenkinsopp 1995b:13-

16) hebben vraagtekens gezet bij het bewijs van Lemaire (1981:32) op grond van zijn 

verzameld epigrafisch materiaal. Hoewel het wijst op een zekere mate van geletterdheid, 

laat het niet zien hoe de mensen leerden: hetzij in een school, hetzij op een andere manier. 

De meest fundamentele kritiek op Lemaire (1981:32) is door Puech (1988:189-203) geuit. 

Van de elf categorieën van epigrafische bewijsstukken die Lemaire (1981:32) 

onderscheidt, acht hij er slechts vier aannemelijk. Puech (1988:197, 201) komt echter ook 

zelf met epigrafische argumenten die het bestaan van scholen onderbouwen. 

 

                                                           
45 ‘The biblical and epigraphic evidence adduced for schools in Israel seems very week indeed, and can certainly 
not support any hypothesis of a large, integrated school system’ (Weeks 2007a:153). 
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ARCHEOLOGIE 

 

Verschillende geleerden hebben zich op grond van archeologisch bewijs uitgesproken over 

het bestaan van scholen in Israël op grond van archeologie. De opvattingen staan vaak 

tegenover elkaar. Zo merkt Humphreys op dat rechtstreekse bewijzen voor een 

onderwijsinstelling aan de koninklijke hoven van Israël of Juda spaarzaam – of wellicht 

totaal afwezig – zijn. Het is naar zijn zeggen de archeologie niet gelukt om sporen van 

scholen in Israël en Juda aan het licht te brengen in tegenstelling tot Egypte en 

Mesopotamië en zelfs in Kanaänitisch Syrië-Palestina (Humphreys 1978:177). Lemaire 

(1981:30, 32, 52-53) beweert echter dat er bewijs is voor een schoolstructuur in Kuntillet 

‘Ajrud. Shupak keert zich tegen Lemaire omdat dit volgens haar het enige bewijs in zijn 

soort is en daarom van twijfelachtige betrouwbaarheid. Er zijn namelijk ook archeologen 

(die niet door haar worden genoemd) die geloven dat de locatie een godsdienstig 

middelpunt is geweest en dat de lege kamer omringd door banken, waarvan Lemaire denkt 

dat het een klaslokaal was, fungeerde als een plaats die werd gebruikt voor het verzamelen 

en opslaan van giften en offergaven van de gelovigen (Shupak 1993:349-351). 

 

Crenshaw betrekt klimatologische omstandigheden in de gedachtewisseling en brengt ter 

tafel dat archeologisch bewijs op grond van het klimaat in Israël moeilijk is omdat de 

weersomstandigheden in Israël niet gunstig zijn om teksten die op leer of papyrus zijn 

geschreven te bewaren Crenshaw (1998:89). 

 

Door Davies (1995:199-211) wordt op Jamieson-Drake gewezen die in zijn boek licht werpt 

op de vraag naar het bestaan van scholen. Jamieson-Drake maakt een model van de 

Judese samenleving in de tijd van de monarchie op basis van opgravingen om te kunnen 

bepalen of, en zo ja waar en wanneer, er een zodanige mate van administratieve controle 

was die het bestaan van scholen voor de opleiding van (staats)ambtenaren rechtvaardigt. 

Zijn aanpak is zowel sociologisch als antropologisch van aard (Jamieson-Drake 1991:48-

80). Davies wijst op twee beperkingen in de visie van Jamieson-Drake. Ten eerste is zijn 

bewijsvoering exclusief gebaseerd op archeologische feiten die betrekking hebben op het 

zuiden van Israël ondanks het feit dat het koninkrijk waarover David en Salomo in de 

tiende eeuw voor Christus regeerden zich uitstrekte tot het noorden van het land. Ten 

tweede geeft hij geen volledig beeld van de archeologische bewijsstukken die ten tijde van 

de uitgave van zijn boek bekend waren (Davies 1995:199-211). 

 

Zoals vermeld zien Lemaire en Jamieson-Drake op grond van archeologisch bewijs 

mogelijkheden om het bestaan van scholen in Israël te onderbouwen. In deze zienswijze 

kunnen ook Paul, Van den Brink en Bette zich vinden. Zij baseren zich eveneens op 
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archeologisch onderzoek om hun visie op scholen in Israël te onderbouwen en zeggen dat 

archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat er in de oudtestamentische samenleving 

rond de twaalfde en tiende eeuw voor Christus vormen van onderwijs bestonden. De kunst 

van het lezen en schrijven was aanwezig aan het koninklijke hof, in de handel en in de 

landbouw. Waarschijnlijk waren in Israël professionele schrijvers aanwezig die werden 

aangeduid als de wijzen. Ook rond het heiligdom werd naar hun zeggen wellicht onderwijs 

verzorgd. Zij voeren hiertoe de jonge Samuël op die op driejarige leeftijd het ouderlijk 

verliet en door de priester Eli bij het heiligdom in Sjilo werd gevormd (zie bijvoorbeeld 1 

Samuël 3:1). Mogelijk werd ook in de priester- en levietensteden aandacht besteed aan 

lezen en schrijven om zo de woorden van JHWH over te dragen (zie bijvoorbeeld 

Deuteronomium 17:18) (Paul, Van den Brink & Bette 2011:909-910). 

 

2.5.2.5 SCHOLEN IN ISRAËL OP GROND VAN DE MONARCHIE 

 

INLEIDING 

 

Het denkbeeld van scholen in Israël op grond van de monarchie wordt door auteurs breed 

gedeeld. Er zijn in dit licht twee mogelijkheden die in nauwe betrekking tot elkaar staan. 

De ene stroming, waaronder Von Rad (1972) en Lemaire (1990), staat positief tegenover 

het bestaan van ‘schrijversscholen’ in Israël. Zij zegt dat aan deze scholen schrijvers 

werden opgeleid om te werken aan het koninklijke hof maar laat in het midden of deze 

scholen waren verbonden aan het koninklijke hof. Scholen zouden in deze visie dus ook 

zelfstandig kunnen zijn geweest. Daarnaast is er een groep auteurs (Morgan 1981; 

Gottwald 1987; Shupak 1993; Blenkinsopp 1995b; Crenshaw 1995; Tuinstra 1996; Collins 

1997:5; Ceresko 1999; Murphy 2002) die ook wijst op het bestaan van ‘schrijversscholen’ 

maar deze scholen (nadrukkelijk) verbindt met het koninklijke hof. De derde mogelijkheid 

is dat er geen schrijversscholen waren (Davies 1995). 

 

Ik bespreek eerst de opvatting die positief staat ten opzichte van scholen ten behoeve van 

de monarchie en dan de visie die zich richt op scholen in dienst van de monarchie. 

 

SCHOLEN TEN BEHOEVE VAN DE MONARCHIE 

 

Het hoge peil van de literaire prestaties in de vroege monarchie wijst volgens Von Rad op 

het bestaan van een ‘schrijversklasse’ en/of ‘schrijverscultuur’. Schrijven kan naar zijn 

zeggen alleen worden onderwezen met behulp van begeleidend didactisch materiaal. 

Hieruit volgt volgens hem dat er verschillende soorten scholen in Israël moeten zijn 

geweest. Naast ‘schrijversscholen’ onderscheidt hij ‘priesterscholen’. Op deze scholen hield 
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men zich bezig met vragen betreffende het geheel van de overgeleverde godsdienstige 

gebruiken: ceremoniën die verband hielden met plechtige momenten in het (openbare) 

leven en de ingewikkelde verschillen tussen rein en onrein. De ‘tempelschrijvers’ waarover 

de profeet Jeremia in Jeremia 8:8 (Hoe kunt ge dan zeggen: ‘wij zijn wijs en het onderricht 

van de ENE is bij ons’? – voorwaar, zie, tot een leugen is zij gemaakt door de leugenachtige 

pen van schriftschrijvers) schrijft, hebben hun onderwijs op een andere manier genoten 

dan de staatsambtenaren aan het koninklijke hof. De Levieten zijn op hun beurt weer 

anders opgeleid omdat zij werden onderwezen in de prediking en de uitleg van de oude 

tradities. Er waren ook schrijvers die voor de profeet Ezra werkten en zich bezighielden 

met het opschrijven van de besluiten van de Perzische koning Cyrus. Hun scholing zal weer 

een ander verloop hebben gehad. Voor Von Rad bestond het ideale Israëlische onderwijs 

uit bijvoorbeeld onderricht in muziek (maken), oorlog voeren en welsprekendheid. Hij wijst 

in dit verband op 1 Samuel 16:18 (Een van de jongens antwoordt en zegt: zie, gezien heb 

ik een zoon van Jesse de Betlehemiet die weet te spelen, die een held van vermogen is, 

een man van strijd, verstandig van taal en een man van gestalte: de ENE is met hem!) 

(Von Rad 1972:17-18). De zienswijze van Von Rad ten aanzien van het onderwijs in de 

Israëlitische ‘schrijfkunst’46 wordt niet door elke auteur gedeeld. Meningen die strijdig zijn 

met dit standpunt worden in paragraaf 2.5 besproken. 

 

Het idee van scholen voor de wijzen verbonden aan het koninklijke hof spreekt Morgan aan 

op grond van spreukenverzamelingen en parallellen uit het oud Nabije Oosten (alhoewel 

de vraag of er daadwerkelijk scholen zijn geweest die waren verbonden aan het koninklijke 

hof in Israël niet door hem wordt beantwoord). Hij stelt dat de wijsheidstraditie een 

alledaagse en koninklijke herkomst heeft en dat de meeste wijsheidsliteratuur met het 

koninklijke hof in verband moet worden gebracht (Morgan 1981:141-142).47 

 

Scholen in aangrenzende culturen zijn volgens Lemaire ontstaan vanuit de noodzaak 

schrijvers op te leiden voor het werken in overheidsdienst. Naar alle waarschijnlijkheid 

waren er in Israël scholen voor hetzelfde doel ten tijde van David en Salomo (Lemaire 

1990:169).48 

 

                                                           
46 ‘In Israel, too, writing was known. But writing has to be taught. Handwriting, however, was never taught 
without accompanying material. It follows from this that there must have been schools of different types in Israel’ 
(Von Rad 1972:17). 
47 ‘Three distinct groups have been proposed as the originators and transmitters of wisdom: the family, the royal 
scribes and counselors, and the religious scribes who studied and mediated the Torah’ (Garrett 1993:23). 
48 Boshoff, Scheffler en Spangenberg merken op dat het doel van de wijsheid die aan het koninklijke hof werd 
beoefend ten doel had de orde in de regering en in de staat te bevestigen en te propageren. De wijsheidsleraren 
waren volgens hen specifieke ambtenaren van de koning die zich bezighielden met nadenken over het leven en 
de orde van het leven (Boshoff, Scheffler & Spangenberg 2008:152). 
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Het standpunt van Lemaire wordt gedeeld door Shupak. Zij merkt op dat de instelling van 

de monarchie in Israël onder David en Salomo en de daarmee gepaard gaande opkomst 

van een klasse van staatsambtenaren om de staat te kunnen dienen in een verscheidenheid 

aan hoedanigheden de noodzaak van een school met zich meebracht van het soort bekend 

vanuit het oude Nabije Oosten (Shupak 1993:349-351, 35349). Blenkinsopp huldigt 

dezelfde opvatting maar wijst niet op analogie. Eén van de belangrijkste functies was naar 

zijn zeggen die van schrijver (Blenkinsopp 1995b:13-16). Shupak baseert zich in haar 

denkbeeld op bijvoorbeeld Hermisson (1968:113-136), Mettinger (1971:143 en volgende) 

en Crenshaw (1985:607-610). Het herhaaldelijk vermelden van de wijze staatsambtenaren 

in zowel de Bijbelse literatuur als Egyptische bronnen wijst volgens haar ook naar het 

koninklijke hof als achtergrond voor de wijsheid. De wijsheidsactiviteit in Israël en Egypte 

kan in verband worden gebracht met verschillende kringen, waaronder die aan het 

koninklijke hof evenals die binnen andere onderwijskundige structuren, zowel ambtelijk als 

privaat (Shupak 1993:349-351). 

 

Bij zowel Von Rad, Lemaire, Blenkinsopp als Davies gaat het over de opleiding tot ‘schrijver’ 

en de daaraan verbonden mogelijkheid van een ‘schrijversschool’, al dan niet verbonden 

aan het koninklijke hof. 

 

Ook Crenshaw staat op het standpunt dat onderricht een onderwijskundige setting – een 

koninklijke of een schrijversschool – veronderstelt. De taak van de koninklijke scholen 

stemt overeen met de belangen van de staat. Diplomatiek optreden hangt namelijk af van 

linguïsten die waren opgeleid om documenten in vreemde talen te lezen en deze te 

bespreken met vertegenwoordigers van staatshoofden. Daarnaast berustte de economie 

op opgeleid personeel dat in staat was om de administratie van het rijk te voeren. Ook 

schrijversscholen hielden zich bezig met de opleiding van een elitaire groep van 

overheidspersoneel, maar deze opleidingsplaatsen richtten zich meer en meer op de 

godsdienstige arena. Zo gingen leraren en leerlingen zich bezighouden met vragen rond 

het bestaan van de mens en richtten zij zich op persoonlijke groei. De koninklijke en 

schrijversscholen beperkten zich in hun onderwijs tot de elite: toekomstige hovelingen of 

godsdienstige leiders. Het onderricht en de schrijversliteratuur beperkten zich niet tot het 

beroepsleven. Het is dus heel wel denkbaar dat het Israëlitische onderricht is geschreven 

door professionele leraren voor in het bijzonder toekomstige schrijvers en hovelingen 

(Crenshaw 1995:409-413). 

 

                                                           
49 Shupak (1993:353-354) vindt het redelijk te concluderen dat de eerste Israëlitische school werd opgericht ten 
tijde van koning Salomo naar Egyptisch voorbeeld, met als gevolg een Egyptische invloed op de Hebreeuwse 
wijsheid die (gedeeltelijk) diende als leermateriaal in scholen en andere educatieve instellingen. 
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De visie van Von Rad, Lemaire, Crenshaw, Blenkinsopp en Davies wordt gedeeld door 

Ceresko (1999:18-20, 24-25) die opmerkt dat de belangrijkste context voor de 

ontwikkeling en overlevering van de wijsheid de ‘schrijversschool’ is geweest die van 

onmisbaar belang was voor het koninklijke hof in Israël toen het de overstap maakte van 

een gedecentraliseerde stammenstructuur naar een meer gecentraliseerde staat onder 

koning David rond 1000 voor Christus. Ceresko en Perdue wijzen op een groep 

ambtenaren, waaronder schrijvers in 2 Samuël 20:23-26 (Joab gaat over heel Israëls 

strijdschaar; Benaja, zoon van Jehojada, over de Kreti en de Pleti. Adoram over de 

dwangarbeid; Jehosjafat, zoon van Achiloed is de herinneraar. Sjeva is schrijver; Tsadok 

en Abjatar zijn priesters. Ook Ira de Jaïriet is priester geworden bij David). Salomo gaf 

deze stap, zie bijvoorbeeld 1 Koningen 3-11, een impuls en zijn bouwprojecten, 

handelsnetwerk en verdeling van het koninkrijk in belastingdistricten moeten een 

omvangrijk geschoold ambtenarenapparaat, waaronder schrijvers, met zich hebben 

meegebracht. De schrijversscholen ontplooiden activiteiten op tenminste drie gebieden. 

Hun belangrijkste bezigheid bestond uit de administratie van het koninkrijk. Daarnaast 

hadden zij een educatieve rol. Zij bereidden schrijvers voor op hun taak en leidden 

toekomstige bestuurders, ambassadeurs en raadslieden op. De vruchten van hun literaire 

arbeid vertegenwoordigen een derde werkgebied dat educatief materiaal omvat. Ceresko 

en Perdue wijzen verder op delen van Spreuken, zoals de verzamelingen spreuken, in de 

hoofdstukken 25-29, maar ook op het troonopvolgingsverhaal in 2 Samuël 9-20 en 1 

Koningen 1-2 (Ceresko 1999:18-20; Perdue 2008b:105). Choesjai, de Arkiet, is volgens 

Ceresko (1999:18-20) een treffend voorbeeld van iemand die in een schrijversschool is 

opgeleid (zie 2 Samuël 16-17). 

 

Naast de schrijversschool kan ook de mogelijkheid van een ‘wijsheidsschool’ (overdracht 

van en oefening in de wijsheid) (Morgan 1981:141-142) worden overwogen (ten behoeve 

van of in dienst van het koninklijke hof). De vraag die dan onmiddellijk opkomt, is: Wat is 

het verschil tussen een ‘schrijver’ en een ‘wijze’. Deze vraag wordt besproken in paragraaf 

2.6.3.6. Perdue (2007:46) wijst op wijsheidsscholen in Spreuken 5:13 en 17:16. 

 

SCHOLEN IN (MOGELIJKE) DIENST VAN DE MONARCHIE 

 

Zoals reeds opgemerkt is het moeilijk om onderscheid te maken tussen scholen ten 

behoeve van het koninklijke hof en scholen verbonden aan het koninklijke hof. Daarnaast 

is het lastig om grip te krijgen op het onderwijs dat in de scholen werd gegeven. Beperkte 

dit onderwijs zich tot lezen en schrijven of richtte het zich ook op de (inhoudelijke) 

wijsheid? In deze paragraaf belicht ik de mogelijkheid van scholen verbonden aan het 
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koninklijke hof, hetzij schrijversscholen, hetzij scholen waar (ook) onderwijs werd gegeven 

in de wijsheid. 

 

Hermisson (1968:117-118) stelt dat er weinig tot geen duidelijke verwijzingen zijn naar 

hofscholen. In tegenstelling tot Hermisson is Gottwald van mening dat het bewijs voor het 

ontstaan van de wijsheidsgeschriften in Israël en het oude Nabije Oosten in de richting 

wijst van scholen aan het koninklijke hof. De overgang naar de monarchie leidde tot de 

noodzaak van scholen waar personeel kon worden opgeleid om de staat te (kunnen) dienen 

in een verscheidenheid aan functies. Gottwald ziet een duidelijke verankering van de 

wijsheid in het koninklijke hof, zowel wat betreft genre als de formulering van ethische en 

godsdienstige aangelegenheden. Maar om te zeggen dat de wijsheid alleen is ontstaan aan 

het koninklijke hof vindt hij te eenzijdig. De wijze staatsambtenaren hadden ook banden 

met hun familie en stam en hun literatuur geeft daarom ook blijk van een uitgesproken 

bezorgdheid om het wel en wee van plattelandsgemeenschappen en een rechtvaardige 

maatschappelijke orde. Daarnaast zijn Spreuken, Job en Prediker voltooid nadat het 

staatsschrijverschap in Juda ineen is gestort en voordat het godsdienstige Thora-

schrijverschap zich volledig had ontwikkeld (Gottwald 1987:567-571). 

 

Naast Gottwald suggereren Tuinstra (1996:14-15) en Murphy (2002:5) het bestaan van 

een ‘hofschool’. Tuinstra geeft hiervoor geen verklaring en Murphy baseert zijn vermoeden 

op Spreuken 25:1 waar de mannen van Chizkia, de koning van Juda, die spreuken van 

Salomo hebben overgeschreven, worden genoemd. 

 

GEEN SCHOLEN TEN TIJDE VAN SALOMO 

 

Crenshaw (1995:241-249) neemt afstand van de visie van Mettinger (1971:143-157) die 

zegt dat er scholen waren in Israël ten tijde van Salomo en zijn denkbeeld baseert op een 

lijst van staatsambtenaren die op een sterke Egyptische invloed zou wijzen. Volgens 

Crenshaw kan deze bewering niet worden ontkend maar stelt zij weinig voor in het licht 

van het bestaan van scholen. Hij komt tot de slotsom dat scholen een wezenlijke rol 

speelden in Egypte en Mesopotamië en dat hun invloed Israëls ‘academische centra’ zeker 

heeft bereikt. Maar waar deze centra uit bestonden, blijft voor hem onduidelijk (Crenshaw 

1995:245). Crenshaw ziet wel de noodzaak van opgeleide schrijvers aan het koninklijke 

hof maar hij laat zich niet uit over een mogelijke schrijversschool. Wel verwijst hij naar 

Jamieson-Drake (1991:138-139) die in zijn onderzoek naar het administratieve bestuur in 

Israël vraagtekens zet bij het bestaan van scholen vóór de achtste eeuw voor Christus 

(Crenshaw 1998:87, 107, 110). Het lijkt Collins (1997:7) het meest veilig om te zeggen 
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dat er een noodzaak was voor schrijversonderricht in Jeruzalem ten tijde van Chizkia aan 

het eind van de achtste eeuw voor Christus. 

 

2.5.2.6 DE NOODZAAK VOOR SCHOLEN OP GROND VAN GELETTERDHEID 

 

INLEIDING 

 

De vraag die zich in deze paragraaf voordoet, is of er een noodzaak was voor het bestaan 

van scholen in het oude Nabije Oosten en Israël om de schrijfkunst machtig te worden. De 

meningen lopen in deze nogal uiteen. 

 

HET OUDE NABIJE OOSTEN EN GRIEKENLAND 

 

De geletterdheid in het oude Nabije Oosten wordt op grond van de moeilijkheidsgraad van 

de Egyptische hiëroglyfen en het Mesopotamische spijkerschrift door Baines en Eyre 

(1983:65-72) niet hoger dan één procent geschat en de geletterdheid in Griekenland door 

Crenshaw (1995:82-85; 1998:85-113, 239-241) op hoogstens tien procent van de 

bevolking. 

 

ISRAËL 

 

De geletterdheid in Israël wordt hoger ingeschat. Haran (1988:81) merkt op dat veel 

wetenschappers (die hij niet met naam en toenaam vermeldt) als bewijs voor de 

verspreiding van geletterdheid op Richteren 8:14 (Uit de mannen van Soekot vangt hij een 

jongen en ondervraagt die; hij schrijft voor hem de vorsten van Soekot op én haar oudsten: 

zevenenzeventig man) wijzen. De Vaux (1958:83) en Millard (1985:308) wijzen hiertoe op 

Deuteronomium 6:9; 11:20; 24:1, 3; Jesaja 10:19 en Jeremia 32:12. Lemaire (1990:170) 

wijst op Millard (1985:308) die stelt dat ‘few places will have been without someone who 

could write, and few Israelites will have been unaware of writing’. Hij zegt dat deze 

wijdverspreide geletterdheid, buiten de kring van beroepsschrijvers, moeilijk kon worden 

bereikt zonder (het bestaan van) scholen (Lemaire 1990:170). 

 

Baines en Eyre zeggen dat het onderwijs in Israël zeer beperkt was en dat maar weinig 

mensen konden lezen en schrijven. Zij die de kunst beheersten, waren in dienst van het 

koninklijke hof. Het peil van lezen en schrijven mag in Israël niet worden overdreven. De 

enige tekst in de Bijbel die op de bekwaamheid van lezen wijst, is Jesaja 29:11-12: 

 

Dan wordt voor u de aanschouwing van dit alles als de woorden van de boekrol die verzegeld 

is, die ze zullen geven aan wie met de boekrol bekend is, zeggend: lees toch dit voor, en dat 
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hij zal zeggen: dat kan ik niet, want hij is verzegeld!, en als de boekrol gegeven wordt aan 

een die niet met de boekrol bekend is, zeggend: lees dit toch voor!, en hij zal zeggen: ik ben 

niet bekend met een boekrol! 

 

(Baines & Eyre 1983:572-599) 

 

Ook Haran vindt het hoogst twijfelachtig of, in historische werkelijkheid, geletterdheid 

wijdverspreid was in oud Israël. Hij merkt op dat, ondanks de uitvinding van het alfabet 

(in plaats van pictogrammen of lettergrepen), niet kan worden aangenomen dat het beroep 

van schrijver ter ziele is gegaan en heeft moeten plaatsmaken voor schrijven als populair 

verschijnsel. Geletterdheid is volgens hem een wijdverbreid fenomeen geworden in de 

laatste twee of drie eeuwen voor Christus, te beginnen in West-Europa en vandaar uit naar 

andere delen van de wereld. Iemand die kan lezen, kan nog steeds moeite hebben met 

schrijven en daarnaast bestaan er niveaus van schrijven. Ook het Oude Testament maakt 

hierin volgens hem onderscheid. Hij wijst op Jesaja 29:11 (Dan wordt voor u de 

aanschouwing van dit alles als de woorden van de boekrol die verzegeld is, die ze zullen 

geven aan wie met de boekrol bekend is, zeggend: lees toch dit voor, en dat hij zal zeggen: 

dat kan ik niet, want hij is verzegeld!) en het begrip ספר (iemand die was onderlegd in 

schrijven) dat meer dan vijftig keer voorkomt in het Oude Testament. Een nauwe 

bestudering van alle aannemelijke bewijsstukken voor de verspreiding van geletterdheid 

in oud Israël laat volgens Haran zien dat het slechts schijnbare bewijzen zijn en dat deze 

te maken hebben met schrijven op een simpele manier en op een laag niveau. Haran komt 

tot de slotsom dat er, in termen van historische werkelijkheid, geen grond is om te zeggen 

dat geletterdheid in oud Israël wijdverspreid was (hoewel het alfabet redelijk simpel was 

in vergelijking met het pictografische en syllabische systeem) (Haran 1988:82-85). 

 

Crenshaw (1995:82-85; 1998:85-113, 239-241) merkt op dat in Griekenland de 

geletterdheid hoogstens tien procent was. Hij vraagt zich af hoe Israël het hoge niveau 

van geletterdheid waarover veel auteurs zich uitspreken ooit zou moeten hebben bereikt. 

Hij merkt verder op dat Israël werd belemmerd in het beheersen van lezen en schrijven: 

schrijfmaterialen waren moeilijk verkrijgbaar of duur, een opleiding was niet rendabel, de 

economie vereiste geen geletterde bevolking, een opleiding moest uit eigen beurs worden 

bekostigd en ‘gildeleden’ beschermden hun macht door geletterdheid tegen te houden 

(Crenshaw 1995:82-85). 

 

Blenkinsopp deelt het optimisme van Millard. In tegenstelling tot de Egyptische hiëroglyfen 

en het Mesopotamische spijkerschrift bestaat het Hebreeuwse alfabet uit tweeëntwintig 

letters die makkelijk door een ouder of schrijver konden worden onderwezen zonder de 

noodzaak van formeel onderwijs (Blenkinsopp 1995b:13-16). 
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2.5.2.7 ONDERWIJS DOOR OUDERS 

 

De maatschappelijke terreinen voor het wijsheidsonderwijs waren het hof, de tempel en 

het huisgezin (Loader 1986:119-122; Perdue 2008b:103). Soms vermengen deze twee 

(enerzijds hof en tempel en anderzijds het huisgezin) zich omdat ‘huishoudtermen’ worden 

gebruikt om te verwijzen naar de school waarin de jeugd werd onderwezen in wijs gedrag 

en het juiste taalgebruik in zowel familieverband als het bestuur van hof en tempel (Perdue 

2008b:103). 

 

In Israël was de familie de bakermat van ‘volkswijsheid’. Spreuken bevat veel voorbeelden 

van een eerste ontwikkeling van onderwijs voor de nieuwe generatie waarin de ouders een 

rol speelden (zie bijvoorbeeld Spreuken 4:1-5) (Fontaine 1990:158-163; Ceresko 

1999:16-17; Paul, Van den Brink & Bette 2011:909-910). De ‘vader’ is de pater familias 

van het huisgezin en is verantwoordelijk voor belangrijke beslissingen. Als wijze man straft 

hij zijn zoon en eist van hem gehoorzaamheid (zie bijvoorbeeld Spreuken 23:22). Hij 

onderwijst zijn zoon in maatschappelijke en godsdienstige tradities en brengt hem de 

verantwoordelijkheden bij die horen bij het zoonschap, het huwelijk (als echtgenoot) en 

de toekomstige functie van familiehoofd (Fontaine 1990:158-163; Perdue 2008b:103-

104). Daarnaast waren de oudsten partij in deze ontwikkeling en overlevering. Van hen 

werd verwacht dat zij rechtspraken en bemiddelden in geschillen (zie bijvoorbeeld 

Deuteronomium 25:7-8) (Ceresko 1999:16-17). 

 

Davies merkt op dat men zich het Hebreeuwse en Aramese schrift sneller eigen kan maken 

dan hiëroglyfen en het spijkerschrift en dat daarom de bekwaamheid in lezen en schrijven 

wellicht binnen de familie zou kunnen worden overgedragen. De noodzaak voor scholen is 

hiermee volgens hem niet van de baan omdat scholen zich naast lezen en schrijven ook 

met andere zaken bezighielden (zoals met bijvoorbeeld het zich eigen maken van 

technische kennis). Daarnaast is er verschil tussen kunnen schrijven en ‘goed’ kunnen 

schrijven. Hoewel het mogelijk is dat sommige Hebreeuwse inscripties zijn geschreven 

door leken zonder enige opleiding, verwijst het verschil tussen hun ‘schrijfkunst’ en het 

‘ambtelijke’ schrijven naar schrijvers die een opleiding hebben genoten (Davies 1995:199-

211). Davies (1995:199-211) haalt Golka (1983:257-270) en Lipiński (1988:157-164) aan 

die opmerken dat ‘elders’ in het oude Nabije Oosten schrijversonderricht niet in scholen 

werd gegeven maar met behulp van de meester-gezel-methode. Golka (1983:257-270) 

benadrukt dat dit de vanouds beproefde methode in Egypte was (tot ongeveer 2100 voor 

Christus) en stelt dat in Israëls overgenomen monarchale bestuursvorm vergelijkbare 

regelingen waarschijnlijk als norm werden gehanteerd. Ook Crenshaw haalt de gedachte 

van Golka aan die vaststelt dat het onderwijs ten tijde van de vroeg Israëlitische monarchie 
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in handen van de ouders was omdat het vroege Egyptische onderwijs ook in handen van 

de ouders was. Hij verwerpt deze gedachte echter omdat landen zich niet in hetzelfde 

tempo ontwikkelen. Niemand bestrijdt naar zijn zeggen dat ouders kun kinderen thuis 

onderwezen. Het gebruik van de termen ‘vader’ en ‘zoon’ wijst volgens hem op een 

familiale achtergrond (Crenshaw 1995:241-249). Crenshaw (1995:248) vat vader en zoon 

dan ook letterlijk op en niet in de zin van ‘leraar’ en ‘leerling’. Maar het is niet vol te houden 

dat alle onderwijs thuis plaatsvond, ondanks het schaarse bewijs voor koninklijke scholen 

(Crenshaw 1998:86-87). Collins (1997:6) vindt het maar moeilijk te geloven dat zoiets 

belangrijks als de schrijfkunst voor de staat als het opleiden van schrijvers totaal werd 

overgelaten aan de familiesetting. 

 

Perdue (2007:46) wijst op een aantal beknopte aanwijzingen in 1 Koningen 12:8, 10; 2 

Koningen 10:1, 5-6 en 2 Kronieken 17:7-9. Het grootste deel van het (op de praktijk 

gerichte) onderwijs kan goed thuis hebben plaatsgevonden en voor enkele ‘uitverkorenen’ 

kan in speciaal schrijversonderwijs aan het hof zijn voorzien. Speciale gilden verschaften 

een opleiding in uiteenlopende beroepen. Deze ‘opleidingscentra’ stonden onder toezicht 

van familiehoofden en leerlingen werden doorgaans gerekruteerd uit ‘eigen’ huisgezinnen. 

Deze opleiding vereiste geen bekwaamheid in lezen en schrijven (Crenshaw 1998:86-87). 

Crenshaw (1995:249) wijst op het gevaar van wetenschappelijke vooringenomenheid met 

betrekking tot onderwijs in Israël. 

 

2.5.2.8 SOORTEN SCHOLEN IN ISRAËL 

 

De meeste scholen waren wellicht primaire scholen met enkele leerlingen verzameld 

rondom een leraar om te leren lezen, schrijven en rekenen (Lemaire 1990:172). In 

Jeruzalem kunnen er scholen op een hoger niveau zijn geweest voor de zonen van de 

koning en vooraanstaande families om hen voor te bereiden op belangrijke posities binnen 

het koninklijk bestuur. Spreuken lijkt voor dit onderwijs erg geschikt te zijn (geweest) 

(Gordis 1944:77-118; Kovacs 1974:171-189; Humphreys 1978:177-190; Malchow 

1985:238-245). De leraar werd gewoonlijk ‘vader’ genoemd en hij sprak zijn leerling aan 

met ‘mijn zoon’. Op grond van Spreuken 4:7 (het begin van wijsheid is: verwerf wijsheid, 

wát je ook wilt verwerven, verwerf verstand!) (zie bijvoorbeeld ook 3:14; 8:10 en 16:16) 

veronderstelt Lemaire dat kan worden aangenomen dat leerlingen moesten betalen voor 

onderwijs. Het onderwijs was hoofdzakelijk mondeling en traditioneel waarbij leerlingen 

delen van tekstboeken moesten overschrijven (Lemaire 1990:174). De meeste spreuken 

zijn afkomstig uit het alledaagse leven, de volkswijsheid uit een ‘traditionele’ samenleving. 

In scholen werden zij verzameld, op schrift gesteld, uitgelegd en becommentarieerd 

(Lemaire 1984:271-272). De wijsheidsleraren maakten gebruik van een verscheidenheid 
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aan pedagogische technieken. Zij schroomden niet om berispingen en straffen uit te delen 

(zie bijvoorbeeld Spreuken 23:13; 29:15; 10:13 en 29:17). Het was een manier om goed 

gedrag aan te leren, vooral aan toekomstige hovelingen. Zij gebruikten echter ook meer 

positieve pedagogische middelen. Zo benadrukten zij het belang van onderwijs voor een 

succesvol leven (Nell 1981a:418-426) en verlevendigden hun onderwijs door gebruik te 

maken van dialogen, verhalen, fabels, parabels en raadsels (Lemaire 1990:175). 

Samenvattend suggereert Lemaire dat er vanaf de achtste eeuw voor Christus wijdverbreid 

onderwijs zou kunnen zijn geweest en mogelijk een hoog niveau van geletterdheid onder 

de bevolking (buiten de schrijvers) (Lemaire 1990:170).50 

 

2.5.2.9 GEOGRAFISCHE LIGGING VAN DE SCHOLEN 

 

De visie van Lemaire op scholen in oud Israël wordt aangehaald door Crenshaw 

(1998:100). De opvatting van Lemaire is dat Kanaänitische steden zoals Afek, Gézer, 

Megido, Sjechem, Láchiesj en Jeruzalem scholen hadden, evenals de latere Israëlitische 

centra Sjilo, Sjechem, Gilgal, Bet El, Hebron en Beëer Sjeva. Lemaire veronderstelt dat 

plaatselijke scholen zoals Arad, Kadeesj Barnea en Kuntillet ‘Ajrud zich toelegden op 

primair onderwijs en regionale scholen, zoals die in Láchiesj, op meer gevorderden. Naast 

deze scholen waren er in zijn optiek priesterlijke scholen en profetenscholen. Het onderwijs 

vond plaats in de poorten, in de tempels en in het koninklijke hof (Lemaire 1981:30, 32, 

52-53). Het denkbeeld van Lemaire dat de vindplaatsen van inscripties bijna automatisch 

bewijs leveren voor het bestaan van een school op diezelfde plaats wordt niet gedeeld door 

Haran. Het is volgens hem ondenkbaar dat sommige plaatsen waar deze inscripties zijn 

gevonden de zetels kunnen zijn geweest van scholen. Sommige vindplaatsen liggen niet in 

de buurt van steden en sommige nederzettingen zijn zo klein dat het moeilijk is voor te 

stellen dat daar scholen waren. Daarnaast zijn sommige inscripties volgens Haran totaal 

onverenigbaar met het gebruik door leerlingen in scholen. Schrijven met inkt op een 

ostrakon kan behoren tot het milieu van een school. Hetzelfde kan worden gezegd van 

schrijven op kleitabletten. Het is echter volgens Haran hoogst onwaarschijnlijk dat 

leerlingen letters hebben uitgesneden in de trappen van een paleis of letters hebben 

gestempeld op een pot van klei die nog moest worden gebakken. Feit is volgens hem dat 

het merendeel van de inscripties de omschrijving van schooloefeningen niet staaft (hetzij 

vanwege de vindplaats of hetzij het materiaal). Haran zegt dat het niet mogelijk is om over 

scholen als instituut te spreken als leerlingen niet kunnen worden voorzien van materiaal 

om hun schrijfkunst te oefenen. Om een afdoend antwoord te geven op de vraag naar de 

afkomst van de inscripties richt Haran zich op handwerkslieden. Het is volgens Haran 

                                                           
50 ‘Such a spread of literacy, well beyond the circle of professional scribes, would have been difficult to attain 
without the institution of schools’ (Lemaire 1990:170). 
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mogelijk dat handwerkslieden inscripties hebben aangebracht op kleivaten of in steen 

hebben gegraveerd. Het kan echter ook zo zijn geweest dat het ‘gewone volk’ (dat wellicht 

tot op zekere hoogte de schrijfkunst machtig was) woorden of frasen neerschreef. Het lijkt 

Haran daarom aannemelijk te veronderstellen dat het grootste deel van de inscripties niet 

het werk is geweest van schrijvers opgeleid in scholen. Haran besluit zijn betoog met te 

zeggen dat de inscripties probeersels van handwerkslieden kunnen zijn geweest en soms 

zijn er wellicht geen aanwijsbare redenen geweest waarom deze mensen de inscripties 

aanbrachten. Haran komt tot de slotsom dat het grootste deel van de inscripties niet 

afkomstig is van schrijvers en niet in verband staat met scholen. Het zijn meest 

voorbeelden uit de sfeer van handwerkslieden en leken die een zekere bedrevenheid 

bezaten in schrijven en kunnen niet als bewijs worden gebruikt voor de verspreiding van 

geletterdheid onder een groot deel van de bevolking. De geleerden en opgeleide mensen, 

waaronder de schrijvers, werden gevonden in een kleine laag van de bevolking met 

jarenlange studie achter de rug (Haran 1988:87-95). 

 

2.5.2.10 LITERATUUR TEN BEHOEVE VAN DE SCHOLEN 

 

Volgens Lemaire (1981:30, 32, 52-53) werd de Bijbel samengesteld in het proces dat 

literatuur beschikbaar werd gesteld aan leerlingen voor gebruik in het klaslokaal. Ceresko 

vraagt zich af hoe lang het heeft geduurd voordat er in Israël een sociale en economische 

infrastructuur was ontstaan die het mogelijk maakte om een literaire traditie voort te 

brengen. Maar hij is er zeker van dat zo’n traditie uiteindelijk tot stand is gekomen. De 

Israëlieten konden wat deze traditie betreft, voortbouwen op het reeds eeuwenoude 

Kanaänitische erfgoed. Binnen de wijsheidsscholen kwam de wijsheid tot bloei die zich 

bezighield met het zorgvuldig waarnemen van de natuur, de menselijke samenleving en 

de wereld. Zij probeerde hierin een zekere orde aan te brengen. Het doel van deze 

zoektocht naar orde was praktisch van aard: de wijze zou zijn leven kunnen inrichten 

overeenkomstig die orde en beslissingen kunnen nemen die welvaart en welzijn tot gevolg 

zouden hebben. De sleutel in deze zoektocht was de kracht van gesproken en geschreven 

taal. Taal stelde iemand in staat om zijn ervaringen voor het voetlicht te brengen en 

anderen te overtuigen van zijn standpunten. Daarom stonden lezen en schrijven hoog op 

de agenda van de schrijvers (Ceresko 1999:18-20). 

 

2.5.3  AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

In het oude Nabije Oosten (waaronder Egypte en Mesopotamië) hebben zich 

(schrijvers)scholen ontwikkeld vanuit de ingewikkeldheid van de Egyptische hiëroglyfen en 

het Mesopotamische spijkerschrift en vanuit een bureaucratische machtsstructuur. In deze 
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scholen werd de kunst van lezen en schrijven onderwezen ten behoeve van 

(administratieve) functies aan het koninklijke hof. De schrijvers hielden zich daarnaast 

bezig met het vinden van antwoorden op ‘tegenstrijdigheden’ in het leven. Hun literaire 

arbeid kan worden gezien als voorloper van de Bijbelse wijsheid. 

 

Om de vraag te beantwoorden of er ook scholen waren in Israël, richten de auteurs zich 

op verschillende ‘bewijsmogelijkheden’. Zij kijken naar scholen op grond van analogie 

(omdat er scholen waren in de culturen die Israël omringden, waren er ook scholen in 

Israël), op grond van de Bijbel (er wordt gezocht naar vindplaatsen in de Bijbel die op het 

bestaan van scholen wijzen), op grond van epigrafie (inscripties of opschriften) en 

archeologie (opgravingen), op grond van de monarchie (er wordt gesteld dat de monarchie 

een ‘administratief systeem’ zou hebben nodig gehad waarvoor opgeleide mensen nodig 

waren) en op grond van geletterdheid (het uitgangspunt is dan dat het Hebreeuwse schrift 

niet alleen door ouders zou kunnen worden onderwezen om te kunnen lezen en schrijven). 

 

Om een antwoord te vinden op het (mogelijke) bestaan van scholen in oud Israël moet 

eerst de vraag worden beantwoord of er een noodzaak voor scholen in oud Israël is 

geweest. Als deze vraag bevestigend kan worden beantwoord, dan loont het de moeite om 

op zoek te gaan naar één of meerdere bewijsgronden. 

 

De ouders zijn wellicht in staat geweest om hun kinderen de eerste beginselen van lezen 

en schrijven bij te brengen vanwege de relatieve eenvoud van het Hebreeuws vergeleken, 

met de Egyptische hiëroglyfen en het Mesopotamische spijkerschrift. Er kan echter niet 

worden verondersteld dat de ouders over voldoende pedagogische en didactische 

vaardigheden beschikten om hun kinderen de finesses bij te brengen. We kunnen deze 

situatie vergelijken met onze eenentwintigste eeuw waarin sommige ouders in staat zijn 

om hun kinderen zelf onderwijs te geven maar waar het de meeste ouders ontbreekt aan 

de noodzakelijke vaardigheden om hun kinderen foutloos lezen en schrijven bij te brengen. 

Daarnaast hebben ‘hedendaagse’ ouders niet voldoende tijd om hun kinderen onderwijs te 

geven. Zij moeten voorzien in het levensonderhoud van hun gezin. Deze situatie zal niet 

anders geweest zijn in oud Israël. Om goed te leren lezen en schrijven waren (en zijn) 

scholen nodig waaraan leraren zijn verbonden die een vaak jarenlange en gedegen 

opleiding hebben genoten.51 De vraag die dan opdoemt is in welke omstandigheden lezen 

en schrijven een absolute vereiste waren in oud Israël. Volgens mij moeten we dan onze 

blik richten op de contacten die Salomo had met Egypte (door bijvoorbeeld zijn huwelijk 

met de dochter van farao). Deze contacten hebben geleid tot een kennismaking met een 

                                                           
51 Tuinstra (1996:14-15) zegt ter afsluiting dat het belangrijkste deel van de opvoeding in Israël in familieverband 
heeft plaatsgevonden, waarbij de ouders hun kinderen onderwezen. 
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andere cultuur waarvan het bestaan van scholen, die een functie vervulden ten aanzien 

van de opleiding van ‘administratieve’ functionarissen voor het hof, deel uitmaakte. Het is 

‘menselijk’ om te veronderstellen dat Salomo naar analogie hiervan in Israël is overgegaan 

tot eenzelfde inrichting van de staat waar eveneens (hof)scholen ten behoeve van goed 

opgeleide beroepskrachten deel van zijn gaan uitmaken. Het argument van de monarchie 

in combinatie met dat van de analogie heeft daarom volgens mij de sterkste bewijsgrond. 

Mede vanwege het feit dat de monarchie in Israël min of meer samenvalt met het tijdvak 

waarin contacten met het buitenland (en in het bijzonder Egypte) werden verstevigd. 

 

De Bijbel zou mogelijk enkele aanwijzingen kunnen geven voor het bestaan van scholen in 

oud Israël, maar zoals uit de discussie tussen auteurs blijkt, heeft deze bewijsgrond niet 

de sterkste troeven in handen (paragraaf 2.5.2.3). Alleen Lemaire is stellig wat betreft het 

bestaan van scholen op grond van het Oude Testament en hij neemt hiermee een eenzame 

positie in. 

 

Lemaire (paragraaf 2.5.2.4) probeert zijn argumenten voor scholen in oud Israël kracht bij 

te zetten door de wijzen op epigrafische en archeologische vondsten. Verschillende auteurs 

zetten vraagtekens bij de epigrafische bewijsstukken die Lemaire ten tonele voert. Alleen 

van de zijde van Puech krijgt Lemaire enige steun voor zijn epigrafische bewijslast. 

 

Davies concludeert dat er onvoldoende bewijs is voor een wijdverbreid onderwijskundig 

systeem, zoals dat door Lemaire (1984) wordt getekend. Formeel onderricht heeft wellicht 

alleen in de hoofdsteden plaatsgevonden en aan administratieve centra die daarvan 

afhankelijk waren. Spreuken bevat bewijsmateriaal waarin de Egyptische invloed op het 

Israëlitische onderwijs naar voren komt. Het grootste deel van Spreuken is echter 

voortgekomen uit de traditionele volkswijsheid. Er kunnen ‘scholen’ in Israël zijn geweest 

waarover wellicht één of meer oudsten de leiding hadden. Maar analogieën hiervoor 

moeten nog worden vastgesteld. Toen lezen en schrijven zich verspreidden, kan dat buiten 

een formele schoolomgeving hebben plaatsgevonden, maar de meer technische 

schrijversvaardigheden zijn waarschijnlijk door middel van scholen doorgegeven (Davies 

1995:199-211). 

 

Crenshaw komt tot de slotsom dat het sterkste bewijs voor scholen epigrafisch is. 

Inscripties geven weinig aanleiding tot twijfel over het bestaan van scholen in Israël vanaf 

ongeveer de achtste eeuw voor Christus maar verduidelijken niet de aard van het 

onderwijs. Er bestonden enkele schrijversgilden die de koning terzijde stonden in zijn 

administratieve bezigheden. Met de ineenstorting van de monarchie kan een enkel gilde 
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zich hebben voortgezet om de schrijvers in ballingschap op te leiden (Crenshaw 1998:112-

113). 

 

De zienswijzen ten aanzien van het bestaan van scholen op grond van de archeologie staan 

loodrecht op elkaar. De archeologie is echter een wetenschap die de laatste decennia 

steeds meer materiaal aanlevert om tot nieuwe bewijzen te komen. In dit kader verwijs ik 

naar hoofdstuk 4 (‘Salomo, de mannen van Chizkia, Agoer en Lemoeël’) waar Finkelstein 

en Silberman waardevol archeologisch materiaal aandragen om tot een reconstructie van 

Salomo’s tijd te komen. De archeologische reconstructie van het tijdvak van Salomo en 

daarmee het archeologische onderzoek naar het bestaan van scholen in die tijd is nog lang 

niet uitgekristalliseerd. 

 

Samenvattend kom ik tot de conclusie dat het argument van de monarchie in samenhang 

met analogie binnen de huidige stand van de wetenschap de sterkste ‘bewijsgrond’ heeft 

maar dat er geen waterdicht bewijs is voor het bestaan van scholen in oud Israël.52 

 

2.6  WIJSHEIDSLERAREN 

 

2.6.1  INLEIDING 

 

In paragraaf 2.5 heb ik mij gericht op de vraag of er wijsheidsscholen bestonden in Israël. 

In deze paragraaf staat de vraag centraal wie tot de wijsheidsleraren werden gerekend en 

wat hun taak of functie was. Het belang van de wijsheidsleraar komt in het boek Spreuken 

ondubbelzinnig naar voren en speelt in het boek een prominente rol. In Spreuken wordt 

de leerling duidelijk gemaakt dat hij moet ‘horen’ (NB) of ‘luisteren’ (HSV) naar de 

wijsheidsleraar (paragraaf 6.5.2), het onderwijs van de leraar moet ‘opmerken’/er ‘acht 

op’ moet ‘slaan’ (paragraaf 6.5.3), het moet ‘aannemen’ (paragraaf 6.5.4), het moet 

‘verwerven’ (paragraaf 6.5.5) en het moet ‘houden/behoeden/bewaren/(be)waken’ 

(paragraaf 6.5.6). De leraar krijgt in Spreuken instructies hoe hij de leerling moet 

tegemoet treden (Spreuken 19:18; 22:6; 23:13-14, (24:11) en 29:17) (paragraaf 6.6). 

 

                                                           
52 Murphy besluit met op te merken dat alle overwegingen naar zijn mening hypothetisch van aard zijn. De vraag 
naar de verhouding tussen een mogelijke hofschool, het onderwijs door de ouders (thuis) of door de oudsten van 
een stam en een eventuele tempelschool blijft (open) (Murphy 2002:5). 
Weeks eindigt met te zeggen dat als redelijkerwijs duidelijk zou zijn dat er scholen bestonden in Israël de 
mogelijkheid in overweging mag worden genomen dat de wijsheidsliteratuur werd gebruikt of voor gebruik werd 
samengesteld. Er is echter geen sterk bewijs voor scholen en geen overtuigende reden om aan te nemen dat 
scholen hebben bestaan (Weeks 2007a:153-156). 

 



 
124 

Ik richt mij eerst op de buitenlandse wijsheidsleraren en geef dan een overzicht van 

mogelijke wijsheidsleraren in Israël. 

 

2.6.2  DE BUITENLANDSE WIJSHEIDSLERAREN 

 

In het Oude Testament komen zinspelingen op buitenlandse wijzen voor. De wijzen van 

Egypte zijn bekwaam in het uitleggen van dromen (zie bijvoorbeeld Genesis 41:8: En het 

geschiedt in de ochtend: zijn adem stokt en hij zendt iemand en roept alle uitleggers van 

Egypte en alle wijzen daar. Farao vertelt hun zijn droom en er is niemand die ze aan Farao 

kan duiden) en bezweringen (zie bijvoorbeeld Exodus 7:11: Dan roept ook Farao wijzen 

en gifmengers, en doen ook zij, de tekenduiders van Egypte, met hun geheime kunsten 

net zo). Zij deden dienst als adviseurs van de farao (zie bijvoorbeeld Jesaja 19:11-12: 

Enkel dwazen zijn de vorsten van Tsoan, de wijze raadgevers van Farao ... waar zijn dan 

nu je wijzen? …). Hetzelfde kan worden gezegd van de Babylonische wijzen (zie 

bijvoorbeeld Jeremia 50:35; 51:57 en Daniël 2:12) en de wijzen uit Fenicië en Edom 

(Blenkinsopp 1995b:12-13). 

 

In Esther 1:13 (De koning zegt tot de wijzen die de tijden kennen, want zó komt elk woord 

van de koning voor het aanschijn van allen die kennis hebben van voorschrift en vonnis) 

wint de Perzische koning Achasjverosj advies in bij de wijzen die de tijden kennen. Het is 

aannemelijk dat hier wordt verwezen naar astrologen verbonden aan het koninklijke hof. 

In de Aramese delen van Daniël (2; 4 en 5) wordt verwezen naar de wijzen van Babel die 

evenals sommige wijzen van Egypte als taak hadden het verklaren van dromen (Whybray 

1974:16). Perdue vindt het naar aanleiding van bovengenoemde tekst aannemelijk dat er 

koninklijke ministers waren die toezicht hielden op een aantal bestuurlijke gewesten. Hij 

verwijst naast Esther naar 1 Kronieken 27:1; 28:1; 2 Kronieken 17:19 en 22:8. Tot deze 

‘wijzen’ behoorden naar zijn mening ook de militaire leiders, bestuurshoofden van 

koninklijke districten, de koninklijke schatmeester, hofmeesters van de koning en 

directeuren van scholen (Perdue 2008b:105). 

 

Een professionele klasse van intellectuelen is volgens Crenshaw in het derde millennium 

voor Christus in Egypte en Mesopotamië, en wat later in Assyrië, ontstaan. In Egypte 

onderwezen deze hovelingen de kinderen van de farao’s en andere mogelijke 

bureaucraten. Als gevolg hiervan ontwikkelde zich een systeem van privéonderwijs en de 

leraren stelden teksten samen die eeuwenlang bewaard zijn gebleven. Op een 

vergelijkbare wijze ontwikkelden zich scholen in of nabij tempels waar Sumerische en 

Babylonische schrijvers zich vaardigheden konden eigen maken die hen in staat stelden de 

regering terzijde te staan in verschillende projecten en hulp te verlenen aan particulieren 
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die kapitaalkrachtig genoeg waren om hen in te huren. Het afhankelijk zijn van opgeleide 

personen om werkzaamheden uit te voeren, had alles te maken met het ingewikkelde 

schrift in deze gewesten (Crenshaw 2010:24-25).53 

 

2.6.3  DE WIJSHEIDSLERAREN IN ISRAËL 

 

2.6.3.1 INLEIDING 

 

De wijsheidsleraren huldigen de opvatting dat er een fundamentele orde of samenhang in 

de schepping is en zochten naar deze orde of samenhang. Zij gaven de mensen richtlijnen 

hoe zij hun leven daarop konden afstemmen. Deze richtlijnen zijn eigenlijk voorschriften 

voor de mens om zijn leven overeenkomstig deze orde of samenhang in te richten.54 De 

wijsheidsleraar aanvaardt, vanuit zijn ervaring, JHWH als instandhouder van de 

scheppingsorde (theocentrisme). Dit thema zal verder worden uitgewerkt in hoofdstuk 3 

(‘De theologie van de wijsheid’) (Loader 1986:103-107). In navolging van Loader merkt 

Gottwald (1987:564-567) op dat de Israëlitische wijzen niet antireligieus of areligieus 

waren omdat zij volgens hem deelnamen aan de eredienst. 

 

Er zijn grosso modo drie groepen wijzen of wijsheidsleraren te onderscheiden: (1) de 

ouders (in het bijzonder de vaders) (Loader 1986:106-107; Gottwald 1987:567-571; 

Fontaine 1990:158-163; Perdue 2000:23-24), (2) de wijzen of de wijsheidsleraren aan het 

(koninklijke) hof (Loader 1986:106-107; Gottwald 1987:567-571) en (3) de 

wijsheidsleraren in scholen (Loader 1986:106-107; Perdue 2000:26-27). Gottwald 

(1987:567-571) noemt verder de schrijvers en wellicht priesters en deskundigen (geen 

priesters) op het gebied van de Wet van Mozes. Fohrer (1968:308-310) kent de term 

‘wijze’ ook toe aan minder belangrijke functionarissen (zie bijvoorbeeld Deuteronomium 

1:13 en 15) en leden van de rechtbank (Deuteronomium 16:19). Dell (2008:129) 

overweegt drie groepen: (1) de schrijver, (2) de wijze en (3) de ziener. Perdue (2008a:4) 

maakt onderscheidt tussen wijzen en schrijvers. Hij omschrijft hen als bekwame 

functionarissen, bestuurders, beheerders, adviseurs en leraren in de voornaamste socio-

politieke instellingen van oud Israël en het vroege judaïsme. Hun rollen varieerden van 

onbelangrijke schrijvers (bijvoorbeeld archivarissen en kopiisten) tot meer invloedrijke 

wijzen die dienst deden als ambtenaar in het kabinet van de vorst of zich bezighielden met 

het beheer van de tempel(giften), het onderhoud en het personeel (Perdue 2008b:105). 

 

                                                           
53 Whybray (1974:16) merkt in deze context op dat het bewijs voor het gebruik van חכם als technische term voor 

een professionele klasse van wijzen aan buitenlandse hoven te wensen overlaat. 
54 Preuß (1970:393-417) suggereert dat Israëls wijze mannen Israël vorm probeerden te geven naar het beeld 
van zijn heidense omgeving. 
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2.6.3.2 WIJSHEIDSLERAREN IN HET ALGEMEEN 

 

In paragraaf 2.2.2 zijn de woorden חכם en חכמה in verband gebracht met de vervulling van 

een taak en is een voorbeeld gegeven van de Hebreeuwse stam כםח  in relatie tot 

bestuurlijke kwaliteiten. Whybray (1974:14) en Gammie (1990:480) nemen het standpunt 

in dat de betekenis van חכמה en verwante woorden moet worden onderzocht in relatie tot 

drie beroepen (die elkaar tot op zekere hoogte overlappen): de adviseur of politieke 

raadsman van de koning, de leraar en de auteur van de wijsheidsliteratuur. 

 

Er kan volgens Von Rad echter weinig met zekerheid worden gezegd over de 

wijsheidsleraren: wat was hun rol, waar hielden ze zich mee bezig, vanaf welk moment 

vormden ze een beroepsgroep? Von Rad onderscheidt personen die een bijzondere plaats 

innamen, mensen die op een bepaald terrein geschoold en vakbekwaam waren, mannen 

met veel ervaring in het geven van raad et cetera (zie voor zijn mogelijke betekenissen 

van het woord כםח  paragraaf 2.2). Een aantal verwijzingen in Spreuken biedt hem de 

mogelijkheid om bij de wijzen te denken aan mensen die zich bezighielden met 

kennisoverdracht en het verzamelen van opvoedkundige spreuken. Zie bijvoorbeeld 

Spreuken 13:14 (Het onderricht van een wijze is een ader vol leven, het helpt ontwijken 

de strikken des doods), 15:12 (Een spotter houdt er niet van dat men hem straft, naar 

wijzen zal hij nooit toegaan) en 22:17 (Neig je oor en hoor naar de woorden van de wijzen, 

en je hart, zet dat op het kennen van mij). In Egypte werden spreukenverzamelingen 

gebruikt in scholen voor de opleiding van staatsambtenaren (Von Rad 1972:20-21). In 

navolging van Von Rad merkt Perdue op dat de wijsheidsleraren zich bezighielden met 

kennisoverdracht. Hij wijst hiertoe op Spreuken 4:4 (onderrichtte hij mij en zei tot mij: 

laat je hart mijn woorden grijpen, bewaak mijn geboden en lééf!), 4:11 (in de weg der 

wijsheid heb ik je onderricht, ik heb je de weg gewezen in sporen die recht zijn) en 5:13 

(ik heb niet gehoord naar de stem van wie mij onderrichtten, en naar mijn leermeesters 

mijn oor niet geneigd) (Perdue 2008b:105-106). In Jeremia 18:18b (want nooit verdwijnt 

onderricht uit een priester, goede raad uit een wijze en spreken uit een profeet!) worden 

de wijzen in één adem genoemd met priesters en profeten (Fohrer 1968:308-310; Von 

Rad 1972:20-21; Aitken 1986:3; Paul 1989a:11). Zij worden in deze context gezien als 

politieke adviseurs. Ezechiël 7:26b (ze zullen een visioen zoeken bij een profeet als 

onderricht al verdwenen is bij een priester en bij oudsten goede raad) noemt naast profeten 

en priesters de oudsten (Von Rad 1972:20-21). 
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2.6.3.3 OUDERS ALS WIJSHEIDSLERAREN 

 

Onderwijs in algemene zin was in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de vader 

(Whybray 1974:32; Fontaine 1990:158-163). Het patriarchale karakter van het 

Israëlitische gezin vereiste van de vader dat hij de verantwoording droeg voor het 

onderwijs van zijn kinderen (en in het bijzonder zijn zonen). Binnen het gezin trad de vader 

dan ook op als de ‘interne’ wijze (Fontaine 1990:158-163; Tucker 2000:163-165). Maar 

ook de moeder nam deel aan het onderwijs van de kinderen (zowel zonen als dochters) 

(Whybray 1974:32; Fontaine 1990:158-163; Tucker 2000:163-165). Verschillende 

verwijzingen (bijvoorbeeld Spreuken 10:1; 15:20; 20:20; 23:22, 25; 30:11 en 17) 

ondersteunen het doorgeven van de wijsheid in het gezin door vader en moeder. Het 

onderwijs van de ouders, ook al worden zij niet als ‘wijs’ omschreven, maakt deel uit van 

het ‘wijsheidsprogramma’ (zie bijvoorbeeld Spreuken 4:5: verwerf wijsheid, verwerf 

verstand, vergeet haar niet, en wijk niet af van de aanzeggingen uit mijn mond) (Fontaine 

1990:158-163; Murphy 2002:3-4). Het richtte zich op de karaktervorming van de kinderen 

(Crenshaw 2010:4-8). De rol van de ouder komt ook tot uitdrukking in de aanspreekvorm 

‘mijn zoon’ (zie bijvoorbeeld Spreuken 1:8, 10, 15; 2:1; 3:1, 11, 21; 4:10, 20; 5:1, 20; 

6:1, 3, 20; 7:1; 19:27; 23:19, 26; 24:13, 21 en 27:11). ‘Zoon’ zou opgevat kunnen 

worden als metafoor voor een leraar-leerling-verhouding. Maar ook al zou dit verklaren dat 

zoon vaak voorkomt, dan nog hebben de ouders een belangrijke rol gespeeld in de 

opvoeding van hun kinderen. Het ouderlijk huis kan wellicht worden beschouwd als 

bakermat van de wijsheid voordat het onderwijs werd ‘geprofessionaliseerd’ onder leiding 

van de wijzen (Murphy 2002:3-4). De vaders onderrichtten hun zonen met hun 

‘eenvoudige’ stamwijsheid (Loader 1986:103-107). De moeder speelde een onmisbare 

opvoedkundige rol binnen de familie of stam in het informeel doorgeven van de traditie 

(Tuinstra 1996:14-15). In de publieke sfeer, met name in zaken die met rechtspraak te 

maken hadden, speelden de ouders een dominante rol. Alles wat de jeugd nodig had aan 

vaardigheden werd door het gezin, de familie en de stam verzorgd (Blenkinsopp 1995b:12-

13). Het is echter niet duidelijk of het onderwijs in lezen en schrijven de exclusieve 

verantwoordelijkheid van de ouders was of dat professionele leraren het ‘thuisonderwijs’ 

aanvulden (Crenshaw 1995:238). De stamwijsheid kan worden herkend aan uitdrukkingen 

die betrekking hebben op het familieverband (zie bijvoorbeeld Spreuken 10:1: Een wijze 

zoon verheugt een vader, een dwaze zoon is het verdriet van zijn moeder en 29:3: Iemand 

die de wijsheid liefheeft zal zijn vader verheugen, maar een metgezel van hoeren jaagt 

bezit erdoor). Veel uitspraken over alledaagse zaken, zoals: de verhouding met buren 

(intermenselijke verhoudingen), zelfbeheersing, seksuele raad en problemen met 

betrekking tot de landbouw, zijn in de familiekring ontstaan (Loader 1986:103-107). 

Wangedrag, op welk gebied dan ook, kon leiden tot dramatische gevolgen voor de familie, 
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maar ook voor de stam (Tucker 2000:163-165). Gottwald (1987:567-571) wijst op een 

kleine groep auteurs die denkt dat de context van het gezin of de stam veel van doen heeft 

gehad met de canonieke wijsheidsoverlevering. Het ‘dorp’ was nauw verbonden met de 

familie en de stam. Zo was Tekoa het dorp of de stad van waaruit koning Joab een wijze 

vrouw liet halen (zie 2 Samuël 14:1-22). In vers 20 wijst deze vrouw op de wijsheid van 

haar heer als de wijsheid van de engel van God (Dearman 1992:199-203). Met de opkomst 

van de staat ontwikkelden instellingen zoals het koninklijke hof zich. Deze instellingen 

vervingen niet het gezin of de familie, maar versterkten de mogelijkheden van de jongeren 

in de gemeenschap door zich toe te leggen op bijvoorbeeld juridische zaken, politieke 

aangelegenheden en literaire activiteiten zoals (over)schrijven (Tucker 2000:166). Tucker 

(2000:166) en Murphy (2002:4) komen tot de slotsom dat de familie en de stam 

waarschijnlijk de plaats was van waaruit de wijsheid en het onderwijs aan de jeugd zich 

heeft verspreid. Het overgrote deel van de spreuken lijkt te zijn ontstaan binnen de context 

van de familie omdat veel spreuken zich toeleggen op de landbouw, menselijke 

verhoudingen (in het bijzonder die van seksuele aard), zelfbeheersing en de talloze 

manieren waarop iemand zijn leven kon verrijken of verarmen (Crenshaw 2010:50-52). 

 

In 2 Kronieken 17:7-9 (In het derde jaar van zijn koningschap heeft hij bericht gezonden 

aan zijn oversten … om in de steden van Juda les te geven … Zij geven les in Juda met bij 

zich een boekrol met het onderricht van de ENE; ze maken een ronde door alle steden van 

Juda en geven in de gemeenschap les) stuurt koning Jehosjafat zijn leiders Juda in om 

onderricht te geven. Dit zou erop kunnen wijzen dat de taak die oorspronkelijk op de 

schouders van de ouders rustte, later in opdracht van de koning aan leraren werd 

toevertrouwd (Tuinstra 1996:14-15). 

 

2.6.3.4 DE WIJSHEIDSLERAREN AAN HET KONINKLIJKE HOF 

  

Met de komst van de monarchie in Israël zag een aantal nieuwe beroepen het levenslicht 

naar analogie van het oude Nabije Oosten (Tucker 2000:163-165; Murphy 2002:3-5). De 

wijsheidsleraren beoefenden de praktische levenswijsheid aan de oud-oosterse hoven (Van 

der Waal 1979, 1:262). Egyptische parallellen suggereren ervaren ambtenaren die zowel 

‘traditioneel’ onderwijs verzorgden als hun eigen ervaring doorgaven (Lemaire 1990:173). 

De wijze mannen dienden de monarchie in de rol van adviseur en er waren mannen die de 

koning persoonlijk wijze raad verstrekten (op het gebied van bijvoorbeeld politiek en 

bestuur) (Perdue 1990:476; Perdue 2008a:3; Perdue 2008b:105). In de verhalen over de 

regering van David en Salomo komen zulke adviseurs voor. Zij vertegenwoordigden vaak 

ook de wijsheid van JHWH en droegen die wijsheid over aan de machthebbers (Tucker 

2000:163-165; Murphy 2002:3-5). Zie bijvoorbeeld 2 Samuël 16:23 (Met raad van 
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Achitofel die hij in die dagen aanraadde was het zoals men vroeg naar een uitspraak van 

God; zo was het met alle raad van Achitofel, zowel voor David als voor Absalom) (Murphy 

2002:3-5; Perdue 2008b:105) maar ook 1 Koningen 12:6 (Koning Rechabeam raadpleegt 

de oudsten die hebben gestaan bij het aanschijn van Salomo, zijn vader, zolang hij in leven 

was, en zegt: wat raadt u aan om als spreken tot deze gemeenschap te laten terugkeren?) 

(Murphy 2002:3-5). 

 

Daarnaast werd de wijsheid toegeschreven aan het ambt van de koning (zie bijvoorbeeld 

Jesaja 10:13a: omdat hij heeft gezegd: door de kracht van mijn hand kon ik het doen en 

door mijn wijsheid, want ik was verstandig) (Von Rad 1972:20-21; Blenkinsopp 1995b:9-

10). In deze context kan ook worden gewezen op de Bijbelse verwijzingen naar de wijsheid 

van Salomo en naar de activiteiten van de mannen van Chizkia in Spreuken 25:1 (Ook dit 

zijn gelijkenisspreuken van Salomo, die de mannen van Juda’s koning Chizkia naar voren 

hebben gebracht) (Murphy 1978:37). Salomo vraagt om deze wijsheid in 1 Koningen 3:6-

14 (Murphy 2002:3-5). 

 

De wijsheidsleraren die zich aan het koninklijke hof in Israël bevonden, legden zich in hun 

wijsheid ook toe op specifieke ‘hofzaken’ (zie bijvoorbeeld Spreuken 23:1-2: Wanneer je 

mag aanzitten om je brood te eten met een heerser, versta dan, versta dan goed wie je 

voor je aanschijn hebt. Zet jezelf een mes op de keel als je bezitter bent van een gulzige 

maag en 25:6-7a: Sier jezelf niet op voor het aanschijn van een koning, en ga niet staan 

op de plek van groten; want beter dat men tot je zegt: ‘kom hogerop, hierheen!’, dan dat 

men je voor het aanschijn van een edele vernedert’). De ‘hofwijze’ gaf advies over gedrag 

in de aanwezigheid van de koning en zijn hovelingen (Loader 1986:103-107). 

 

Er wordt nogal eens aangenomen dat de ‘wereldlijke’ wijsheid is ontstaan binnen 

regeringskringen rond Salomo en na de val van het koninkrijk veranderde in de 

godsdienstige wijsheid die zich in kringen van schrijvers en uitleggers en overdragers van 

de Wet richtte op de Thora (Gottwald 1987:567-571). 

 

Ook Dell (2008:143-144) richt zich op het hof van Salomo onder wiens bezieling de ‘wereld’ 

van de wijzen, schrijvers en zieners waarschijnlijk tot bloei is gekomen en een plaats ging 

innemen in het leven van Israël. De precieze aard van hun bezigheden blijft voor hem 

onzeker maar waarschijnlijk namen zij onderwijskundige taken aan het koninklijke hof, in 

de tempel en daarbuiten op zich. Hij vindt weinig bewijs in de Bijbel om dit standpunt te 

onderbouwen maar geeft aan dat de sociale structuren in het oude Nabije Oosten licht 

kunnen werpen op deze zaak. Het is naar zijn zeggen waarschijnlijk dat in de periode van 

de eerste tempel (832 tot 422 voor Christus) de wijzen een koninklijke wijsheidsschool 
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bestuurden en als aanspreekpunt voor de koning fungeerden. De wijsheidsleraren waren 

ongetwijfeld betrokken bij het schrijven en samenstellen van de wijsheidsliteratuur in 

tegenstelling tot de schrijvers die het overschrijven en de redactie voor hun rekening 

namen. Gegeven het brede scala van wijsheidgenres in het Oude Testament is het 

waarschijnlijk dat hun invloed zich wijd verspreidde in de vormgeving van het materiaal. 

Naast Salomo kan ook Chizkia als rolmodel hebben gefungeerd. De Kroniekenschrijver 

schildert hem als een tweede Salomo in zijn zorg om de tempel (2 Kronieken 29-32) en in 

zijn van JHWH-gegeven rijkdom (2 Kronieken 27-33). De instelling van de monarchie 

maakte het Salomo mogelijk een intellectueel klimaat te stimuleren dat kon wedijveren 

met het Egyptische (Dell 2008:143-144). Brueggemann (1990:128) merkt in dit verband 

op dat ‘the sages in the service of Solomon may have exercised at times both emancipatory 

and ideological functions, on the one hand chanelling the energies of the regime in bold 

exploratory directions, on the other hand justifying present arrangements’. Brueggemann 

(1990:117-132) verbindt de ethische overwegingen van de wijzen met het beleid van 

Salomo’s bestuurders. Dell (2008:138) vraagt zich af of dat verband wel zo nauw was. 

Lemaire (1990:169) doet iets soortgelijks wanneer hij de functie van scholen in omliggende 

culturen die ‘appear to have originated from the need to train scribes to work in 

government bureaucracies’ gelijkstelt met de functie van scholen in Israël. Hij zegt dat 

‘teachers in the royal school were probably experienced officials who transmitted both 

traditional teaching and their own experience’ (Lemaire 1990:174). Dell betwijfelt deze 

uitspraak op grond van gebrek aan bewijs vanuit de Israëlitische context. Hij zet geen 

vraagtekens bij de verscheidenheid aan taken van de wijzen, maar dat betekent voor hem 

niet dat de wijzen beide taken, die van staatsambtenaar en leraar, vervulden. De wijzen 

kunnen een functie hebben gehad aan koninklijke hoven buiten Israël. Zo kan Jozef, 

geportretteerd in Genesis 37-50, een ‘rolmodel’ voor de wijzen zijn geweest (evenals 

Salomo en Chizkia) (Kidner 1964:15-16; Dell 2008:138-139). Op grond van de 

wijsheidsliteratuur ziet Dell voor de wijzen een rol weggelegd in het onderwijs (paragraaf 

2.6.3.5) (Dell 2008:138-139). Dell onderscheidt ook de ziener. Een ziener is een wijze die 

kennis heeft van het verleden, heden en de toekomst. Hierbij kan worden gedacht aan 

Jozef als uitlegger van dromen (Dell 2008:131). Demsky (1971) veronderstelt dat vrouwen 

belangrijke posities aan het hof bekleedden. Dell (2008:131) bestempelt echter de sociale 

context van de ‘wijze vrouwen’ als nog vager dan die van mannelijke evenbeelden. 

 

Het toeschrijven van de wijsheid aan iemand hoeft echter geen kenmerkende eigenschap 

van die persoon te zijn, maar kan ook worden gezien als het vasthouden aan een oude 

traditie. In deze traditie zijn de koning en zijn hoogste staatsambtenaar wijs. Deze mensen 

worden gezien als literaire vertolkers van de wijsheid. Achikar, de wijze minister van koning 

Sancheriev, en Salomo zijn hiervan voorbeelden (Von Rad 1972:20-21). 



 
131 

2.6.3.5 (WIJSHEIDS)LERAREN OP SCHOLEN 

 

Dell vraagt zich af welk beeld van de wijze tot ons komt vanuit de wijsheidsliteratuur. Voor 

hem is misschien wel het meest voor de hand liggend dat van onderwijsgevende. Hij wijst 

hiertoe op Spreuken 1-9 waarin gebruik wordt gemaakt van een instructievorm die bekend 

is vanuit Egypte en daar werd gebruikt om jonge mannen te onderwijzen in de wegen van 

de wijsheid. Hoewel deze woorden worden weergegeven als die van vader en moeder aan 

een zoon, werd deze terminologie vaak als uitwisselbaar gezien met leraar en leerling tegen 

de achtergrond van een school. De opleiding is gericht op het ‘leven’ (paragraaf 6.4) en de 

volgende onderwerpen komen daarin onder andere aan bod: de omgang met anderen, 

goede communicatie, het vermijden van bedriegers en zondige mensen, de zoektocht naar 

een geschikte vrouw en de waarschuwing tegen lichtzinnige vrouwen. Deze en meer 

onderwerpen worden aan de orde gesteld in zogenaamde ‘onderrichtsteksten’ en zijn veelal 

gebaseerd op ervaring. De leerlingen moesten niet alleen de (morele) inhoud van deze 

teksten leren, maar moesten deze teksten wellicht ook overschrijven om zich de 

schrijfkunst eigen te maken. Eén van de onderwerpen in Spreuken is de gedragscode in 

aanwezigheid van de koning. Dit zou een verwijzing kunnen zijn naar het leven aan het 

hof en inzicht kunnen geven in de vaardigheden die een staatsambtenaar nodig had. 

Gezien de wijsheidsgenres in het Oude Testament vindt Dell het te beperkt om de wijzen 

alleen een rol toe te bedelen binnen (hof)scholen. De aanwezigheid van de 

wijsheidspsalmen in Psalmen zou kunnen wijzen op de betrokkenheid van de wijzen bij de 

totstandkoming van cultische literatuur (Dell 2008:139-140). Sommige auteurs, 

waaronder Mowinckel (1955:205-244), wijzen op een mogelijke redactie van Psalmen door 

de wijzen. Ook Whybray (1996:84) ventileert denkbeelden met betrekking tot de wijsheid 

als (allesomvattende) redactie van Psalmen, maar wijst deze gedachte uiteindelijk af. 

Murphy (1976a:456-467) pleit echter voor een cultisch gebruik van de wijsheidspsalmen. 

 

Perdue (2008b:106-107) merkt op dat de wijzen in de scholen zich bezighielden met het 

opleiden van de jeugd in de wet en dat sommigen van hen het tot rechter en advocaat 

hebben gebracht. 

 

2.6.3.6 SCHRIJVERS 

 

Het staatsschrijverschap is ten tijde van Salomo ontstaan (zie bijvoorbeeld 1 Koningen 

5:9-14) en zette zich ononderbroken voort tot de ballingschap (zie bijvoorbeeld Spreuken 

25:1) (Gottwald 1987:567-571). Het bestond uit het schrijverschap van opgeleide 

staatsambtenaren (Ceresko 1999:20-21), die de administratie van het koninkrijk 
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bijhielden, maar ook de koningen van advies dienden en het politieke ambacht op hun 

collega’s en opvolgers overdroegen (Gottwald 1987:567-571). 

 

Veel literatuur die tijdens de periode van de monarchie werd samengesteld, is het werk 

van de koninklijke of priesterlijke schrijvers. De belangrijkste soorten literatuur die aan 

deze periode mogen worden toegeschreven zijn kronieken en historische verhalen, poëzie 

(in het bijzonder psalmen), wetten en cultisch materiaal zoals de beschrijving van de 

tempel in 1 Koningen 6, en de wijsheid die bijvoorbeeld deel uitmaakt van Spreuken. 

Psalmen, wetten en ander cultisch materiaal zijn waarschijnlijk van priesterlijke oorsprong, 

alhoewel het moeilijk is om onderscheid te maken tussen koninklijke en priesterlijke 

schrijvers op grond van het gebrek aan informatie over auteurschap in de teksten 

(Whybray 1990a:137).55 

 

Vanaf de vroege monarchie is weinig over de schrijvers bekend behalve een aantal namen 

(2 Samuel 8:16-17, 20-25; 1 Koningen 4:3 en 2 Koningen 12:11). De bekendste 

voorbeelden zijn Sjevna tijdens de regering van koning Chizkia (2 Koningen 18-19 en 

Jesaja 22:15-25) en Sjafan tijdens de regering van koning Josjiahoe (2 Koningen 22). 

Zowel de koninklijke schrijver als de raadsman behoorden tot de wijzen en waren afkomstig 

uit het milieu van het koninklijke hof (Blenkinsopp 1995b:9-10). 

 

De titel ‘schrijver’ verwijst naar iemand die kan lezen en schrijven en naar iemand die 

schrijft voor zijn inkomen. Het beroep werd overal in het oude Nabije Oosten aangetroffen. 

Schrijvers dienden aan het hof maar werden ook particulier in dienst genomen. Het is 

waarschijnlijk dat schrijvers werden onderwezen in schrijversfamilies of in scholen. Hoewel 

er volgens Dell geen historisch bewijs is voor het bestaan van scholen, waren zij wellicht 

verbonden aan het hof (Dell 2008:129). Het is mogelijk dat schrijvers verantwoordelijk 

zijn geweest voor het opschrijven van ‘hofverhalen’ zoals het troonopvolgingsverhaal in 2 

Samuël 9-20 en 1 Koningen 1-2 (Dell 2008:134). De competenties van de schrijver 

beperkten zich niet tot schrijven. Hij was bekwaam in het spreken in het openbaar, 

onderhandelde met buitenlandse machten en voerde de financiële administratie. Er zijn 

aanwijzingen dat de koninklijke schrijvers enige bevoegdheden hadden (zie bijvoorbeeld 2 

Koningen 12:11: Het geschiedt voortaan: als zij zien dat er veel geld in de kist ligt, klimt 

de schrijver van de koning op, met de hogepriester, pakken zij bijeen en wegen zij het 

                                                           
55 ‘The historical books of the Old Testament testify to an immense capability of the royal scribes for historical 
writing’ (Whybray 1990a:137). 
In een eerder werk zegt Whybray dat nergens in het Oude Testament tekstueel bewijs is te vinden voor het 
bestaan van een aparte groep schrijvers die bekend stond als ‘wijze mannen’. Het bestaan van een dergelijke 
groep in Israël berust volgens Whybray op slechts zes teksten: Spreuken 1:6; 22:17; 24:23; 25:1; Job 15:18 en 
Prediker 12:11. Whybray neemt aan dat auteurs van wijsheidscomposities hun werk schreven binnen een traditie, 
maar dan wel een traditie die geen ‘instituut’ of professionele klasse nodig had voor zijn overlevering (Whybray 
1974:54). 
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zilvergeld dat is gevonden in het huis van de ENE en 22:3-10). De tempel (Jeremia 36:10-

12, 20-21 en 37:15) en het leger (2 Koningen 25:19) hadden hun eigen schrijvers 

(Blenkinsopp 1995b:13-16). In Spreuken 25:1 worden de mannen van Chizkia genoemd 

die spreuken van Salomo hebben overgeschreven. Deze mannen worden niet 

gekarakteriseerd als ‘wijze mannen’. In Sjinar (Sumer) was de taak van schrijvers het 

vastleggen van belangrijke gebeurtenissen op schrijftabletten. Het is goed mogelijk dat dit 

ook een belangrijk onderdeel is geweest van de taak van de schrijvers aan het Israëlitische 

hof. Persoonlijke schrijvers of secretarissen waren ongetwijfeld zeldzaam, maar Jeremia 

had een schrijver met de naam Baroech in dienst (Jeremia 36:4: Jeremia roept Baroech, 

zoon van Neria, en Baroech schrijft uit Jeremia’s mond alle woorden van de ENE die hij tot 

hem heeft gesproken op een boekrol) die in afwezigheid van Jeremia zijn woorden voorlas. 

Zie Jeremia 36:5-6: 

 

Jeremia gebiedt Baroech en zegt: ik wordt tegengehouden, ik ben niet bij machte het huis van 

de ENE binnen te komen; jij moet er binnenkomen en uit de rol die je uit mijn mond hebt 

beschreven uitroepen de woorden van de ENE voor de oren van deze gemeente , het huis Juda, 

op een vastendag, en ook voor de oren van allen uit Juda die aankomen uit hun steden zul je 

ze uitroepen.  

 

Deze activiteit lijkt vooral in de tempel te hebben plaatsgevonden en oppert de 

mogelijkheid van tempelschrijvers naast schrijvers aan het koninklijke hof (Dell 2008:135-

136). 

 

Het bestaan van schrijvers met deze vaardigheden en bevoegdheden, aldus Blenkinsopp, 

wijst op een soort school voor schrijvers in Jeruzalem (paragraaf 2.5.2.5), wellicht naar 

het voorbeeld van de Egyptische ‘tempelschool’ die bekend stond als het ‘Levenshuis’, 

waarin de zonen van de elite werden voorbereid op hun rol in het openbare leven. Omdat 

de schrijversscholen de leerlingen voorbereidden op hun taak in het openbare leven of aan 

het koninklijke hof, lag de nadruk wellicht op gedrag en spreken in het openbaar. Het 

materiaal dat voor de opleiding werd gebruikt, werd waarschijnlijk vertaald uit het 

Egyptisch of het Akkadisch, of was tenminste gebaseerd op teksten geschreven in deze 

talen. Spreuken werpt licht op de inhoud van dit onderwijs. Het onderwijs benadrukt zaken 

als zelfbeheersing, leren van ervaring, het trekken van lessen uit het waarnemen van de 

natuur en het vermijden van compromitterende situaties. Omdat het materiaal dat werd 

gebruikt areligieus van aard was, is het niet verwonderlijk dat het politieke pragmatisme 

en rationalisme van de (staats)ambtenaren die waren betrokken in politieke zaken 

aangaande de staat in botsing kwam met de uitspraken van de profeten, zoals Jesaja en 

Jeremia (Blenkinsopp 1995b:13-16). 
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Perdue brengt naar voren dat na de hervorming van Josjiahoe, en in het bijzonder na de 

Babylonische ballingschap, schrijvers vaak in verband werden gebracht met het boek van 

de Wet. Dit boek verwierf een groeiende betekenis binnen het tweede tempel-judaïsme. 

Priesters en Levieten komen in de literatuur uit die periode (en in het bijzonder in de Dode 

Zee-rollen) regelmatig voor als gezaghebbende leraren. Voor deze taak waren lezen en 

schrijven onontbeerlijk. Hoewel niet alle Levieten schrijvers waren, meent Perdue te mogen 

concluderen dat er sprake was van scholen verbonden aan de Tweede Tempel (Perdue 

1977:360-361). 

 

2.6.3.7 EEN (MOGELIJKE) KLASSE VAN WIJZEN 

 

OP GROND VAN DE BIJBEL 

 

In Jesaja 19:12a (waar zijn dan nu je wijzen?) vraagt de profeet aan farao waar zijn wijzen 

zijn. Op grond van deze tekst kan volgens Whybray worden verondersteld dat met de 

wijzen een klasse van ‘professionele’ wijzen wordt bedoeld. Maar op grond van het 

voorafgaande vers (Enkel dwazen zijn de vorsten van Tsoan, de wijze raadgevers van 

Farao: hun raad is dom geworden; hoe durven jullie nog tot Farao zeggen ‘een zoon van 

wijzen ben ik, zoon van koningen van weleer!’) kan de tekst ook wijzen op de superieure 

intelligentie van de raadgevers van de farao. Er is naar de mening van Whybray geen 

aanwijzing dat חכמים wordt gebruikt om een professionele klasse aan te duiden. Hoewel כםח  

een man beschrijft die vanwege zijn kennis in staat is anderen te onderwijzen en te 

begeleiden, heeft het naar zijn zeggen nergens in het Oude Testament de betekenis van 

‘leraar’. Evenzo verwijst het meervoud חכמים niet naar een klasse van beroepsleraren. De 

mogelijkheid blijft volgens Whybray bestaan dat חכמים moet worden vertaald met ‘wijze 

mannen’, maar dit kan dan alleen worden besloten op grond van de context (Whybray 

1974:12, 16). 

 

Dronkert (1979:306) wijst op een klasse van wijzen waarvan in Spreuken 22:17; 24:23 

en Prediker 12:11 sprake is. Zij vormde een soort van school of groepering, die zich 

bezighield met het beoefenen van een zekere praktische levenswijsheid. De wijzen hielden 

deze wijsheid niet voor zichzelf maar dienden anderen daarmee. 

 

Jeremia 18:18 (Toen zeiden ze: gaat mee, laten we tegen Jeremia bedenksels bedenken, 

want nooit verdwijnt onderricht uit een priester; goede raad uit een wijze en spreken uit 

een profeet! gaat mee, laten we hem verslaan op de tong en geen acht slaan op welk ook 

van zijn woorden!) komt wellicht het dichtst bij een specifieke klasse van wijzen. Er is 

echter, in vergelijking met profeten en priesters, weinig bekend over een klasse van wijzen 
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tijdens de monarchie. Hoewel de term כםח  wordt gebruikt voor veel personen is het zelden 

mogelijk de term in verband te brengen met een aparte klasse of een beroep (Blenkinsopp 

1995b:9-12). 

 

Whybray en Blenkinsopp zijn voorzichtig in hun uitlatingen als het over een klasse van 

wijzen gaat. Crenshaw (2000:226-227) komt tot de gevolgtrekking dat ‘on the issue of a 

professional class of sages, the scant evidence seems to point to gifted intellectuals who 

combined the earlier product of instruction in the family with intellectual pursuits of a quite 

different kind. … The peculiarities of language and style that characterize Wisdom 

Literature seem to confirm the existence of actual professional sages in Israel’.56 Weeks 

stelt dat de term ‘wijs’ nooit als ‘technische’ term is gebruikt voor een klasse. Hoewel de 

term wijs een aantal keren wordt gevonden in relatie tot buitenlandse koninklijke 

(staats)ambtenaren of raadslieden, wordt geen enkele Israëlitische adviseur ooit expliciet 

wijs genoemd. De teksten die Weeks heeft bestudeerd, veronderstellen naar zijn zeggen 

niet het bestaan van een klasse van ‘wijzen’. Weeks onderbouwt zijn betoog door te wijzen 

op lijsten van belangrijke groepen in Israël die voorkomen in 2 Koningen 24:15-16; Jesaja 

3:1-3; 9:15; Jeremia 1:18; 2:8, 26; 4:9; 8:1; 13:13; 32:32; 34:19; Micha 3:11; Sefanja 

3:3-4 en Nehemia 9:32. Als, volgens Weeks, ‘wijs’ een term was die in verband werd 

gebracht met koninklijke (staats)ambtenaren en als ‘wijzen’ werd gebruikt voor een groep 

in Israël, dan is het niet alleen opmerkelijk dat ‘wijs’ nooit werd gebruikt om een koninklijke 

adviseur in Israël aan te duiden, maar ook te meer opmerkelijk dat ‘wijzen’ ook niet in 

genoemde lijsten van belangrijke groepen voorkomen. Weeks vindt het meer aannemelijk 

dat de term ‘wijs’ werd gebruikt voor Babyloniërs tijdens en na de ballingschap. Het enige 

gebruik van de term in de tijd daaraan voorafgaand lijkt een verwijzing te zijn naar 

buitenlandse waarzeggers en magiërs. Weeks merkt ten slotte op dat zekere auteurs (die 

hij niet bij name noemt) zich hebben laten beïnvloeden door de aanname dat er een groep 

van ‘wijzen’ heeft bestaan en dat deze aanname invloed heeft gehad op hun uitleg van 

relevante teksten (Weeks 2007a:74-91). Perdue stelt dat de schrijvers en wijzen in Israël 

een beroepsklasse vormden vanaf de monarchie tot de eerste eeuwen na Christus. Hij 

merkt op dat de wijzen ontwikkelde mensen waren, over het algemeen rijk, van wie het 

karakter was gevormd door de ‘wijsheid’ zoals kennis, inzicht, moreel 

onderscheidingsvermogen en gedrag. Zij vormden een maatschappelijke klasse met 

herkenbare kenmerken die wijzen op hun karakter en bezigheden (Perdue 2008a:3). 

Perdue baseert deze uitspraak op de literatuur van het oude Nabije Oosten (waaronder de 

wijsheidsteksten van oud Israël en het vroege judaïsme). Het veelvuldig gebruik van de 

term ‘wijze’ in de wijsheidsliteratuur en elders in de Hebreeuwse Bijbel biedt volgens hem 

                                                           
56 Deze uitspraak van Crenshaw komt niet overeen met een latere uitspraak van hem. Daarin poneert hij dat חכמה 

niets te maken heeft met een professionele klasse van wijzen (Crenshaw 2010:23-24). 
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belangrijk bewijs voor de wijzen als maatschappelijke groep (zie bijvoorbeeld Jeremia 8:8; 

18:18; Spreuken 1:5; 22:17; 24:23 en Job 15:18). Het lijkt erop dat de vroege wijzen die 

veelal leraar waren later de rabbi’s van het vroege judaïsme en de leraren van het vroege 

christendom zijn geworden (Perdue 2008b:100-102). 

 

OP BASIS VAN ANALOGIE, LITERATUUR EN HET KONINKLIJKE HOF 

 

Crenshaw merkt op dat het bestaan van een klasse van wijzen wordt verondersteld op 

basis van analogie met Egypte en Mesopotamië, het bestaan van literatuur die getuigt van 

de wijsheidsinvloed en de aanname dat het koninklijke hof behoefte had aan opgeleide 

schrijvers. Hoewel deze argumenten niet ‘hard’ kunnen worden gemaakt, dragen zij bij aan 

de hypothese van een klasse van wijzen in Israël. Crenshaw wijst echter het argument van 

analogie af op grond van de relatieve eenvoud van het Israëlitische hof. Het bestaan van 

literatuur gebaseerd op een andere manier van denken, zoals Spreuken, Job en Prediker, 

lijkt betere bewijsgronden te hebben. De diepgang van de reflectie in en de artistieke 

schoonheid van deze literatuur heeft auteurs ertoe gebracht te veronderstellen dat er een 

professionele klasse van wijzen in Israël moet zijn geweest. De veronderstelling dat het 

gehalte van de wijsheidsliteratuur een klasse van wijzen vereist, zou kunnen worden 

ondersteund door het feit dat er profeten waren die zich met harde kritiek richtten tot de 

‘wijzen’ die weigerden het bestuur van JHWH in politieke gebeurtenissen te erkennen. Maar 

niets in de ‘kritiekteksten’ hoeft te wijzen op het feit dat ‘referenten’ een klasse van wijzen 

op het oog hadden. Deze teksten zouden zich ook kunnen afzetten tegen dwaasheid 

vermomd als de wijsheid en hebben dan niets te maken met een professionele klasse van 

wijzen. Toch komt Crenshaw op grond van de wijsheidsliteratuur tot de overtuiging dat er 

een klasse van wijzen is geweest. Hij voert de vraag naar een klasse van wijzen terug naar 

Wijsheid van Jezus Sirach 38:24-39:11 waar de wijzen worden vergeleken met mensen 

die andere ‘bezigheden’ hadden. Deze passage laat zien dat het verschil tussen de wijzen 

en mensen in andere beroepen ‘(vrije) tijd’ is. Alleen mensen die genoeg vrije tijd hebben, 

kunnen het zich veroorloven zich bezig te houden met intellectuele zaken (Crenshaw 

2010:24-26).50 Dit heeft verschillende auteurs, waaronder Gammie, ertoe gebracht te 

veronderstellen dat de Israëlitische wijzen Israël tot de hogere sociale klasse behoorden 

(Gammie 1990:483). Als dit juist is, dan blijft er volgens Crenshaw niets anders over dan 

dat de wijsheid een ‘eliteverschijnsel’ was. De wijzen bezaten geen politieke macht en 

behoorden niet tot de onderdrukte klasse. De wijzen van Israël zien zichzelf als een aparte 

groep tegenover de ‘dwazen’. Volgens de wijzen behoren alle mensen tot één van beide 

groepen (Crenshaw 2010:25-26). 
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2.6.4  AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Het Oude Testament maakt melding van wijzen in landen die Israël omringden: Egypte 

(Genesis 41:8; Exodus 7:11 en Jesaja 19:11-12), Babel (Jeremia 50:35; 51:57 en Daniël 

2:12) en Perzië (Esther 1:13). 

 

De orde of samenhang in de schepping die de wijzen in Israël meenden te ontdekken, komt 

overeen met analoge denkbeelden uit bijvoorbeeld Egypte waar ‘Ma‘at’ centraal stond. 

Opnieuw een ‘bewijs’ voor contacten tussen Israël en omliggende landen. 

 

In oud Israël worden drie groepen wijsheidsleraren onderscheiden: de ouders, 

wijsheidsleraren aan het koninklijke hof en wijsheidsleraren in scholen. 

 

De eerste groep (de ouders) wordt in Spreuken genoemd. De moeder hield zich primair 

bezig met de opvoeding van de kinderen en onderwijs aan met name de zonen behoorde 

tot de hoofdtaak van de vader. In opvoeding en onderwijs speelden de ‘vrees voor JHWH’ 

en een ‘levend leven’ (hoofdstuk 6) een grote rol. Kinderen werden opgevoed en opgeleid 

om hun plaats in de samenleving te kunnen innemen. 

 

Met de komst van de monarchie in Israël (naar analogie van het buitenland) ontstond de 

noodzaak van nieuwe beroepen. Tucker, Murphy en Dell wijzen in dit kader op een 

veranderende samenleving waarin het koninklijke hof een dominante rol speelde. Er 

ontstond een veelheid aan functies om de monarchie draaiende te houden (zie in deze 

context hoofdstuk 4 waar het tijdvak van Salomo wordt geschetst). Vriezen (1987:261-

265) is van mening dat het inzicht van de wijzen zich allereerst richt op de opvoeding en 

opleiding van jonge Israëlieten om een plaats aan het koninklijke hof te kunnen innemen 

waar verbaal en non-verbaal gedrag in de nabijheid van de vorst een grote rol speelden. 

Vriezen neemt met deze opvatting een wat eenzaam standpunt in. Als onderwijsgevende 

zijn de wijzen een ‘verlengstuk’ van de ouders. Het onderwijs van zowel de ouders als de 

wijsheidsleraren richtte zich namelijk op een ‘maatschappelijke positie’ maar ook op ‘leven’ 

in de meest existentiële betekenis van het woord (in de Engelse taal omschreven met ‘a 

living life’ – paragraaf 6.4 en 6.5). Om het denkbeeld van het bestaan van scholen in oud 

Israël kracht bij te zetten, vestigt Von Rad de aandacht op een specifieke vorm van 

onderwijs die hij afleidt uit een eigensoortig model van vragen die in vrijwel het hele Oude 

Testament voorkomen. Hij bestempelt deze vragende zinnen als ‘schoolvragen’ en geeft 

als voorbeeld Spreuken 6:27-28 (Kan een man vuur halen in zijn boezemplooi, zullen dan 

zijn gewaden niet in brand vliegen? als een man over de gloeiende kolen loopt, zal hij dan 

zijn voeten niet schroeien?). De schoolvragen kunnen een catechetisch-didactische vorm 
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hebben (zie bijvoorbeeld Jesaja 28:23-26: … Hij vermaant hem hoe het moet, zijn God 

onderricht hem). Er is sprake van ‘ambitieus’ onderwijs wat blijkt uit de ‘oproep’ van 

leraren (Jesaja 28:23: Neemt ter ore en hoort naar mijn stem, merkt op en hoort wat ik 

zeg!). Het is naar de mening van Von Rad mogelijk dat dit onderwijs werd afgesloten met 

een examen. Ook Wijsheid van Jezus Sirach 10:19 bevat een voorbeeld van een 

‘catechetische’ vraag (‘Welke schepselen worden geëerd? De mensenkinderen. Welke 

mensen worden geëerd? Mensen die ontzag hebben voor de Heer. Welke schepselen 

worden niet geëerd? De mensenkinderen. Welke mensen worden niet geëerd? Mensen die 

de geboden niet in acht nemen’. Het antwoord op de vraag wordt echter niet altijd vermeld: 

Wie is ten hemel opgeklommen en weer neergedaald, wie heeft wind verzameld in zijn 

vuisten, wie heeft wateren bijeen gebonden in een mantel, wie heeft alle einden der aarde 

doen opstaan? wat zijn naam is en wat de naam van zijn zoon is, wie weet dat? (Spreuken 

30:4). Volgens Von Rad hebben schoolvragen altijd te maken met datgene wat de mens 

te allen tijde moet weten (Von Rad 1972:17-20). Het onderwijs van zowel de ouders als 

de wijsheidsleraren was grotendeels gebaseerd op ervaring. Couturier (1962:309) noemt 

de levenservaring (de wijsheid) die door een vader op zijn zoon wordt overgedragen een 

godsdienstig testament. In de lijn van Couturier vestigen Crenshaw (1995:261) en Tuinstra 

(1996:21-26) de aandacht op de pedagogische functie van de wijsheid. De mens kan en 

moet wijs worden om gelukkig te kunnen leven. Hij kan het juiste handelen leren. Wanneer 

hij de wijsheid in de wind slaat, dan zijn de gevolgen voor hem (vergeldingsgedachte – 

paragraaf 3.4.9). De dwaasheid heeft geen toekomst. De idee dat de wijsheid geluk brengt 

en dwaasheid tot niets leidt, lijkt niet altijd op te gaan. De mens was zich daar terdege van 

bewust. De wijsheid heeft ook een morele component in die zin dat wijs-zijn hetzelfde is 

als rechtvaardig- en oprecht-zijn, in tegenstelling tot dwaasheid die boosaardig en 

leugenachtig is (Crenshaw 1995:261; Tuinstra 1996:21-26). 

 

Naast de wijsheidsleraren zijn schrijvers te onderscheiden die in het Oude Testament 

worden genoemd (Sjevna tijdens de regering van Chizkia en Sjafan tijdens de regering van 

Josjiahoe). Het zijn mensen die kunnen lezen en schrijven maar ze behoren niet per se tot 

een aparte groep of tot de wijsheidsleraren. 

 

Met het oog op de titel van deze dissertatie (‘Spreukenwijsheid voor begeleiding’) zal in 

hoofdstuk 6 (‘Exegese van teksten uit Spreuken’) worden gekeken naar de rol van de 

ouders in de thuissituatie en die van de wijsheidsleraren in scholen in relatie tot 

begeleiding. 
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2.7  BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAAG 

 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal wat het begrip wijsheid inhoudt en in welke context 

de wijsheid staat. 

 

Wijsheid is de letterlijke vertaling van de Hebreeuwse woorden כםח  en חכמה. Er kan geen 

eenduidige omschrijving worden gegeven van het woord חכם of חכמה en moet dus worden 

opgevat als een containerbegrip. Het heeft echter altijd te maken met een kwaliteit of 

vaardigheid. Een kwaliteit behoort tot de kern van een persoon en is altijd potentieel 

aanwezig. Kwaliteiten komen van binnenuit (aangeboren en te ontwikkelen) (‘nature’) en 

vaardigheden worden gevoed en van buitenaf aangeleerd (‘nurture’) (Ofman 1999:9-10). 

Het woord wijst daarnaast op een literaire verzameling waarin de denkbeelden van de 

wijzen hun neerslag hebben gevonden.  

 

De wijsheid van Israël vindt haar oorsprong in de wijsheidsliteratuur van omliggende 

landen waarmee contacten werden onderhouden. 

 

Naar analogie van het buitenland en de complexiteit van de staat zijn in Israël scholen 

ontstaan waar de wijsheid en vaardigheden ten dienste van de monarchie werden 

onderwezen. Door ouders werd de wijsheid overgedragen door leraren aan het koninklijke 

hof en in scholen (een uitspraak die berust op de huidige stand van de wetenschap). 

 

Op grond van een aantal definities van de wijsheid (door bijvoorbeeld McKane 1965:53, 

McKenzie 1967:2-3, Scott 1971:22, Khanjian 1973:26, Collins 1997:1 en Dell 2000:1-2)(,) 

kom ik tot de volgende omschrijving. De wijsheid houdt zich bezig met (het) ‘leven’ in de 

breedste zin van het woord: leven in het hier en nu en eeuwig leven in de nabijheid van 

JHWH. Het is een benadering van de werkelijkheid die ook wordt aangetroffen in de filosofie 

(die echter niet met de wijsheid mag worden vereenzelvigt). Het is een manier van denken 

en spreken die gebruik maakt van een onderscheidende woordenschat en literaire vormen 

(paragraaf 2.3.3). De wijsheidsleraren proberen de betekenis van het leven te doorgronden 

en geven op grond van ervaring, waarneming en reflectie aanwijzingen voor het dagelijkse 

leven dat zich afspeelt binnen het gezin en de stam (of de gemeenschap). Aan ambtenaren 

verstrekken zij gedragsregels om te ‘overleven’ aan het koninklijke hof. Daarnaast zoekt 

de wijsheid naar ‘orde’ in het leven. Het onderwijs van de wijzen is te vergelijken met de 

woorden van de profeten. De wijsheid is een combinatie van kennis en ervaring. 
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3 
 

  DE THEOLOGIE VAN DE WIJSHEID 
 

 

3.1  INLEIDING 

 

3.1.1  INLEIDENDE OPMERKINGEN 

 

In hoofdstuk 2 heb ik de aard en de achtergrond van de wijsheid onderzocht en een beeld 

geschetst van de context van de wijsheid. Deze verkenning is nodig om dit hoofdstuk, 

waarin de theologie van de wijsheid aan bod komt, in het juiste perspectief te plaatsen. 

De hoofdstukken 2 (‘De context van de wijsheid’), 3 en 4 (‘Salomo, de mannen van Chizkia, 

Agoer en Lemoeël’) vormen een opmaat voor de bestudering van het boek Spreuken als 

geheel (hoofdstuk 5) en samen vormen zij het uitgangspunt voor hoofdstuk 6 waar teksten 

uit Spreuken worden bestudeerd die relevant zijn voor begeleiding. 

 

3.1.2  ONDERZOEKSVRAAG 

 

In hoofdstuk 3 houd ik mij bezig met de vraag naar de invloed die de wijsheid en de 

theologie op elkaar hebben gehad en hoe de theologie van de wijsheid zich verhoudt tot 

de theologie van het Oude Testament. Ik besteed met name aandacht aan (theologische) 

thema’s die in dit hoofdstuk naar voren komen en relevant zijn voor begeleiding. 

 

3.1.3  DE LIJN VAN DIT HOOFDSTUK 

 

In hoofdstuk 2 heb ik laten zien dat het Hebreeuwse woord חכמה wordt geïnterpreteerd als 

literaire verzameling en als kijk op het leven. De eerste betekenis is in hoofdstuk 2 

besproken en in dit hoofdstuk vraag ik aandacht voor de tweede betekenis voordat ik 

overga tot een bespreking van de theologie van de wijsheid. 

 

De wijsheid als kijk op het leven staat in nauw verband met de theologie van de wijsheid 

en wordt in paragraaf 3.2 aan de orde gesteld. In paragraaf 3.3 wordt vervolgens een 

theologisch kader van de wijsheid geschetst voordat in paragraaf 3.4 wordt overgegaan 

tot de bespreking van een aantal theologische wijsheidsthema’s. Tot deze theologische 

thema’s behoren de wijsheid en de verbondsrelatie tussen JHWH en het volk Israël 
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(paragraaf 3.4.2), de wijsheid en de (goddelijke) (scheppings)orde (paragraaf 3.4.3), de 

wijsheid en de Thora (paragraaf 3.4.4), de wijsheid en de deugd(zaamheid) (in relatie tot 

het judaïsme (paragraaf 3.4.5), de wijsheid en personificatie (paragraaf 3.4.6), de wijsheid 

en de ‘vrees voor JHWH’ (paragraaf 3.4.7), de wijsheid en het leven in de wereld (paragraaf 

3.4.8) en de wijsheid en oorzaak-gevolg (paragraaf 3.4.9). 

 

3.2  DE WIJSHEID ALS KIJK OP HET LEVEN 

 

3.2.1  INLEIDING 

 

De wijsheid als kijk op het leven kan worden opgevat als preambule op de theologie van 

de wijsheid. Er bestaat een nauwe verwantschap tussen beide. De visie op de wijsheid 

beïnvloedt het denken over de theologie van de wijsheid. De interpretatie van de wijsheid 

als kijk op het leven (zoals reeds in paragraaf 2.3.1 samengevat) bestaat grosso modo uit 

drie verklaringen betreffende de oorsprong en de aard van de wijsheid: (1) de wijsheid is 

antropocentrisch (de mens is het middelpunt van de schepping) van aard, (2) de wijsheid 

is van oorsprong theocentrisch (JHWH is het middelpunt van de schepping) en (3) de 

wijsheid moet zowel antropocentrisch als theocentrisch worden geduid. De 

antropocentrische duiding van de wijsheid komt voort uit een ‘constructivistische’ 

levenspraktijk en de theocentrische duiding van de wijsheid heeft haar wortels in de 

openbaring van JHWH. De woorden ‘antropocentrisch’ en ‘theocentrisch’ worden door 

auteurs breed gehanteerd (Zimmerli 1933:177-204; Gemser 1976:208; Zimmerli 

1976b:323; Hermisson 1978:48; Murphy 1985:44; Vriezen 1987:265; Perdue 1990:471; 

Dearman 1992:214; Perdue 1994:42; Crenshaw 1995:115; Brown 1996:1-4; Murphy 

2002:111-131). Naast de geleerden die deze termen expliciet gebruiken, zijn er meer 

auteurs die zich kenmerken door één van deze benaderingen van de wijsheid. Nagenoeg 

alle schrijvers worden in hun manier van denken over de theologie van de wijsheid 

beïnvloed door hun duiding van de wijsheid. 

 

3.2.2  DE ANTROPOCENTRISCHE DUIDING VAN DE WIJSHEID 

 

De auteurs die de wijsheid antropocentrisch duiden, bespreek ik samen met de auteurs die 

zowel antropocentrische als theocentrische trekken in de wijsheid menen te bespeuren 

(paragraaf 3.2.4). Ik heb voor deze aanpak gekozen omdat beide groepen weinig tot niet 

verschillen in de manier waarop zij de wijsheid antropocentrisch duiden. De laatste groep 

besteedt naast een antropocentrische duiding echter ook aandacht aan een theocentrische 

karakterisering van de wijsheid. 
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3.2.3  DE THEOCENTRISCHE DUIDING VAN DE WIJSHEID 

 

3.2.3.1 INLEIDING 

 

Tot de auteurs die de wijsheid overwegend theocentrisch duiden behoren: Fichtner 

(1933:571), Toombs (1955:1952), Murphy (1969:293, 298), Whybray (1974:6-14), 

Murphy (1978:35-36), Bergant (1997:123), Schultz (1997:283, 285, 288-289), Clifford 

(1998:454), Leman (1999:1-2), Grizzard (2000:198, 209), Longman III (2006:1005) en 

Paul, Van den Brink en Bette (2011:908-909).6 De ‘theocentristen’ besteden in hun visie 

op de wijsheid aandacht aan bijvoorbeeld de wijsheid (als geschenk) van JHWH. 

 

3.2.3.2 DE WIJSHEID VAN JHWH 

 

De theocentrische duiding van de wijsheid beschouwt JHWH als middelpunt van de 

schepping en dicht Hem wijsheid toe. De wijsheid van JHWH stijgt ver boven de wijsheid 

van de mens uit (Whybray 1974:6-14; Leman 1999:1-2). Hij heeft de wereld en de mens 

geschapen in Zijn wijsheid (Whybray 1974:6-14; Murphy 1978:35-36; Grizzard 2000:198, 

2097) (Genesis 2-3; Jesaja 40:12 en volgende; Jeremia 10:12; 51:15; Psalm 104:24; 

Spreuken 3:19; Job 28:23-27 en 38:36 en volgende). Wijsheid heeft in de hier vermelde 

teksten te maken met vakmanschap (paragraaf 2.2.3) en wijst op superieure intelligentie 

(paragraaf 2.2.4). In Job 9:4 (Wijs van hart en moedig van kracht, wie heeft zich tegen 

hem verhard en vrede gevonden?) en Daniël 2:20 (Daniël antwoordde en zei: zij de naam 

van God gezegend van eeuwigheid tot eeuwigheid; want wijsheid en kracht, van hem zijn 

die) wordt de wijsheid van JHWH met Zijn kracht in verband gebracht. Job 15:8 (In het 

verborgen beraad van God hoorde jij toe, en trok wijsheid tot je?) relateert de wijsheid 

van JHWH aan Zijn kennis. JHWH heeft de mens Zijn ‘leven’ gevende geboden en wetten 

gegeven (Deuteronomium 4:1-8). Wijsheid is volgens Whybray gehoorzamen aan deze 

geboden en wetten (vergelijk Spreuken 1:7a: Ontzag voor de ENE is het begin van kennis). 

Whybray komt tot de slotsom dat de term wijsheid in het Oude Testament een algemene 

                                                           
1 ‘Die Religion ist für den isr. Weisen keinesfalls nur eine peripherische Größe, sondern Hauptstück der Wsht, ihr 
Herz; ja mehr als das: Wsht i s t Religion’ (Fichtner 1933:57). 
2 ‘Wisdom is to be found with God, and nowhere else, and unless the quest for wisdom brings a man to his knees 
in awe and reverence, knowing his own helplessness to make himself wise, wisdom remains for him a closed 
book’ (Toombs 1955:195). 
3 ‘… the Israelites believed that their God was the great Creator responsible for the world, its organization, and 
everything within it’ (Bergant 1997:12). 
4 ‘Proverbs, like wisdom literature generally in the ancient East, is thoroughly religious’ (Clifford 1998:45). 
5 ‘… the book acknowledges the radically relational and theocentric nature of knowledge/wisdom’ (Longman III 
2006:100). Longman III bedoelt met ‘the book’ het boek Spreuken. 
6 De auteurs die de wijsheid overwegend theocentrisch duiden, zijn niet geheel vrij van een antropocentrische 
karakterisering. 
7 JHWH heeft de mens geschapen met het vermogen om waar te nemen en uit te leggen. Deze gaven stellen de 
mens in staat het leven te begrijpen. Grizzard wijst hiertoe op Spreuken 8:22-36; Job 12:7-10 en Prediker 11:5 
(Grizzard 2000:198, 209). 



 

 
144 

uitdrukking is die wijst op superieure intellectuele vermogens, hetzij aangeboren of 

verworven, in JHWH, mensen en dieren (paragraaf 2.2.7) (Whybray 1974:6-14). Whybray 

doet geen duidelijke uitspraak over zijn duiding van de wijsheid maar vereenzelvigt de 

wijsheid wel met het houden van de inzettingen en rechtsregels van JHWH. Op grond 

hiervan zou hij tot de auteurs kunnen worden gerekend die de wijsheid theocentrisch 

duiden. 

 

3.2.3.3 DE WIJSHEID ALS GESCHENK VAN JHWH 

 

De wijsheid van Israël heeft zich volgens Murphy (1969:298) ontwikkeld binnen het 

verbond tussen JHWH en Israël.8 Schultz merkt op dat de drie oudtestamentische 

wijsheidsboeken Spreuken, Job en Prediker gewag maken van de totale afhankelijkheid 

van de mens van JHWH en Zijn onbetwistbare soevereiniteit. Hij wijst hiertoe op Spreuken 

2:6 (Ja, de ENE zal wijsheid geven, uit zijn eigen mond is kennis en goed-verstaan), Job 

28:23 (God is het die haar weg verstaat, hij alleen weet haar woonplaats) en Prediker 

2:26a (want aan de mens die goed is voor zijn aanschijn zal hij geven: wijsheid, kennis en 

vreugde). Uit Spreuken, Job en Prediker blijkt dat de wijsheid goddelijk is. De mens kan 

de wijsheid slechts ten dele in bezit krijgen en zij garandeert geen succes en biedt geen 

bescherming tegen de moeiten van het leven (Schultz 1997:283, 285, 288-289). Volgens 

Paul, Van den Brink en Bette (2011:908-909) kan uit Spreuken 2:6 en Prediker 2:26a 

worden afgeleid dat de wijsheid een geschenk van JHWH is voor hen die erom vragen 

(Spreuken 2:1-6). De mens die dit geschenk aanvaart (en JHWH vreest) is in staat om de 

onzekerheden van het leven het hoofd te bieden (Leman 1999:1-2).9 De mens heeft 

wijsheid nodig om te kunnen leven in het midden van de samenleving en te kunnen 

functioneren in de tegenwoordigheid van JHWH. Een wijze levenswandel kenmerkt zich 

door ontzag voor JHWH (dat een centrale plaats in de wijsheid inneemt) en een eigen 

verantwoordelijkheid. Ontzag voor JHWH komt voort uit de verbintenis die Hij is aangegaan 

met Israël (Paul, Van den Brink & Bette 2011:908-909). 

 

3.2.4 DE DUIDING VAN DE WIJSHEID DIE WORDT GEKENMERKT DOOR ZOWEL 

ANTROPOCENTRISCHE ALS THEOCENTRISCHE TREKKEN 

 

Tot de groep auteurs die de wijsheid zowel antropocentrisch als theocentrisch 

karakteriseert, behoren: Zimmerli (1933:177-204), Rankin (1936:1-3), Fohrer (1968:308-

                                                           
8 ‘Israel’s wisdom was formed, or at least expressed, within a people in covenant with Yahweh’ (Murphy 
1969:298). 
9 Het geschenkkarakter van de wijsheid wordt ook door Murphy (1969:293) genoemd: ‘The Israelite did not feel 
that this experiential insights were other than God-given wisdom’. 
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311), Brueggemann (1972:2010), Von Rad (1972:62, 64), Gemser (1976:208-219), 

Murphy (1976b:414-41511), Priest (1976:284, 2879), Zimmerli (1976b:314-326; 

1976c:26), Murphy (1978:35-36), Malchow (1983:112-11312), Jenks (1985:43-4410), 

Loader (1986:103-107)13, Vriezen (1987:261-265), Dearman (1992:199-203), Clements 

(1995:280-283), Crenshaw (1995:1, 4-5, 95, 489-490), Brown (1996:1-4)14, Crenshaw 

(1998:241, 246), Ceresko (1999:21), Murphy (2002:114) en Crenshaw (2010:8-11). Zij 

richten zich op bijvoorbeeld menselijke waarneming, reflectie en gedrag (ervaringsleren) 

gebaseerd op wetmatigheden (paragraaf 3.2.4.1), goddelijke orde (paragraaf 3.2.4.2), 

goddelijk appel (paragraaf 3.2.4.3), goddelijke bemoeienis (paragraaf 3.2.4.4) en 

goddelijke schepping (paragraaf 3.2.4.5). 

 

3.2.4.1 MENSELIJKE WAARNEMING, REFLECTIE EN GEDRAG (ERVARINGSLEREN) GEBASEERD OP 

  WETMATIGHEDEN 

 

Het is de kunst om als individu en gemeenschap in het leven te ‘slagen’ en daarom heeft 

de wijsheid haar vertrekpunt in de menselijke waarneming van het leven (Cazelles 

1960:42-43; Von Rad 1962, 1:418-44115; Fohrer 1968:308-311; Priest 1968:312-313; 

Von Rad 1972:74-96; Gemser 1976:208-219; Zimmerli 1976b:314-326; Crenshaw 

1977:363-366; Westermann 1978b:10016; Loader 1986:103-107; Murphy 1986:8817; 

Perdue 1990:47018; Clements 1992:45; Crenshaw 1995:1, 4-5, 95; Murphy 2002:11314; 

                                                           
10 JHWH ‘vertrouwt’ de mens in het maken van verantwoorde keuzes’ (Brueggemann 1972:20). 
‘All wisdom is held by God alone’ (Brueggemann 1982:74). 
11 Murphy (1976b:414-415) en Priest (1976:284, 287) merken op dat het onmogelijk is om religie los te maken 
van de wijsheid in welk stadium van haar ontwikkeling dan ook. 
12 Malchow zegt dat de wijsheid, alhoewel voornamelijk antropocentrisch van aard, een theologische dimensie 
heeft. Deze dimensie is echter minder dominant aanwezig dan in de andere Bijbelse boeken. De wijsheid neemt 
JHWH serieus in de context van het begrijpen van de menselijke omstandigheden. De competenties waarmee 
JHWH de mens begiftigt, maken hem buitengewoon bekwaam (Malchow 1983:112-113). 
De antropocentrische tendens van de wijsheid bereikt haar hoogtepunt in Prediker (Prediker 1:3-11; 1:12-2:23 
en 8:10-14). Deze tendens neemt een pessimistische wending als de Prediker conclusies trekt (Prediker 1:2; 
2:17 en 12:8) (Malchow 1983:112-113). 
Volgens Malchow (1983:112-113) en Jenks (1985:43-44) heeft de wijsheid in Israël, in navolging van het oude 
Nabije Oosten, altijd religieuze aannames gehad.  
13 Loader is van mening dat de wijsheid een verstandelijke (het vermogen van de mens) en een godsdienstige 
(geloof in goddelijk gezag en goddelijke macht) kant heeft die naast elkaar bestaan en elkaar niet uitsluiten. Hij 
wijst daartoe op Spreuken 16:9 (Het hart van een mens berekent zijn weg, maar de ENE richt zijn schreden) 
(Loader 1986:103-107). 
14 De menselijke zoektocht waar Brown (1996:1-4) op doelt in zijn duiding van de wijsheid begint en eindigt bij 
de eigen persoon waarbij kennis van de eigen persoon en kennis van JHWH onlosmakelijk met elkaar zijn 
verbonden. 
15 Volgens Von Rad houdt de vroege wijsheid zich bezig met praktisch inzicht dat wordt verkregen door 
levenservaring. De vroege wijsheid, geworteld in menselijke ervaring, geeft blijk van mensen die de wereld 
introkken om het leven de baas te worden. De taak van de wijze was het waarnemen van regelmatigheden en 
patronen én het bedenken van een 'leer’ die hem in staat stelde welzijn te verkrijgen. Von Rad benadrukt dat 
deze vroege wijsheid, hoewel niet a-theologisch, zich niet bezighoudt met theologische reflectie. De vroege 
wijsheid bekommert zich alleen om het alledaagse leven van de mens (Von Rad 1962, 1:418-441). 
16 ‘The significance of wisdom as an integral part of the Bible resides above all in the fact that it makes clear that 
the creator gave man the capacity of becoming properly oriented in his world, of understanding himself in his 
world, and of mastering the daily tasks given him’ (Westermann 1978b:100). 
17 ‘God (in the case of Israelite wisdom, this must be YHWH) reveals himself in human experiences’ (Murphy 
1986:88). 
18 De wijsheid maakt echter duidelijk dat er grenzen zijn aan het menselijk vermogen (Spreuken 16:9; 19:21; 
20:24 en Job 38-39) (Perdue 1990:462; Murphy 2002:113). 
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Crenshaw 2010:1119), de reflectie daarop en het daaruit volgend gedrag van de mens 

(Cazelles 1960:42-43; Loader 1986:103-107; Crenshaw 1995:1, 4-5, 95). Uit de 

omschrijving van genoemde geleerden blijkt dat zij tot de auteurs kunnen worden 

gerekend die de wijsheid antropocentrisch duiden (al gaan Fohrer (‘goddelijke orde’), 

Gemser (‘goddelijk appel’), Vriezen en Dearman (‘goddelijke bemoeienis’) en Crenshaw 

(‘goddelijke schepping’) verder in hun duiding van de wijsheid). Op grond van de 

waarneming van de wetmatigheden in het leven probeert de ‘wijze’ JHWH, leven en dood 

en de gebeurtenissen in het leven te begrijpen. Deze wetmatigheden scheppen orde in zijn 

leven en maken het hem mogelijk om vat te krijgen op het ‘leven’. De regels die de wijze 

heeft ontdekt op grond van ervaring, laten hem zien wat tot welslagen20 en wat tot 

vergelding of straf leidt (Fohrer 1968:308-311; Gemser 1976:208-21921; Zimmerli 

1976a:198-19922; Crenshaw 1998:241, 246; Crenshaw 2010:8-1123).24 De woorden 

‘waarnemen (van)’ en ‘reflecteren (op)’ die door Cazelles worden gebruikt, wijzen op 

‘ervaringsleren’. Een activiteit die in begeleiding een grote rol speelt als onderdeel van het 

quartet denken-voelen-willen-handelen (hoofdstuk 7). In lijn met Cazelles beschouwt Von 

Rad de mens als middelpunt van de schepping en omschrijft de wijsheid als ‘practical 

knowledge of the laws of life and of the world, based on experience’ (Von Rad 1962, 1:418, 

429). De manier waarop Von Rad ‘experience’ omschrijft, wijst ook op ervaringsleren en 

zijn woorden ‘the laws of life and of the world’ vinden aansluiting bij de ‘wetmatigheden’ 

van Gemser en Zimmerli. De antropocentrische duiding van de wijsheid door Von Rad komt 

tot uiting in zijn omschrijving ‘in wisdom, however, man was in search of himself and took 

things into his own hands without being able to appeal to a specific, divine, commission’ 

(Von Rad 1972:309). De typering van Brown (1996:1-4) en Ceresko (1999:4-8), die de 

wijsheid voorstellen als een weerspiegeling van een pragmatische menselijke zoektocht 

naar welvaart en welzijn, geeft een goede samenvatting van de antropocentrische duiding 

van de wijsheid (Brown spreekt daarnaast over ‘goddelijke kennis’ en Ceresko (1999:21) 

ondersteunt Murphy (1978:35-36) in zijn zienswijze dat de wijsheid tot de openbaring van 

JHWH behoorde). 

 

 

 

                                                           
19 ‘That way of looking at things begins with humans as the fundamental point of orientation’ (Crenshaw 2010:11). 
20 Het woord ‘(wel)slagen’ (in het leven) dat door Cazelles en Zimmerli wordt gebruikt, ligt ook opgesloten in de 
omschrijving van de wijsheid door Gemser. De wijsheid houdt zich volgens hem bezig met de voorspoed van de 
mens (Gemser 1976:208-219). 
21 Gemser (1976:208-219) noemt deze kijk op de wereld ‘naïef optimistisch’. 
22 Zimmerli (1976a:198-199) merkt op dat de ‘vergeldingsleer’ een overheersende plaats heeft gekregen in de 
oudtestamentische wijsheid en dat een (morele) ‘vergeldingsregel’ voorrang heeft op een (seculiere) 
‘ervaringsregel’. 
23 Maar de wijsheid veronderstelt een enig God die de waarheid in de werkelijkheid heeft vastgelegd (Crenshaw 
2010:8-11). 
24 Volgens Koorevaar (1989:72) is er sprake van een vergeldingsdogma, alleen de formulering moet anders 
worden: daden hebben gevolgen. 
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3.2.4.2 GODDELIJKE ORDE 

 

De orde van het heelal en het leven van de mens worden beheerst door wetmatigheden 

(Hovaardij gaat vooraf aan verbrijzeling, hoogmoed komt vóór de val – Spreuken 16:18) 

(de antropocentrische duiding van de wijsheid) die tot stand zijn gebracht door JHWH en 

door Hem worden onderhouden (de theocentrische duiding) (Fohrer 1968:308-311). De 

mening van Von Rad ligt in het verlengde van de opvatting van Fohrer. Hij zegt dat voor 

de wijsheidsleraren de kennis van het ‘leven’ en het geloof in JHWH onlosmakelijk met 

elkaar waren verbonden (Von Rad 1972:64).25 De opvatting van Von Rad wordt gedeeld 

door Priest (1976:284), Murphy (1978:40-41) en Scobie (1984:44-45). Murphy 

(2002:114) merkt op dat de wereld nooit als zonder meer seculier (los van JHWH die de 

wereld bestuurt en Zich in de wereld openbaart) werd ervaren door de wijzen. 

 

3.2.4.3 GODDELIJK APPEL 

 

De zienswijze van Gemser is dat de wijsheid in een latere theologische fase het karakter 

van een goddelijk appel op de mens krijgt. Alhoewel de wijsheid haar uitgangspunt heeft 

in menselijke waarneming en wetmatigheden (zie menselijke waarneming, reflectie en 

gedrag (ervaringsleren) gebaseerd op wetmatigheden) moet de mens uiteindelijk op zoek 

naar JHWH als bron en gever van de wijsheid. De wijsheid is geen gebod dat de mens 

wordt opgelegd maar een raad die hem wordt aangeboden. Het wijsheidsadvies is echter 

niet vrijblijvend, maar moet worden opgevolgd en in praktijk worden gebracht. In het oude 

Nabije Oosten werd de wijsheid gezien als een geschenk van de goden en in Israël als één 

van de meest wezenlijke eigenschappen van JHWH (Gemser 1976:208-219). Gemser 

beperkt zich in eerste instantie tot een antropocentrische duiding van de wijsheid maar 

rekent de wijsheid tevens tot één van de meest wezenlijke eigenschappen van JHWH op 

grond van het toekennen van wijsheid aan de goden in het oude Nabije Oosten. De duiding 

van Gemser kan dus worden omschreven als een duiding die zowel antropocentrisch als 

theocentrisch van aard is. 

 

 

 

                                                           
25 ‘The experiences of the world were for her [Israel] always divine experiences as well, and the experiences of 
God were for her experiences of the world’ (Von Rad 1972:62). 
‘Thus here, in proverbial wisdom, there is faith in the stability of the elementary relationships between man and 
man, faith in the similarity of men and of their reactions, faith in the reliability of the orders which support human 
life and thus, implicitly or explicitly, faith in God who put these orders in operation’ (Von Rad 1972:62-63). 
‘We hold fast to the fact that in the case of the wise men’s search for knowledge, when they expressed their 
results in a completely secular form, there was never any question of what we could call absolute knowledge 
functioning independently of their faith in Yahweh. This is inconceivable for the very reason that the teachers 
were completely unaware of any reality not controlled by Yahweh’ (Von Rad 1972:64). 
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3.2.4.4 GODDELIJKE BEMOEIENIS 

 

Vriezen merkt op dat de wijsheid in het oude Nabije Oosten in verband werd gebracht met 

de goden (zie Gemser) en in dienst stond van het aardse leven. Dit gold ook voor Israël 

waar de wijsheid in relatie stond tot JHWH, zij het minder ondubbelzinnig. Om zijn woorden 

kracht bij te zetten wijst Vriezen op Spreuken 16:9 (Het hart van een mens berekent zijn 

weg, maar de ENE richt zijn schreden) en 21:30 (Niets over van wijsheid, niets over van 

verstand, niets over van beraad tegenover de ENE). Ook in Israël maakte de wijsheid deel 

uit van het (aardse) leven maar kan daar pas laat met JHWH in verband worden gebracht 

omdat de wijsheid in een vrij laat stadium deel ging uitmaken van Israëls gedachtegoed 

(Vriezen 1987:261-265). 

 

Dearman neemt een ambivalente houding aan in zijn duiding van de wijsheid.26 Hij verbindt 

zijn antropocentrische duiding (de wijsheid heeft niets van doen met een godheid) met een 

culturele beweging (een (mogelijke) klasse van wijzen in oud Israël – paragraaf 2.6.3.7) 

waarin het individu centraal stond. Hij wijst wat zijn theocentrische duiding betreft op 

enerzijds de Egyptische en Mesopotamische literatuur en anderzijds het boek Spreuken. 

Hij merkt op dat de wijsheid in het oude Nabije Oosten een centrale plaats inneemt in het 

begrijpen van de morele orde en menselijke aangelegenheden. Maar deze orde is een 

schepping van de goden of een proces waaraan zij hebben deelgenomen. Zelfs de 

zogenaamde seculiere spreuken veronderstellen een wereldorde die door de goden is 

gesticht (Dearman 1992:199-203).  

 

3.2.4.5 GODDELIJKE SCHEPPING 

 

Rankin verwijst naar de wijsheid van Israël als ‘the documents of Hebrew humanism’. Hij 

merkt op dat de wijsheid niet de plaats van JHWH in de schepping en de geschiedenis 

verwerpt maar dat de wijsheid zowel ‘God’s interest in the individual life’ (‘goddelijke 

bemoeienis’) als de menselijke verantwoordelijkheid gebaseerd op vrijheid erkent (Rankin 

1936:1-3). In de visie van Crenshaw geloofden de wijzen dat de Schepper het geheim tot 

succes in het leven in het universum had geplant. Zij zochten naar de sleutel tot dit 

geheimenis door de mens en de natuur te observeren, maar ook door zich een voorstelling 

te maken van de aard van JHWH en Zijn bemoeienis (‘goddelijke bemoeienis’). De wijzen 

kwamen tot de slotsom dat de kosmische orde die door JHWH tot stand is gebracht niet 

                                                           
26 De ambivalente houding van Dearman (1992:199-203) komt tot uiting in de volgende uitspraken: ‘Wisdom 
concerns the human “art of steering” through the vicissitudes of life and attempts to understand the consequences 
of human activity for good and evil. These concerns presuppose an openness to the instruction of human 
experience and the values enjoined upon an individual by the culture in which he or she lives’ en ‘With all the 
difficulties and differences that remain in the interpretation of wisdom, the assumption is no longer valid that 
wisdom was originally a secular concept in the older cultures of the ANE or in early Israel’. 
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door de mens mag worden verstoord. Daartoe stelden zij zich zelfbeheersing en het 

geschikte woord en de juiste daad op het gepaste moment ten doel. De wijzen 

speculeerden over zaken die niet door ervaring konden worden getoetst, waarbij hun 

geloofsovertuiging als wezenlijk bestanddeel van alle kennis een belangrijke rol speelde. 

Het zoeken naar het goede leven moet volgens Crenshaw worden verstaan binnen de 

context van een door JHWH bepaalde orde (‘goddelijke orde’) die door de mens moet 

worden ontdekt (Crenshaw 1995:1, 4-5, 95).27 

 

3.2.5  AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

In hoofdstuk 2 heb ik laten zien dat de woorden כםח  en חכמה met uiteenlopende ‘zaken’ in 

verband worden gebracht: ‘de vervulling van een taak’, ‘technische vaardigheden’, 

‘intelligentie’, ‘inzicht’, ‘magie en waarzeggerij’, ‘dieren’ en ‘vrouwen’. Daarnaast heb ik de 

aandacht gevestigd op de wijsheid als literaire verzameling (waartoe de canonieke boeken 

Spreuken, Job en Prediker en de apocriefe boeken Wijsheid van Jezus Sirach en Wijsheid 

van Salomo behoren met daarnaast een aantal wijsheidspsalmen en bijvoorbeeld het 

Jozefverhaal en het troonopvolgingsverhaal). 

 

In paragraaf 3.2 heb ik auteurs de revue laten passeren die de wijsheid opvatten als kijk 

op het leven. Er zijn drie stromingen te onderscheiden: de stroming die de wijsheid 

antropocentrisch duidt (de mens is het middelpunt van de wijsheid), de stroming die de 

wijsheid theocentrisch duidt (JHWH is het middelpunt van de wijsheid) en de stroming die 

beide duidingen combineert. In paragraaf 3.3 zal blijken dat een keuze voor een duiding 

van de wijsheid onlosmakelijk is verbonden met een visie op de theologie van de wijsheid. 

Het is daarom onvermijdelijk dat in een paragraaf die zich bezighoudt met theologische 

wijsheidsthema’s (3.4) ook onderwerpen de revue passeren die in de paragrafen 3.2 en 

3.3 zijn aangeroerd. 

 

Zoals reeds opgemerkt, heeft de wijsheid haar vertrekpunt in menselijke waarneming en 

ervaring. Deze menselijke waarneming en ervaring staan echter niet op zichzelf maar zijn 

doortrokken van de bemoeienis van JHWH. Deze bemoeienis komt tot uiting in JHWH’s 

(scheppings)orde, gezag en macht. De wijsheid van Israël moet dus zowel 

antropocentrisch als theocentrisch worden geduid en is niet als seculiere wijsheid 

ontstaan.28 Israël heeft altijd een godsbesef gehad, ook voordat JHWH Zijn verbond met 

                                                           
27 In later werk merkt Crenshaw (1998:241, 246; 2010:8-11) op dat de wijsheid voorrang verleent aan menselijk 
onderzoek maar dat goddelijk initiatief (goddelijke bemoeienis) menselijke onthulling mogelijk maakt. De wijzen 
hebben de bemoeienis van JHWH nooit naast zich neergelegd. Goddelijke bemoeienis maakt het verschil tussen 
‘leven’ (welvaart) en ‘LEVEN’ (welzijn) (Crenshaw 1995:489-490). 
28 ‘It would be wrong, however, to conclude that Proverbs is a secular book; its teachings are solidly based on 
the fear of the Lord (1:7), making compliance with them in reality a moral and spiritual matter’ (Ross 1991:889). 
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Zijn uitverkoren volk sloot. De scheiding die wij kennen tussen theologie en filosofie 

bestond nog niet; die kwam later bij de Grieken op. Omdat het dagelijks leven werd 

beschouwd als leven voor het aangezicht van JHWH, mag het boek Spreuken niet worden 

opgevat als alleen een verzameling wereldse adviezen, bedoeld om succes te verwerven. 

In de Israëlitische wijsheidsliteratuur wordt de openbaring van JHWH toegepast op het 

dagelijkse leven. Steeds weer wordt herhaald: wie de wetten van JHWH onderhoudt, zal 

léven. Daarnaast was er veel verkeer tussen de priesters, profeten en wijsheidsleraren 

(Jesaja 19:14 en Jeremia 18). Dat neemt niet weg dat het boek Spreuken veel spreuken 

bevat die op grond van ‘godloze’ ervaringen tot stand kunnen zijn gekomen. Een 

vergelijking met de eenentwintigste eeuw leert dat ook christenen zich bedienen van 

‘spreekwoorden’ waarin de naam van de ENE niet voorkomt. Daarnaast bevat Spreuken 

gezegden waarin de godsnaam wel voorkomt. Deze gezegden kunnen op grond van 

‘godservaringen’ tot stand zijn gekomen maar het is ook mogelijk dat seculiere gezegden 

zijn geredigeerd en tijdens deze redactie zijn voorzien van de naam van JHWH. 

 

3.3  EEN THEOLOGISCH KADER VAN DE WIJSHEID 

 

Een theologisch kader van de wijsheid (paragraaf 3.3) kan niet los worden gezien van een 

duiding van de wijsheid (paragraaf 3.2). Als voorbeeld kan Preuβ (1974:165-181) worden 

genomen die de oudtestamentische wijsheidsliteratuur verwerpt als heidense gedachten 

waaraan geen plaats moet worden toegekend in zowel de oudtestamentische als de 

christelijke theologie. Preuβ zou in het kader van de vorige paragraaf tot de auteurs kunnen 

worden gerekend die de wijsheid antropocentrisch duiden. 

 

Een tweede groep bestaat uit geleerden die zich in algemene bewoordingen uitspreken 

over de theologie van de wijsheid. Deze auteurs verbinden de wijsheid met JHWH en 

kunnen daarmee worden vergeleken met hen die de wijsheid theocentrisch karakteriseren 

(naast een soms antropocentrische duiding). Zo komt Kaiser (1978b:145) tot de slotsom 

dat ‘wisdom theology is the commendation of the will of God as it relates to the entirety of 

life for all who are willing to start by “fearing the Lord”’ en Perdue (1994:24) zegt dat de 

theologische wijsheid de geheimen van de werkelijkheid en JHWH probeert te onderzoeken 

en te begrijpen (hij richt daartoe de aandacht op Spreuken 8:22-31; Job 28 en Wijsheid 

van Jezus Sirach 24). Tuinstra (1996:26-27) wijst op een aantal bouwstenen voor een 

theologisch kader in de Spreukencollecties, zoals de ‘vrees voor JHWH’ en de gelijkstelling 

van de wijze met de rechtvaardige. Dat JHWH kan spreken door de wereld van de 

menselijke ervaring is voor hem de (specifieke) bijdrage van de wijsheid aan de Bijbelse 

theologie en voor Murphy (2002:119) een bijdrage aan de Bijbelse theologie. Von Rad 

spreekt niet expliciet over JHWH maar zijn taalgebruik wijst in de richting van een groei 
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van de wijsheid van antropocentrisch naar theocentrisch (paragraaf 3.2.4). Hij stelt dat de 

wijsheid zich beweegt van menselijke ervaring naar kosmologie en van antropologie naar 

theologie (Von Rad 1972:61). 

 

Er zijn ook auteurs die het lastig vinden om de wijsheid in verband te brengen met de 

oudtestamentische theologie omdat de wijsheidsliteratuur geen aandacht lijkt te besteden 

aan kenmerkende oudtestamentische thema’s zoals ‘verkiezing’ en ‘verbond’ (Priest 

1976:278; Murphy 2007:920-93129). Priest (1976:281-288) oppert dat de wijzen zelden 

van hun verbondsovertuigingen gewag maken omdat zij het verbond tussen JHWH en 

Israël vooronderstellen. Schultz (1997:292) pareert de opmerking van Priest met te 

zeggen dat deze vooronderstelling dan uit de wijsheidsgeschriften zou moeten blijken. 

 

Naast Priest en Murphy zijn er auteurs die zeggen dat de theologie van de wijsheid wordt 

gekenmerkt door de afwezigheid van belangrijke theologische tradities zoals de verkiezing 

van het volk Israël door JHWH en het door Hem met hen gesloten verbond (Wright 

1950:44-4530; Murphy 1978:3628; Crenshaw 1995:494-497; Tuinstra 1996:27; Anderson 

1999:260; Grizzard 2000:197).31 

 

3.4  THEOLOGISCHE WIJSHEIDSTHEMA’S 

 

3.4.1  INLEIDING 

 

In deze paragraaf komen thema’s aan de orde die te maken hebben met de theologie van 

de wijsheid. Ik bespreek allereerst de volgende hoofdthema’s: de wijsheid en de 

verbondsrelatie tussen JHWH en het volk Israël (paragraaf 3.4.2) en de wijsheid en de 

(goddelijke) (scheppings)orde (paragraaf 3.4.3). Ik noem deze thema’s ‘hoofdthema’s’ 

omdat deze thema’s door veel auteurs te berde worden gebracht. Daarna stel ik een aantal 

kleinere thema’s binnen de oudtestamentische wijsheid aan de orde, zoals: de wijsheid en 

de Thora (paragraaf 3.4.4), de wijsheid en de deugd(zaamheid) (in relatie tot het 

judaïsme) (paragraaf 3.4.5), de wijsheid en personificatie (paragraaf 3.4.6), de wijsheid 

                                                           
29 Murphy nam blijkbaar in 1978 een ander standpunt in met betrekking tot het verband tussen de wijsheid en 
de oudtestamentische theologie dan in 2007. 
30 ‘In any attempt to outline a discussion of Biblical faith it is the wisdom literature which offers the chief difficulty 
because it does not fit into the type of faith exhibited in the historical and prophetic literatures. In it there is no 
explicit reference to or development of the doctrine of history, election, or covenant’ (Wright 1950:44-45). 
31 Reventlow (1985:184) maakt deel uit van een groep die zegt dat verdere bestudering van de wijsheid nodig is 
om een standpunt in te kunnen nemen ten aanzien van de relatie tussen de wijsheid en haar theologie. Hij merkt 
ten aanzien van de plaats van de wijsheidstheologie in/binnen de oudtestamentische theologie op dat zij ‘remains 
a still unresolved task for the future to deal with’ (Reventlow 1985:184). 
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en de ‘vrees voor JHWH’ (paragraaf 3.4.7), de wijsheid en het leven in de wereld (paragraaf 

3.4.8) en de wijsheid en oorzaak-gevolg (vergelding) (paragraaf 3.4.9). Het zijn kleinere 

thema’s omdat deze thema’s vaak door enkele auteurs aan de orde worden gesteld. 

 

3.4.2  DE WIJSHEID EN DE VERBONDSRELATIE TUSSEN JHWH EN HET VOLK ISRAËL 

 

3.4.2.1 INLEIDING 

 

De verbondssluiting tussen JHWH en het volk Israël kan worden gezien als één van de 

hoogtepunten van de geschiedenis van Israël. 

 

De standpunten van auteurs met betrekking tot het verband tussen de wijsheid en de 

verbondsrelatie tussen JHWH en Zijn volk lopen nogal uiteen. Er zijn drie visies: geen 

(paragraaf 3.4.2.2), enig (paragraaf 3.4.2.3) en wel (paragraaf 3.4.2.4) verband tussen 

de wijsheid en Israëls verbondsgeschiedenis. 

 

3.4.2.2 GEEN VERBAND TUSSEN DE WIJSHEID EN DE VERBONDSRELATIE TUSSEN JHWH EN ISRAËL 

 

‘This striking neglect of Jewish history and religion by the canonical wisdom writers 

clearly indicates that the Hebrew Wisdom movement had not yet been integrated into the 

national movement’ 

(Rylaarsdam 1946:20) 

 

Zimmerli ziet in de wijsheidsliteratuur geen sporen van de verbondsrelatie tussen JHWH 

en Israël. Hij poneert de stelling dat de wijsheid niets te maken heeft met de geschiedenis 

van JHWH en het volk Israël. Dit verband zou wellicht kunnen worden afgeleid uit 1 

Koningen 3:3-15, waar Salomo bidt om een wijs hart. Wijsheid moet in dit Bijbelgedeelte 

echter worden opgevat als gave van JHWH aan Salomo ten behoeve van Israël. Er zou hier 

kunnen worden gedacht aan het verbond tussen JHWH en Israël. Maar nergens in Spreuken 

en Prediker komt deze manier van denken naar voren. De wijsheid blijft haar eigenheid 

behouden wanneer ze deel gaat uitmaken van Israëls denkwereld. Het gedachtegoed van 

Israël wordt door Spreuken in hoofdstuk 22:22 en volgende weergegeven. Spreuken 23:11 

(Want hun losser is sterk, hijzelf zal voor hen het geding met jou voeren) spreekt over 

‘hun losser’. Maar het komt niet tot een duidelijke verwijzing naar de geschiedenis van 

JHWH met Israël (Zimmerli 1976b:315-316). Zimmerli brengt de wijsheid in verband met 

de (goddelijke) (scheppings)orde (paragraaf 3.4.3). Scobie is het met Zimmerli eens dat 

er geen verband bestaat tussen de wijsheid en de (verbonds)geschiedenis van Israël. Hij 

merkt in nogal vage bewoordingen op dat ‘as recent studies have clearly demonstrated, 
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Wisdom is based not on a theology of history, but on a theoloy of creation’ (Scobie 

1984:44-45). Ik noem zijn uitspraak vaag omdat hij geen recente onderzoeken noemt die 

aantonen dat de wijsheid niets van doen heeft met Israëls (verbonds)geschiedenis. Scobie 

blijkt evenals Zimmerli voorstander te zijn van een relatie tussen de wijsheid en de 

schepping. 

 

3.4.2.3 ENIG VERBAND TUSSEN DE WIJSHEID EN DE VERBONDSRELATIE TUSSEN JHWH EN ISRAËL 

 

Anderson (1999:260) merkt op dat de wijsheidsteksten ‘scarcely mention the characteristic 

themes of Israel’s faith: the choice of Israel, the covenant at Sinai, the coming of the Day 

of Yahweh, the temple as the place of the divine presence, (and) the messianic king to 

come’. Hij begint zijn bespreking van de wijsheidstheologie met te wijzen op de ‘crisis of 

covenantal theologies’ (Anderson 1999:239-250). Anderson (1999:253) denkt dat Israël 

de antwoorden op de vragen met betrekking tot bijvoorbeeld de ballingschap en de 

ondergang van de tempel en het koningschap, die wellicht geloofsvraagtekens hebben 

opgeroepen, niet heeft gevonden in de verbondstheologie. Anderson brengt de wijsheid in 

verband met de (goddelijke) (scheppings)orde (kosmisch en maatschappelijk) (paragraaf 

3.4.3), de Thora (paragraaf 3.4.4), de ‘vrees voor JHWH’ (paragraaf 3.4.7) en oorzaak-

gevolg (vergelding) (paragraaf 3.4.9). 

 

Enig verband tussen de wijsheid en de verbondsrelatie tussen JHWH en Israëls ligt ook 

opgesloten in de opmerking van Murphy (2002:124) dat ‘the covenant relationship to the 

Lord does not figure directly in the wisdom experience; it is bracketed, but not errased’. 

Murphy ziet een verband tussen de wijsheid en de (goddelijke) (scheppings)orde 

(paragraaf 3.4.3) en de wijsheid en het leven in de wereld (paragraaf 3.4.8). 

 

Perdue (2007:32) reageert op Anderson en Murphy. Hij geeft aan dat genoemde auteurs 

alleen tot hun standpunt met betrekking tot verbond in relatie tot wijsheidstheologie (de 

verbondsrelatie is niet totaal afwezig in de wijsheidservaring maar staat tussen haakjes) 

kunnen komen op basis van de canon omdat dit thema volgens hem niet voorkomt in 

Spreuken, Job en Prediker. Perdue wijst op het verband tussen de wijsheid en de 

(goddelijke) (scheppings)orde (paragraaf 3.4.3) en de wijsheid en de Thora (paragraaf 

3.4.4). 
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3.4.2.4 WEL VERBAND TUSSEN DE WIJSHEID EN DE VERBONDSRELATIE TUSSEN JHWH EN ISRAËLS 

 

OP GROND VAN TAALKUNDIGE OVEREENKOMSTEN 

 

Hubbard (1966:6-7) ziet op vijf onderdelen verband tussen de wijsheidsliteratuur en het 

verbondsgeloof van Israël: (1) de verhouding tussen de instelling van de monarchie en de 

opkomst van een wijsheidsbeweging in Israël, (2) de invloed van de profeten en de wijzen 

op elkaar, (3) de overeenkomsten tussen Spreuken (in het bijzonder 1-9) en 

Deuteronomium, (4) het voorkomen van wijsheidsmotieven in Psalmen en (5) de verhalen 

over Jozef. 

 

1. Tijdens de regering van David (die steunde op de raad die Achitofel gaf (2 

 Samuël 16:23)) en Salomo, begon de wijsheid een functie te vervullen in het 

 leven  van Israël. Vanaf deze tijd tot en met de periode van Chizkia en Jeremia (zie 

 bijvoorbeeld Jeremia 18:18) speelden de wijzen een sleutelrol onder de 

 bescherming van de koning (Hubbard 1966:7-8). 

 

2. De profeet Natan gebruikte een parabel om het geweten van zijn koning wakker te 

 schudden. De profeet Amos maakt rijkelijk gebruik van literaire patronen, beelden 

 en voorstellingen afkomstig van de wijsheidsbeweging: de getallenspreuk (zie 

 bijvoorbeeld Amos 1:3, 6, 9, 11, 13 et cetera), oorzaak en gevolg (Amos 3:3-8), 

 de retorische vraag gebaseerd op het waarnemen van de natuur (Amos 6:12), 

 gestileerde vragen en antwoorden  waarmee twee visioenen worden ingeleid (Amos 

 7:7-8 en 8:1-2) en de wee- profetieën (Amos 5:18; 6:1 en 6:4). Jesaja verbindt het 

 gebruik van wijsheidstechnieken (bijvoorbeeld de zinnebeeldige voorstelling van 

 de wijngaard in hoofdstuk 5) met een aanval op de quasi-wijsheid van Israëls 

 politieke experts (zie bijvoorbeeld Jesaja 29:14). Ook Jeremia laat zijn bekendheid 

 met het taalveld van de wijsheid zien (Hubbard 1966:8-11). 

 

 Hubbard (1966:9) verwijst naar Lindblom (1962:238) die de aandacht vestigt op 

 het veelvuldige gebruik van לקח מוסר (zie bijvoorbeeld Jeremia 2:30; 5:3; 7:28; 

 17:23; 32:33 en 35:13), een idiomatische uitdrukking die een aantal keren 

 voorkomt in Spreuken, waar het zelfstandig naamwoord מוסר zo’n dertig keer 

 wordt aangetroffen. Het gebruik van לקח מוסר ontlokt Lindblom (1962:238) de 

 uitspraak dat ‘the fact that reminiscences of wisdom are spread over the whole book 

 suggests that Jeremiah himself as well as his disciples had special connections with 

 the wisdom school’. 
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3. Hubbard (1966:11-13) wijst op Rylaarsdam (1946:23) die de vermaningen uit 

 Spreuken aanhaalt dat het gebod van vader en het onderricht van moeder op het 

 hart moeten worden gebonden, om de hals moeten worden gehangen en op de 

 vingers moeten worden gebonden (Spreuken 6:21-22 en 7:3 vergeleken met 

 Deuteronomium 6:4-9) en de belofte dat de oprechten de aarde zullen bewonen, 

 gave mensen erop zullen overblijven en de rechtvaardige voor eeuwig niet zal 

 wankelen (Spreuken 2:21; 10:30 vergeleken met Deuteronomium 4:21; 15:4 en 

 19:10 et cetera). 

 

 Ook Weinfeld wijst op verbindingen tussen de wijsheid en Deuteronomium 

 (Deuteronomium 4:2; 13:1 en Spreuken 30:5-6; Deuteronomium 19:14 en 

 Spreuken 22:10; Deuteronomium 25:13-16 en Spreuken 20:23). Hij  geeft echter 

 voorrang aan de wijsheid en veronderstelt dat de Deuteronomisten hun scholing 

 ontvingen in wijsheidskringen en hij beperkt zich tot verbale en ethische 

 parallellen waarvan sommige ook voorkomen in niet-Israëlitische wijsheid 

 (Weinfeld 1972:244-274). 

 

4. Psalmen is het gezangen- en gebedenboek van Israëls verbondsgeloof. Er zijn 

 psalmen die de aard van de wijsheid weerspiegelen (zie bijvoorbeeld  Psalm 1; 34; 

 37; 49; 73; 111; 112; 127 en 133) (Hubbard 1966:13-14). 

 

5. Jozef was een verstandig en wijs man (zie bijvoorbeeld Genesis 41:33). De 

 wijsheid van Jozef is afkomstig van JHWH, evenals zijn politieke succes. Uit het 

 verhaal kunnen didactische lessen met betrekking tot vertrouwen en 

 gehoorzaamheid worden getrokken (Hubbard 1966:14-15). 

 

Evenals Hubbard wijst ook Schultz op opvallende taalkundige overeenkomsten in de 

wijsheidsliteratuur met taal die wordt gebruikt voor het beschrijven van 

verbondszegeningen en -vervloekingen in Deuteronomium (bijvoorbeeld Deuteronomium 

28). Wijs gedrag in de vrees voor JHWH leidt tot een lang leven (Spreuken 3:1-2, 33-35; 

4:10-19 en 8:32-36 vergeleken met Deuteronomium 5:16; 11:26-28 en 30:15-18) en 

bezit van het land (Spreuken 2:20-22 in vergelijking vergeleken met Deuteronomium 

5:32-33 en 30:15-18), terwijl dwaasheid leidt tot de dood en ongehoorzaamheid oordeel 

met zich meebrengt. Dit taalgebruik suggereert volgens hem dat de wijsheidsliteratuur 

diep is geworteld in het verbondsgeloof van Israël. Daarnaast zijn er veel andere 

intertekstuele verbindingen tussen het wijsheidsmateriaal en de oudtestamentische canon. 

Er wordt vaak gezegd dat de wijsheidsliteratuur niet-historisch is. In de oudtestamentische 

canon is de wijsheidsliteratuur echter gehistoriseerd. Op grond van de opschriften die 
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Spreuken, Prediker en Wijsheid van Salomo met Salomo in verband brengen, wiens 

onovertroffen wijsheidsreputatie wordt benadrukt in 1 Koningen en 2 Kronieken, is de 

oudtestamentische wijsheid stevig gegrond in Israëls geschiedkundige context, Salomo’s 

Goddelijke bron (1 Koningen 3:1-5), zijn praktische steun (3:16-28 en 5:26), zijn 

internationale context (5:9-11 en 14), zijn literaire uitdrukkingskracht (5:12-13) en zijn 

beperkingen (11:1-13). Het is dus niet verrassend dat in de wijsheidsliteratuur dezelfde 

thema’s worden aangetroffen. Deze associaties kunnen de lezer aanzetten om de 

wijsheidsboeken te lezen tegen de achtergrond van de omstandigheden tijdens Salomo’s 

tijdperk (Schultz 1997:298-300). 

 

OP GROND VAN DE EXODUS EN HET VERBOND 

 

Het verband tussen de wijsheid en de verbondsgeschiedenis van het volk Israël wordt ook 

aangedragen door Ceresko. Hij is de zienswijze toegedaan dat de wijsheidsleraren 

geloofden dat het godsdienstige leven zich niet beperkte tot religieuze aangelegenheden 

maar ook tot uiting kwam in de ontmoeting tussen JHWH en Israël in het dagelijkse leven. 

De wijzen benadrukten de intermenselijke verhoudingen en hoe met elkaar om te gaan in 

de maatschappij. In de twee latere wijsheidsgeschriften, Wijsheid van Jezus Sirach en 

Wijsheid van Salomo, wordt de exodus vermeld. Hoewel deze gebeurtenis in de Bijbelse 

wijsheidsliteratuur niet wordt vermeld, betekent dit volgens Ceresko niet dat deze 

thematiek daar geen rol speelt. Ceresko merkt op dat de wijsheidsliteratuur gelezen en 

verstaan moet worden tegen de achtergrond van de uittocht uit Egypte die heeft 

bijgedragen aan de identiteit van Israël. De herkomst van het (slaven)volk Israël in Egypte 

heeft zijn weerslag gehad op de manier waarop dit volk in het leven stond. Het speelde 

een grote rol in hun wetten, gewoonten, manier van inrichten van het leven, verzet tegen 

overheersing, zorg voor de armen et cetera. Hun ‘staan in het leven’ verklaart niet alleen 

hun Bijbelse spirituele normen en waarden maar heeft ook invloed op hun 

‘wijsheidsspiritualiteit’ en geeft aanleiding te spreken van een ‘bevrijdingsspiritualiteit’. Het 

verbond was voor Israël het uitgangspunt voor de inrichting van hun samenleving op 

sociaal, economisch en politiek terrein. Daarnaast verschafte het verbond de 

uitgangspunten voor het inrichten en onderhouden van sociale verhoudingen in de 

gemeenschap – man en vrouw, ouders en kinderen, werkgevers en werknemers et cetera. 

De armen nemen een belangrijke plaats in de verbondsspiritualiteit in. Zie bijvoorbeeld 

Deuteronomium 24:19-22. Dit tekstgedeelte laat zien hoe de compassie van Israël voor 

de armen in wetten werd vastgelegd. Het verbond draagt hiervoor de uitgangspunten aan 

en de uittocht voorziet in de motivatie. De wijsheidsliteratuur, in het bijzonder Spreuken 

en Wijsheid van Jezus Sirach, richten zich op het alledaagse leven en hoe hierin te staan. 

Ceresko verwijst naar Israëls wijsheid die volgens hem bevrijdingsspiritualiteit aanbiedt. 
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Een programma voor het dagelijkse leven gericht op JHWH en gebaseerd op de 

geschiedenis van het volk van JHWH – het volk van de exodus en het verbond. Ceresko 

leest en verklaart de wijsheidsliteratuur tegen deze achtergrond. De geschiedenis van 

Israël vertelt over een ‘strijd’ om een menselijke samenleving, vrij van overheersing en 

uitbuiting, tot stand te brengen en beklemtoont een politieke en sociaal-economische 

bevrijding. De wijsheidsliteratuur zet aan tot een persoonlijke bevrijding. Een bevrijding 

die de mens verlost van onderworpenheid (Ceresko 1999:3-5). In de wijsheidsliteratuur 

van Israël klinken de afkomst en het ethos van het volk Israël door (Ceresko 1999:16-17). 

 

In paragraaf 3.4.3.3 ga ik onder de titel ‘Reacties op Zimmerli’s aanscherping van het 

gelijkstellen van de wijsheidstheologie met de scheppingstheologie’ dieper in op het 

vraagstuk van het verband tussen de wijsheid en Israëls verbondsgeschiedenis. 

 

3.4.2.5 AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

In paragraaf 3.4.2 stond de vraag centraal of er wel, geen of enig verband bestaat tussen 

de wijsheid en Israëls verbondsgeschiedenis. 

 

Anderson en Murphy, die enig verband tussen de wijsheid en Israëls verbondsgeschiedenis 

menen op te merken, drukken zich in vage bewoordingen uit. Anderson gebruikt het woord 

‘mention scarcely’ (nauwelijks gewag maken van) en Murphy gebruikt de uitdrukking ‘does 

not figure directly’ (speelt geen directe rol) om het mogelijke verband aan te geven. Beide 

auteurs geven geen voorbeelden van teksten uit de wijsheidsliteratuur waar enig verband 

tussen de wijsheid enerzijds en Israëls verbondsgeschiedenis in relatie tot JHWH anderzijds 

tot uitdrukking komt. ‘Mention scarcely’ en ‘does not figure directly’ wekken echter wel de 

indruk van enig verband. De reactie van Perdue op Anderson en Murphy dat Spreuken, Job 

en Prediker zwijgen over verbond in relatie tot wijsheidstheologie is dan ook terecht. 

 

Hubbard stelt op grond van taal dat er een verband is tussen de wijsheid en de 

verbondsrelatie tussen JHWH en Israël. De meeste voorbeelden die hij aanvoert, komen 

echter niet uit de wijsheisboeken Spreuken, Job en Prediker. Ook Schultz, die in navolging 

van Hubbard op taalkundige overeenkomsten wijst, komt niet verder dan enkele parallellen 

tussen Spreuken en Deuteronomium. 

 

Ik concludeer dat het ‘bewijsmateriaal’ voor het verband tussen de wijsheid en de 

verbondsrelatie tussen JHWH en Israël minimaal is en slechts berust op enkele teksten in 

Spreuken. Maar er is enig bewijsmateriaal. Dit betekent niet dat dan zonder meer 

geconcludeerd kan en mag worden dat de (totale) wijsheid tegen de achtergrond van de 
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exodus moet worden gelezen (Ceresko). De bedoeling die de wijzen hadden met hun 

onderwijs is uiteengezet in hoofdstuk 2: veelal praktische levenslessen gestoeld op 

ervaring. Tot die ervaring heeft ook de overlevering van de exodus en de verbondssluiting 

tussen JHWH en het volk Israël behoord (zoals de Tweede Wereldoorlog tot de ervaring en 

de overlevering van het Nederlandse volk kan worden gerekend). Ervaring en overlevering 

laten hun sporen na in opvoeding en onderwijs. Maar opvoeding en onderwijs mogen niet 

worden opgehangen aan één enkele ervaring zoals Ceresko stelt. 

 

3.4.3  DE WIJSHEID EN DE (GODDELIJKE) (SCHEPPINGS)ORDE 

 

3.4.3.1 INLEIDING 

 

In paragraaf 3.2.4.5 heb ik gewezen op auteurs die de schepping als één van de 

hoofdthema’s van de oudtestamentische wijsheidstheologie beschouwen. In plaats van te 

spreken over de wijsheid en de schepping kan ook worden gesproken over de wijsheid en 

de (goddelijke) (scheppings)orde. De orde van JHWH ligt namelijk opgesloten in Zijn 

schepping. (Goddelijke) schepping en (goddelijke) orde kunnen dus onder één noemer 

worden gebracht met de uitdrukking (goddelijke) (scheppings)orde (de titel van deze 

paragraaf). Voordat ik auteurs aan het woord laat die zich uitspreken over schepping en 

orde ((goddelijke) (scheppings)orde) als facet van de wijsheidstheologie besteed ik 

aandacht aan de Egyptische bron van dit denken en de reactie van Israël op deze bron in 

haar wijsheidsdenken (paragraaf 3.4.3.2). Vervolgens bespreek ik de visie van Zimmerli 

(paragraaf 3.4.3.3). Zijn mening heeft namelijk heel wat stof doen opwaaien en geleid tot 

een ‘zee’ van reacties. 

 

3.4.3.2 DE EGYPTISCHE BRON VAN ISRAËLS (GODDELIJKE) (SCHEPPINGS)ORDE – MA‘AT 

 

MA‘AT 

 

De Egyptische wijsheid laat zien dat de wijsheid zich beweegt in de sfeer van een 

allesomvattend geloof in een (wereld)orde die wordt belichaamd door Ma‘at. Ma‘at 

vertegenwoordigt naast (goddelijke) orde tevens gerechtigheid en wordt gepersonifieerd 

als de dochter van de zonnegod Re (Gese 1958:5-32; Schmid 1973:1-19; Zimmerli 

1976b:316-324; Vriezen 1987:264; Blenkinsopp 1995b:160-161; Schroer 2000:4; 

Murphy 2002:115; Perdue 2007:41). In de Egyptische theologie is deze orde een goddelijk 

kenmerk van de schepper dat hem in staat stelt de schepping te ordenen en te 

onderhouden en tevens het leidend principe voor de mens om de samenleving (ordelijk) in 

te richten (Gese 1958:5-32; Perdue 1990:459; Crenshaw 2010:12-13). Murphy vraagt 
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zich af of de reconstructie van deze orde werkelijk helpt om de wijsheid van Israël te 

doorgronden. Volgens Murphy getuigt de wijsheidsliteratuur nauwelijks van een zoeken 

naar orde door de wijzen. De wijsheidsleraren leidden volgens hem uit waarneming en 

ervaring af dat zekere daden succes of rampspoed met zich meebrachten (Murphy 

2002:115-118). In tegenstelling tot Murphy merken veel auteurs op dat de Egyptische 

Ma‘at-opvatting deel is gaan uitmaken van het denken en de theologie in Israël en het 

onderwijs van de wijzen bepaalt (Gese 1958:5-32; Schmid 1966:47-50, 156-166; Preuß 

1970:393-417; Schmid 1973:1-19; Clements 1995:280; Anderson 1999:264). 

 

ISRAËL 

 

Het doel van de wijsheid is het ontdekken van de verborgen orde in de schepping32 om zo 

te komen tot een harmonieus leven (Schmid 1973:1-19; Gottwald 1987:564-567; 

Clements 1992:47-58). De wijsheid houdt geen halt bij het waarnemen en overdenken van 

de orde maar gaat verder met het ontwikkelen van strategieën voor het leven zodat het 

bestaan van de mens deel kan gaan uitmaken van zijn beleefde werkelijkheid (Gottwald 

1987:564-567). De orde probeerde het economische, sociale en politieke (maar ook het 

godsdienstige) leven van de mens tot één geheel samen te voegen door ‘natuurlijke 

wetten’ als uitgangspunt te nemen (Gottwald 1987:564-567; Clements 1995:280-283). 

Tegelijkertijd lijkt de wijsheid in te zien dat deze wetten geen zeggingskracht hebben als 

de ‘vrees voor JHWH’ (paragraaf 3.4.7) ontbreekt. Waar ‘dwaasheid’ de boventoon voert, 

zal de mens niet in staat zijn om vat te krijgen op de ‘waarheid’ van het wijsheidsonderwijs 

(Clements 1995:280-283). Schepping en orde kunnen worden beschouwd als de 

keerzijden van een medaille (Brunner 1958:426-428; Schmid 1973:1-19). Naast orde 

speelt gerechtigheid een belangrijke rol in het leven van Israëls wijzen. Zij brengen 

schepping en gerechtigheid met elkaar in verband (evenals in Egypte) (Crenshaw 1995:26-

35). De nadruk valt echter volgens Crenshaw op de goddelijke gerechtigheid en niet zozeer 

op de schepping. De schepping staat in dienst van de gerechtigheid van JHWH. Crenshaw 

huldigt de opvatting dat orde en gerechtigheid eerder dan de schepping moeten worden 

beschouwd als het hart van het wijsheidsdenken (Crenshaw 1995:495-496).33 In de vorige 

subparagraaf is de zienswijze van Murphy met betrekking tot orde verwoord. Murphy merkt 

op dat orde een reconstructie is van Israëls mentaliteit. Hij ontkent niet dat Israël gevoelig 

was voor een zekere orde waarin dingen plaatshebben (Amos 6:12: Rennen paarden over 

de rotsgrond, of beploegen ze die met runderen? maar gij hebt het recht in gal veranderd 

en de vrucht van gerechtigheid in alsem!). Maar zulke regelmatigheden zijn volgens hem 

                                                           
32 De nadruk op wijsheid en schepping heeft volgens Alonso-Schökel (1976:468-480) auteurs ertoe gebracht om 
de beschrijving van de schepping in Genesis aan Israëls wijzen toe de schrijven. Alonso-Schökel vermeldt niet 
welke auteurs deze mening zijn toegedaan. 
33 ‘… the sages viewed “righteousness” as the cohesive power permeating reality …’ (Perdue 2008b:102). 



 

 
160 

niet hetzelfde als een orde in de werkelijkheid van de alledaagse ervaring en daarmee het 

doel van de wijsheid. Analogieën zijn niet hetzelfde als orde. De wijsheidsuitspraken 

houden zich volgens Murphy grotendeels bezig met het doen en laten van de mens. Zij 

verschaffen de mens informatie over de werkelijkheid waarvoor zij vergelijkingen of 

analogieën met de wereld en de natuur gebruiken. Daarnaast leggen de 

wijsheidsuitspraken verbanden tussen daad en gevolg (Murphy 2002:115-118). De daad-

gevolg thematiek speelt een grote rol bij Koch. Orde heeft bij hem betrekking op beloning 

of straf en volgens Koch is er een intrinsiek verband (zonder ingrijpen van JHWH) tussen 

daad en gevolg (Koch 1955:1-42, 130-180). Murphy bevestigt dit mechanische verband 

tussen daad en gevolg maar wijst, in tegenstelling tot Koch, ook op JHWH die beloont en 

straft. Een zienswijze die volgens hem niet alleen in de wijsheidsliteratuur voorkomt maar 

in de hele Bijbel wordt aangetroffen. JHWH is rechtstreeks betrokken bij het wel en wee 

van de mens (1 Samuël 2:6; Jesaja 43:13 en 45:7). Beide gezichtspunten (JHWH grijpt 

niet in en JHWH beloont en straft) kunnen deel zijn geweest van Israëls denken (Murphy 

2002:115-118). 

 

3.4.3.3 DE WIJSHEID EN DE SCHEPPING 

 

‘The wisdom of the Old Testament stays quite determinedly within the horizon of 

creation. Its theology is creation theology’ 

(Zimmerli 1963:302) 

 

HET ONTSTAAN VAN HET GELIJKSTELLEN VAN DE WIJSHEIDSTHEOLOGIE MET DE SCHEPPINGSTHEOLOGIE – 

INLEIDING 

 

Zimmerli (1976b:314-326) kan worden beschouwd als de grondlegger van de 

wijsheidstheologie als scheppingstheologie (alhoewel Von Rad in 1962 al heeft opgemerkt 

dat de belangstelling onder geleerden zich verplaatste van verlossingsgeschiedenis naar 

scheppingsgeschiedenis34). Ik neem Zimmerli’s artikel ‘The Place and Limit of The Wisdom 

in The Framework of The Old Testament Theology’ dat voor het eerst in 1964 verscheen in 

het ‘Scottish Journal of Theology’ en daarna vele malen is bestudeerd en geciteerd35 als 

uitgangspunt voor mijn bespreking van de (mogelijke) relatie tussen wijsheid en 

schepping. 

 

 

                                                           
34 ‘Interest in the traditions of the saving history had grown weak. It was all the more turned towards the miracle 
of creation, its systematic arrangement, its technical riddles and its rules’ (Von Rad 1962, 1:449). 
35 ‘Numerous scholars have elaborated on the insight set forth in an influential article published in 1964 by W. 
Zimmerli in which he contended that “Wisdom has to do with man” and that “Wisdom thinks resolutely within the 
framework of a theology of creation”’ (Scobie 1984:44). 



 

 
161 

REACTIES OP ZIMMERLI’S GELIJKSTELLING VAN DE WIJSHEIDSTHEOLOGIE MET DE SCHEPPINGSTHEOLOGIE 

 

De uitspraak van Zimmerli (1963:302) ‘the wisdom of the Old Testament stays quite 

determinedly within the horizon of creation. Its theology is creation theology’ wordt door 

verschillende geleerden ondersteund (Koch 1955:1-4236; Scobie 1984:44-45; Murphy 

1985:3-11; Murphy 1986:8837; Fontaine 1993:11138; Perdue 1994:20; Crenshaw 1995:4-

5; Hausmann 1996:9-19; Perdue 2007:37; Perdue 2008b:107-10839). 

 

Ook Westermann (1978c) geeft schepping en wijsheid een belangrijke plaats in zijn 

oudtestamentische theologie. Zijn theologische constructie bestaat uit twee interactieve 

polen: soteriologie (geschiedenis) en zegen (schepping): ‘We can say then of Israel’s 

worship that at its center was God’s action of deliverance for his people, his mighty acts 

on their behalf and his covenant with them. But God’s activity in blessing his people had 

an essential place in that worship’ (Westermann 1978a:37). Hij maakt onderscheid tussen 

antropologie en kosmologie: de mens is een schepsel van JHWH en heeft zijn plaats te 

midden van andere schepsels in de schepping van JHWH (Westermann 1990:93-99). 

Perdue (1994:26) reageert op Westermann met de opmerking dat, hoewel Westermann in 

zijn oudtestamentische theologie een belangrijke plaats toekent aan schepping en wijsheid, 

voor Westermann het geloof van Israël gecentreerd blijft in heilsgeschiedenis. Perdue 

(2008b:108) spreekt zich in 2008 opnieuw uit tegen Westermann.40 

 

Naast Westermann spreekt ook Childs zich uit over de relatie tussen wijsheid en schepping. 

Hij vat wijsheid op als een goddelijk geheim in de schepping.41 Deze wijsheid wordt ontdekt 

vanuit de ‘vrees voor JHWH’ (Childs 1985:34-35). Childs geeft in zijn benadering van de 

scheppingstheologie in de wijsheidstraditie een samenvatting van het werk van Von Rad 

(1972). Hij benadrukt dat de wijsheid zich op de natuur richt en niet kijkt naar de 

                                                           
36 De wijsheid veronderstelt een keten van daad en gevolg die in beweging wordt gezet door de Schepper (Koch 
1955:1-42). 
37 ‘The book is more than collections of sayings. These are inspired by a whole experience of the created world 
(and God). Wisdom is more than well-turned nuggets of human observation; it is an attitude toward creation and 
life’ (Murphy 1986:88). 
38 ‘It has been rightly noted that, in the absence of traditions about covenant and election, wisdom theology is 
creation theology …’ (Fontaine 1993:111). 
39 ‘Each of the wisdom texts finds its theological center in creation’ (Perdue 1994:340). 
40 ‘Efforts made by Claus Westermann and several of his students to bifurcate the two creation traditions into 
older (anthropological) and later (cosmological) ones ignore numerous examples of the two occurring together in 
the same context in extrasapiential literature as well as in the wisdom texts themselves. I find their arguments 
unsupportable, fort hey are based on the debatable assumption that wisdom moves from an anthropological 
orientation to a cosmological and theological formulation. Westermann’s thesis, if true, would require the 
separation of these two traditions in dozens of texts, a necessity I find highly questionable. Furthermore, while 
the differences in divine names may have some theological purpose in other texts, this is not evident in the book 
of Proverbs. There does not appear to be any noticeable distinction between the divine names Elohim and Yahweh. 
The two appear to be interchangeable. Thus theological or editorial efforts inspired by this distinction lead one in 
directions that reach no sunstantiated destination’ (Perdue 2008b:108). 
41 De kosmologische wijsheid is ‘concealed within the divine purpose and planted within his creative works’ (Childs 
1985:34). ‘As an essential witness to God’s purpose in his creation, wisdom is built into the very structure of 
reality, and in this role seeks to guide humanity to the way of truth’ (Childs 1985:35). 
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geschiedenis als basis voor geloof en leven. De wijsheid laat zien hoe goddelijke openbaring 

en menselijke ervaring ‘could be brought into a profound harmony without destroying 

either testimony’ (Childs 1993:187-191). 

 

In de wijsheidsliteratuur komen volgens Malchow (1983:111) teksten voor die JHWH loven 

en prijzen voor Zijn schepping van het heelal (Spreuken 8:22-31; Job 10:12; 38-39 en 

Wijsheid van Jezus Sirach 42:15-43:33). Schultz zegt in dit kader dat het gebruik van het 

scheppingsthema in de oudtestamentische wijsheid opvallend is, hoewel er volgens hem 

niet veelvuldig naar wordt verwezen. Hij komt het tegen in Spreuken 1-9 (waar de 

vooraanstaande plaats van de wijsheid ter sprake wordt gebracht), Job (die de 

soevereiniteit van de Schepper verkondigt die zijn daden niet hoeft te verantwoorden) en 

Prediker (waar de wereld wordt afgebeeld als een plaats waar de mens vreugde moet 

zoeken) (Schultz 1997:305). Deze wonderbaarlijke (Job 9:10; Prediker 7:29; Wijsheid van 

Jezus Sirach 42:17 en 43), scheppende daad getuigt van wijsheid (Spreuken 3:19-20) 

(Malchow 1983:111; Perdue 1990:459) en orde (Wijsheid van Jezus Sirach 16:26-28) 

(Malchow 1983:111). Deze mening wordt niet gedeeld door Boström. Hij zegt dat 

verwijzingen naar de schepping in het wijsheidsmateriaal (in het bijzonder Spreuken) te 

zeldzaam zijn om te mogen besluiten dat de schepping het theologisch middelpunt van de 

wijsheid is (Boström 1990:80-89). Rylaarsdam merkt op dat de schepping betrekking heeft 

op de mensheid. Hij neemt het standpunt in dat de wijsheidsliteratuur universeel van aard 

is (Spreuken, Job en Prediker roeren onderwerpen aan die op alle mensen van toepassing 

zijn) omdat zij is geworteld in de scheppingstheologie (Rylaarsdam 1962:387). Het 

universalisme van de wijzen komt, zo zegt Malchow (1983:113-114), tot uitdrukking in 

hun ‘lenen’ van buitenlands materiaal.42  

 

ZIMMERLI’S AANSCHERPING VAN HET GELIJKSTELLEN VAN DE WIJSHEIDSTHEOLOGIE MET DE 

SCHEPPINGSTHEOLOGIE 

 

‘Wisdom thinks resolutely within the framework of a theology of creation’ 

(Zimmerli 1976b:316) 

 

Zimmerli (1963:302) scherpt zijn uitspraak met betrekking tot de wijsheid en de schepping 

uit 1963 (‘The wisdom of the Old Testament stays quite determinedly within the horizon of 

creation. Its theology is creation theology’) aan met een uitspraak in 1976 dat de wijsheid 

                                                           
42 Het onomasticon van de Egyptische Amenemope heeft model gestaan voor Spreuken 22:17-24:22 en Spreuken 
30:1-14 (Woorden van Agoer, zoon van Jakee de Masaïet …) en 31:1-9 (Woorden voor Lemoeël, koning van Masa 
…) worden toegeschreven aan niet-Israëlieten. Job toont zijn openheid naar buitenlanders doordat zijn 
personages niet-Joden zijn. Wijsheid van Jezus Sirach 38:27-39:11 lijkt te zijn geschreven op basis van Egyptisch 
materiaal en Wijsheid van Salomo is een mengeling van Joods en Grieks gedachtegoed (Malchow 1983:113-114). 
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zonder meer haar uitgangspunt neemt in de scheppingstheologie.43 Dit blijkt volgens hem 

uit het feit dat Spreuken gebruik maakt van de godsnaam JHWH en Prediker spreekt over 

Elohim en beide de godsnaam niet in verband brengen met Israël of met de aartsvaders. 

Daarentegen spreekt Spreuken in hoofdstuk 14:31 en 17:5 over Maker en Prediker in 

hoofdstuk 12:1 over schepper (Zimmerli 1976b:316). 

 

REACTIES OP ZIMMERLI’S AANSCHERPING VAN HET GELIJKSTELLEN VAN DE WIJSHEIDSTHEOLOGIE MET DE 

SCHEPPINGSTHEOLOGIE 

 

Murphy (1985:4; 2002:118-121) wijst op de legitimatie van de wijsheidstheologie door 

Zimmerli die naar zijn zienswijze de wijsheidstheologie terecht typeert als 

scheppingstheologie. Hij brengt daarnaast echter naar voren dat het aantal expliciete 

verwijzingen naar de schepping in de wijsheidsliteratuur (in het bijzonder in Spreuken) 

nogal karig is (zie bijvoorbeeld Spreuken 8:22-31 en verder Job 38-41) (Murphy 1985:3-

11; Murphy 2002:118-121).44 

 

Ook Goldingay (1979:201 en volgende) vestigt de aandacht op de uitspraak van Zimmerli 

(‘Wisdom thinks resolutely within the framework of a theology of creation’). Naar zijn 

mening suggereert deze uitspraak dat de wetenschap is verwikkeld in de vraag naar de 

verhouding tussen schepping en verlossing. Daarover kunnen naar zijn zeggen drie 

opmerkingen worden gemaakt. 

 

a. De mens die door JHWH wordt verlost, werd door Hem geschapen en leeft in Zijn 

 wereld (Goldingay 1979:202). Zie ook Von Rad (1972:53-137, 144-176, 287-

 319).45 JHWH heeft de mens het leven gegeven en heeft hem geroepen dit leven te 

 leven als schepsel van Hem in de wereld als Zijn schepping. De wijsheidstraditie 

 veronderstelt dat de mens, levend in en in aanraking komend met de wereld van 

 JHWH, zich bevindt onder de vleugels van JHWH en dat JHWH zich met de mens 

 bemoeit (Goldingay 1979:202; Murphy 2002:114). JHWH is de God van oorzaak en 

 gevolg en betrokken bij elke historische gebeurtenis. Het praktische onderwijs van 

 de wijsheid gericht op het leven van alledag kan dus worden bezien vanuit de 

 context van de bemoeienis van JHWH met de wereld. De wijsheidstraditie staat 

 meer open voor de denkwijze van andere volken dan andere stromingen in het Oude 

 Testament. Zie bijvoorbeeld Spreuken 30:1 (Woorden van Agoer, zoon van Jakee 

 de Masaïet, tijding van deze kerel  aan Itiël, met mij is God aan Itiël en Oechal, met 

                                                           
43 ‘Wisdom thinks resolutely within the framework of a theology of creation’ (Zimmerli 1976b:316). 
44 Murphy (1969:292) is van mening dat de opvatting van Zimmerli wordt ‘dominated by the orthodoxy of 
‘revelation in history’’. 
45 Gutiérrez (1973:153) spreekt in dit kader over schepping als ‘God’s first salvific act’. 
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 mij is God en ik kan het aan), 31:1 (Woorden van Lemoeël, koning van Masa, 

 waarmee zijn moeder hem  heeft vermaand) en Job. In feite verschilt de inhoud 

 van de wijsheid van Israël weinig van de wijsheid van andere volken (Goldingay 

 1979:203). 

 

b. De mens is een schepsel dat verlossing nodig heeft nadat hij is geschapen. Zelfs 

 als schepsel heeft hij grenzen te aanvaarden. Hij kan niet worden gelijkgesteld 

 aan JHWH. De heilsgeschiedenis laat dit tot uitdrukking komen in het  verbod om 

 te eten van de boom die in het midden van de hof staat (zie Genesis  3:3: maar 

 van de vrucht van de boom midden in de hof heeft God gezegd: van die zult ge niet 

 eten en hem niet aanraken anders zult ge sterven!). Spreuken erkent de grenzen 

 van de heilsgeschiedenis door te verklaren dat de vrees voor JHWH het begin van 

 kennis is (Spreuken 1:7) en door toe te geven dat de wijsheid niet alle levensvragen 

 en problemen kan oplossen door na te denken, waar te  nemen en te analyseren. 

 Er blijft te allen tijde een facet van ambivalentie en onvoorspelbaarheid in het leven 

 waarin de wijze slechts de hand van JHWH kan zien (zie bijvoorbeeld Spreuken 

 16:1: De mens heeft slagordes in het hart, maar van de ENE komt het antwoord 

 van de tong)  en 16:9 (Het hart van een  mens berekent zijn weg, maar de ENE 

 richt zijn schreden). Job en Prediker stellen de vraag van een algeheel weten 

 centraal en belijden dat zij de ‘boom’ niet kunnen bereiken. De noodzaak van de 

 mens om verlost te worden komt ook voort uit zijn onderworpenheid aan de zonde. 

 De heilsgeschiedenis stelt dat de mens niet alleen is geschapen maar ook in zonde 

 is gevallen; dat hem niet alleen de toegang tot de boom is ontzegd  maar dat hij 

 is weggezonden uit de hof van Eden. Job en Prediker kunnen worden gezien als 

 pogingen om het hoofd te bieden aan de werkelijkheid van het leven ten oosten van 

 Eden. In het bijzonder Prediker beschrijft de wereld waaraan de mens werd 

 prijsgegeven aan de vloek die op hem werd gelegd vanwege zijn rebellie. Enigszins 

 simpel zou kunnen worden gezegd dat Spreuken het leven in het licht van Genesis 

 1-2 beschrijft en dat Job en Prediker ons eraan herinneren dat het leven ook moet 

 worden bezien vanuit het gezichtspunt van Genesis 3-4. De heilsgeschiedenis 

 vertelt hoe de verlossing van de mens werd bereikt. Dit gezichtspunt houdt in dat 

 de geschiedenis het werk van JHWH is maar dat zekere gebeurtenissen van 

 bijzonder belang waren in het bereiken van deze verlossing. Het concept van de 

 relatie van JHWH met de geschiedenis is één van de kenmerkende

 eigenschappen van de wijsheidsbenadering. De canon plaatst de 

 wijsheidsboeken in de context van een groter geheel dat wordt gedomineerd door 

 de benadering van de heilsgeschiedenis en lijkt ons aan te sporen de 

 wijsheidsliteratuur in deze context te lezen (Goldingay 1979:204-205). 
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c. De mens wordt verlost om zijn scheppingsleven opnieuw te leven voor het 

 aangezicht van JHWH. Het hoogtepunt van de heilsgeschiedenis is het begin van 

 onze geschiedenis en staat dan ook niet op zichzelf. De kracht en de beperking van 

 de heilsgeschiedenis is haar betrokkenheid bij de bevrijdende  gebeurtenissen die 

 door JHWH zijn volbracht. De wijsheidstraditieprobeert het voor de mens die buigt 

 voor JHWH mogelijk te maken zijn leven als schepsel van JHWH in Zijn geschapen 

 wereld te leven. De  wijsheid moedigt de mens aan om zijn verstand te gebruiken 

 en daarmee de heilsgeschiedenis te ontleden, te begrijpen en te toetsen 

 (Goldingay 1979:205-207). 

 

Perdue sluit zich na een korte bespreking van Zimmerli aan bij Zimmerli’s slotsom dat de 

schepping het hart is van de wijsheidstheologie. De uitspraak van Zimmerli is volgens hem 

gebaseerd op de Thora en in het bijzonder op Genesis 1:28 (Dan zegent hij hen, God, en 

hij zegt tot hen, God: draagt vrucht, wordt overvloedig, vervult het land en bedwingt het! 

en daalt neer bij de vissen van de zee en het gevogelte van de hemel, bij alle leven dat 

kruipt over het land!) waar JHWH de mens de wereld in stuurt. De poging van de wijze om 

orde te scheppen, berust op deze goddelijke opdracht en getuigt van geloof in de arbeid 

van de mens. De wijze eigent zich dus de zegen van JHWH toe door uit te gaan in de wereld 

en een samenleving te creëren, die wordt gekenmerkt door intermenselijke verhoudingen 

gebaseerd op orde. Deze poging loopt echter uit op scepticisme (zie bijvoorbeeld Prediker) 

(Perdue 1994:34-35). 

 

De gevolgtrekking van Zimmerli dat de schepping de hartslag is van het wijsheidsdenken 

komt volgens Crenshaw voort uit de bestudering van Spreuken en Prediker. Maar ook Job 

bevestigt naar zijn zeggen de uitspraak van Zimmerli. Zowel Job als zijn vrienden denken 

na over de macht van de Schepper en JHWH richt de aandacht van Job op het wonder van 

de schepping (Crenshaw 1995:494-495). 

 

Er zijn in de beleving van Hermisson maar weinig teksten die verwijzen naar JHWH als 

schepper (Spreuken 14:31; 16:4, 11; 17:5; 20:12; 22:2 en 29:13) en Prediker rept met 

slechts enkele woorden over Hem (zie bijvoorbeeld Prediker 3:11, 14; 7:14; 8:17 en 11:5). 

Zelfs Spreuken 8 spreekt niet in de eerste plaats over de schepping van de wereld, maar 

over de schepping van wijsheid vóór de wereld en over de superioriteit van wijsheid (zie 

ook Wijsheid van Jezus Sirach 24). Spreuken 3:19 (De ENE zelf heeft met wijsheid een 

aarde gegrondvest, hemelen gevestigd met goed-verstaan) zegt dat JHWH de wereld met 

wijsheid heeft geschapen en legt dus de nadruk op wijsheid. De lofprijzing van JHWH als 

Schepper neemt ook in Wijsheid van Jezus Sirach weinig ruimte in (Wijsheid van Jezus 

Sirach 16:26-30+17:1-13; 39:12-35; 42:15-43:33 en vergelijk ook 18:1-6). Daarnaast is 
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de schepping een basisthema in zijn theologie (vergelijk bijvoorbeeld Wijsheid van Jezus 

Sirach 36:7-15). Wijsheid van Jezus Sirach is echter een late vrucht van de 

oudtestamentische wijsheid en daarom geen boek om als uitgangspunt voor de wijsheid 

van Israël te nemen. Hermisson neemt het standpunt in dat het fenomeen schepping een 

vermoedelijk laat theologiseren van oorspronkelijk seculiere wijsheid lijkt te zijn 

(Hermisson 1978:43-45). Von Rad (1972:153-155) heeft echter laten zien dat thema’s in 

latere teksten reeds worden verondersteld in vroegere wijsheid. Hermisson is het eens met 

de uitspraken van Zimmerli maar vindt het niet onbelangrijk om op te merken dat Zimmerli 

eerder een negatieve dan een positieve reden geeft voor de onderbouwing van zijn 

uitspraken: JHWH wordt nergens in de oudere wijsheidsliteratuur genoemd en deze leemte 

wordt dan ‘af en toe’ opgevuld door te wijzen op de schepper (Hermisson 1978:43-44). 

Hermisson hinkt naar mijn mening op twee gedachten: enerzijds gaat hij mee in het betoog 

van Zimmerli maar anderzijds zet hij vraagtekens bij de schepping als thema in de 

wijsheidstheologie vanwege het beperkte aantal vindplaatsen die met de schepping te 

maken hebben. In hoofdstuk 2 heb ik laten zien dat ook een aantal psalmen tot de 

wijsheidsliteratuur kan worden gerekend. Eén van deze psalmen is Psalm 104. In vers 24 

komt het woord  voor. Het middelste deel van deze psalm biedt een (’wijsheid‘)  החכמ

voorbeeld van de ‘natuurwijsheid’ die ook wordt beschreven in 1 Koningen 5:13 als 

bijzondere vaardigheid van koning Salomo. Psalm 104:13-15 kan als voorbeeld van een 

reeks elkaar opvolgende doelstellingen worden gelezen maar verwijst ook (evenals vers 

23) naar de mens. Hier komt het antropocentrische karakter van de wijsheid naar voren. 

Psalm 104:13-15 komt overeen met wat Prediker in hoofdstuk 3:11 opmerkt. Psalm 104 

is een voortzetting van het scheppende werk van JHWH dat ook in Spreuken wordt 

verwoord (Hermisson 1978:47-48). 

 

HERBEOORDELING VAN ZIMMERLI’S AANSCHERPING VAN HET GELIJKSTELLEN VAN DE WIJSHEIDSTHEOLOGIE 

MET DE SCHEPPINGSTHEOLOGIE 

 

Door Grant wordt opgemerkt dat de herhaling van een gedachte, zoals de instemming van 

verschillende auteurs met het denkbeeld van Zimmerli, niet noodzakelijk een bevredigende 

weerspiegeling van de geldigheid van de oorspronkelijke bewering is. Hij pleit daarom voor 

een herbeoordeling van de argumenten van Zimmerli en een hernieuwd nadenken over de 

vraag of de oudtestamentische wijsheid de gedachte van het verbond (paragraaf 3.4.2) 

verwerpt. Grant besteedt hiertoe aandacht aan: (i) het opnieuw onderzoeken van de 

argumenten van Zimmerli dat de wijsheid het verbond (en andere Israëlitische 

argumenten) verwerpt, (ii) een korte evaluatie van de ontvangst en toepassing van de 

argumenten van Zimmerli in Engelstalige studies en (iii) het voorstellen van een 

alternatieve weg: verbond als achtergrond van oudtestamentische wijsheid (Grant 
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2003:104). De bespreking van het tweede punt van Grant laat ik in dit hoofdstuk buiten 

beschouwing omdat het geen toegevoegde waarde heeft voor de theologie van de wijsheid. 

 

i. Grant (2003:104) merkt op dat Zimmerli in wezen reageert op Von Rad die in zijn 

 oudtestamentische theologie suggereert dat heilsgeschiedenis de sleutel is tot het 

 verstaan van de oudtestamentische theologie en dat Zimmerli in deze context moet 

 worden gelezen en verstaan. Goldingay (1979:201) bewandelt dezelfde weg door 

 te zeggen dat heilsgeschiedenis (‘salvation-history’) en wijsheid beide een plaats 

 hebben in de  canon en niet op zichzelf staan. Zimmerli geeft volgens Grant 

 aanleiding tot de veronderstelling dat de wijsheidstheologie tegenover de 

 verbondstheologie (of andere belangrijke  oudtestamentische thema’s) staat. Twee 

 aannames lijken dit argument van Zimmerli te voeden: de wijsheid verwerpt de 

 geschiedenis van Israël en  de Israëlitische wijsheid verschilt niet wezenlijk van 

 andere oud Nabije Oosterse vormen van wijsheid (Grant 2003:104). 

 

 Nadat Zimmerli de overeenkomsten tussen de oudtestamentische 

wijsheidsboeken en (andere) oud Nabije Oosterse wijsheidsgeschriften heeft 

aangewezen, komt hij tot de slotsom dat ‘this leads immediately to a first 

point that we have to establish about the structure of Wisdom: Wisdom has 

no relation to the history between God and Israel. This is an astonishing fact’ 

(Zimmerli 1963:300-315; Zimmerli 1976b:315). Zimmerli baseert zich 

volgens Grant op het feit dat in landen en culturen die geen verwantschap 

hebben met JHWH, het Jahwisme of Israëls heilsgeschiedenis soortgelijk 

materiaal is gevonden. Daarom overstijgt de wijsheid de grenzen van Israël 

en zijn geschiedenis gebaseerd op het verbond. De vraag die echter volgens 

hem moet worden gesteld, is: ‘Does the international nature of Wisdom 

automatically result in the conclusion that there is no internal relation to the 

history of Yahweh’s relationship with Israel?’ (Grant 2003:105). Schultz 

(1997:300) oppert dat er een verband is tussen de wijsheid en de 

geschiedenis van Israël door middel van de opschriften in Spreuken en 

Prediker die wijzen op een auteur.46 Gezien de onzekerheid over de 

historische betrouwbaarheid van deze opschriften stelt Grant de vraag in 

hoeverre zij enig verband tussen de wijsheid en de verbondsgeschiedenis 

van Israël vaststellen. Deze opschriften die Spreuken en Prediker in verband 

brengen met Salomo moeten niet worden gelezen met het oog op hun 

historische waarde maar hebben een literair en verklarend doel. Het literaire 

                                                           
46 ‘It often has been claimed that wisdom literature is ahistorical. However, within the Old Testament canon, 
wisdom literature has been historicised. By virtue of the superscriptions which associate Proverbs, Ecclesiates, 
and the Song of Songs with Solomon’ (Schultz 1997:300). 
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doel is de wijsheid in deze boeken in verband te brengen met de geschiedenis 

van Israël via Salomo als wijze bij uitnemendheid (zie bijvoorbeeld 1 

Koningen 1-11). Daarnaast laat 1 Koningen 1-11 zien dat Salomo 

ongehoorzaam is aan het verbond, zodat hij kan worden herinnerd als 

positief én negatief wijsheidsmodel. Zijn verwerping van de 

verbondsverantwoordelijkheden leidde tot het uiteenvallen van het rijk. 

Daarom dient deze literaire verbinding als aansporing voor de lezer om de 

wijsheid te beoefenen binnen de grenzen van het verbond. Grant geeft 

echter toe dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de wijsheid en 

het verbond via Salomo. Zijn visie is dat de wijsheidsliteratuur verschilt van 

de rest van het Oude Testament maar dat het de oudtestamentische focus 

niet in zijn totaliteit verwerpt (Grant 2003:105-106). 

 

 Zimmerli lijkt volgens Grant (2003:106) het belang van opmerkelijke 

Israëlitische uitdrukkingen in de wijsheidstraditie te vergoelijken. Veel van 

de oudtestamentische wijsheid is zonder twijfel ontleend aan of interacteert 

met de wijsheidstradities van Egypte, Babylon en mogelijk Kanaän (Day 

1995:55-70). Maar de oudtestamentische wijsheid is niet gelijk aan andere 

vormen van oud Nabije Oosterse wijsheid. Er lijkt een poging te zijn 

ondernomen om gemeenschappelijke wijsheidsdenkbeelden op een meer 

onderscheidende Jahwistische leest te schoeien. Er zou volgens Grant 

kunnen worden aangevoerd dat Zimmerli te gemakkelijk voorbijgaat aan een 

Israëlitische nuancering van wijsheidsdenkbeelden (Grant 2003:106). 

Zimmerli (1976b:315) merkt namelijk op dat ‘wisdom has its own structure 

which is not altered even when wisdom is integrated in Israelite thinking’. 

Grant (2003:107) is het met deze uitspraak van Zimmerli oneens en wijst 

op Spreuken 22:19 (Hoe jij je veiligheid zult hebben bij de ENE, heb ik je 

heden bekendgemaakt, juist jou) waar Zimmerli aan voorbij gaat als 

onbelangrijk ondanks de onmiskenbare Jahwistische toon. Van Leeuwen 

(1997b:204) merkt op dat ‘verse 19a reminds readers that wisdom is based 

on trust of Yahweh (see 1:7) and that the book’s purpose is to foster such 

trust, even in mundane aspects of life’. Clifford (1999:206) brengt naar 

voren dat deze vermaning centraal staat in de proloog van dit onderdeel van 

Spreuken dat lijkt te putten uit het onderricht van Amenemope. Deze 

aanmaning om te vertrouwen op de verbondsgod van Israël is dus niet alleen 

een toevoeging aan een bekende oud Nabije Oosterse wijsheidstraditie, maar 

een toevoegsel aan de kern van de inleiding van dit materiaal en verschaft 

daarmee een hermeneutische gids voor een Israëlitisch verstaan. Het is 
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verder niet moeilijk om verbondstonen te ontdekken in Spreuken met zijn 

voortdurende refrein dat ‘ontzag voor de ENE het begin van kennis is’ 

(Spreuken 1:7). Deze kenmerkende Israëlitische toon is minder duidelijk in 

de woorden van Prediker. Grant besluit met op te merken dat hij Zimmerli 

steunt in zijn zienswijze dat de wijsheid zich bezig houdt met de ‘art of 

steering’, iemands weg door het leven. Dat het zich baseert op de 

waarneming van gebeurtenissen in het leven en zich niet richt op de wet, de 

cultus of het verbond en als zodanig aansluit bij het oud Nabije Oosterse 

gedachtegoed. Maar het gaat hem te ver om te veronderstellen dat de 

wijsheid van Israël niet is beïnvloed door haar wereldbeeld en theologie. De 

toevoegingen aan en bewerkingen van oud Nabije Oosterse 

wijsheidsspreuken overgenomen in de wijsheid van Israël lijken te wijzen op 

een mentaliteit en houding die zich baseren op de vrees voor JHWH oftewel 

op de verbondsrelatie met JHWH (Grant 2003:107-108). 

 

iii. Op dit punt richt Grant zich op het voorstel van een alternatieve weg: het verbond 

 als achtergrond van oudtestamentische wijsheid. De oudtestamentische 

 wijsheidsliteratuur gaat niet over het verbond (en ook niet over de cultus, de 

 tempel, de uittocht, de aartsvaders et cetera). Dit betekent echter niet dat de 

 wijsheid los van de Thora (paragraaf 3.4.4) en de profeten moet worden verstaan. 

 Het is onjuist om een mate van diversiteit te veronderstellen die de wijsheid 

 losmaakt van de rest van het Oude Testament. Het verbond staat niet centraal in 

 de wijsheidsliteratuur. Het woord ברית komt één keer voor in Spreuken, drie keer in 

 Job en niet in Prediker. Het verbond staat wellicht niet in het middelpunt van de 

 belangstelling in de  wijsheidsliteratuur, maar  het idee van het verbond 

 beïnvloedt wel subtiel de didactische drijfkracht van de wijsheidsliteratuur. Als we 

 ons niet van deze wisselwerking bewust zijn dan halen we de boodschap van 

 deze boeken uit zijn verband. Hoewel in Job het verbond nergens het 

 middelpuntvan het debat is, heeft het thema sterke invloed op het verstaan van 

 de theologie van het boek. Het ‘probleem’ van Job is dat hij gelooft in een 

 verbondsgod. Job gelooft dat JHWH zich op een bijzondere manier tot hem 

 verhoudt. Wanneer die relatie wordt verbroken, beschuldigt Job JHWH van 

 verbondsontrouw. Het verbond wordt hiermee geen wezenlijk thema van Job maar 

 zicht op de verbondsrelatie tussen JHWH en Job is essentieel voor het verstaan van 

 de theologie van Job. Het probleem van Job is geworteld in zijn verwachting van de 

 interactie met zijn Schepper. Een interactie, zo lijkt het, begrensd door het verbond. 

 Het feit dat aan deze verwachting van Job niet wordt tegemoetgekomen, leidt tot 

 een crisis in zijn leven. Prediker verwacht betekenis en orde te vinden ‘onder de 
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 zon’ en baseert deze verwachting op de geschiedenis van Israëls omgang met JHWH 

 (Grant 2003:109). Fox wijst op het geloof van Prediker in צדק en משפט. Het gebrek 

 aan צדק en משפט leiden tot een crisis in zijn toekomstperspectief (Fox 1999:51 en 

 volgende). Deze denkbeelden zijn volgens Grant sterk verbonden met de 

 oudtestamentische voorstelling van het verbond en het is (opnieuw) het 

 ontbreken van een verwachte relatie tussen de Schepper en zijn schepsel die leidt 

 tot het beeld van Prediker dat alles הבל is. Dit betekent niet dat Job en Prediker 

 hetzelfde zijn als de rest van het Oude Testament. Het zijn unieke boeken met een 

 eigen boodschap, stijl en klemtoon. Maar ondanks dat  voegen zij thema’s die 

 aanwijsbaar zijn in het Oude Testament samen tot een geheel. De samenhang 

 tussen Spreuken en de verbondsthema’s in de rest van het Oude Testament is 

 duidelijker dan met betrekking tot Job en Prediker (Grant 2003:109). Hubbard wijst 

 op de verbondsmotieven in Spreuken via Psalmen. De sterkste 

 verbondsassociatie in Spreuken is te vinden in de thematische verbinding met 

 Deuteronomium (Hubbard 1966:13). Het spreekwoordelijke motto in Spreuken 1:7, 

 dat de lezers  aanmoedigt JHWH te vrezen, lijkt het Deuteronomistische 

 verbondsantwoord dat Israël als volk voorbereidt om het beloofde land binnen te 

 trekken, te herhalen (Grant 2003:109-110). 

 

AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Het artikel van Zimmerli uit 1963 met als titel ‘The Place and Limit of The Wisdom in The 

Framework of The Old Testament Theology’ is door menig auteur bestudeerd en heeft heel 

wat pennen in beweging gebracht. Zimmerli zet een isgelijkteken tussen wijsheidstheologie 

en scheppingstheologie. De relatie tussen de wijsheid en de schepping wordt door menig 

auteur bevestigd. In 1976 zet Zimmerli zijn woorden kracht bij met de uitspraak ‘Wisdom 

thinks resolutely within the framework of a theology of creation’. Ook deze uitspraak van 

Zimmerli heeft heel wat reacties uitgelokt. 

 

Murphy, Perdue en Crenshaw sluiten zich bij Zimmerli aan, al merkt Murphy op dat 

verwijzingen naar de schepping in de wijsheidsliteratuur dun zijn gezaaid (hij komt niet 

verder dan Spreuken 8:22-31 en Job 38-41). 

 

Hermisson onderstreept de uitspraak van Murphy dat de wijsheidsliteratuur maar enkele 

teksten bevat die verwijzen naar JHWH als schepper. 

 

Perdue en Crenshaw komen niet met teksten uit de wijsheidsliteratuur die de uitspraak 

van Zimmerli onderbouwen. 
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Volgens Goldingay wekt de uitspraak van Zimmerli de indruk dat oudtestamentici op het 

gebied van de wijsheidsliteratuur zich bezighouden met de vraag naar de verhouding 

tussen schepping en verlossing. Hij werkt zijn ‘hypothese’ in drie gedachten uit en komt 

tot de slotsom dat de mens door JHWH is geschapen en tevens door Hem moet worden 

verlost. 

 

Grant pleit voor een herbeoordeling van Zimmerli’s uitspraken omdat hij de opvatting is 

toegedaan dat het te ‘gemakkelijk’ is om een uitspraak die door een aantal geleerden wordt 

bevestigd en waarvoor geen nieuwe argumenten worden aangedragen, te herhalen. Grant 

komt na bestudering van Zimmerli tot de slotsom dat Zimmerli zich te eenzijdig heeft 

gericht op wijsheid en schepping. Hij stelt voor om (opnieuw) te kijken naar verbond als 

achtergrond van de wijsheid. Hij geeft toe dat de wijsheid het verbond niet als uitgangspunt 

neemt maar kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het verbond de wijsheid heeft 

beïnvloed en wijst hiertoe op Job. 

 

De wijsheidsleraren van Israël staan in de traditie van het volk Israël. Schepping en 

verbond maken deel uit van deze traditie. JHWH heeft de wereld geschapen en Hij heeft 

Israël uitverkoren. De uittocht uit Egypte, de verbondssluiting op de Sinaï en het 

binnentrekken van het beloofde land zijn mijlpalen in Israëls geschiedenis waarin de daden 

van JHWH tot uiting komen en die werden overgedragen van vader op zoon. Het werk van 

JHWH in de geschiedenis van Israël staat in het geheugen van elke Israëliet gegrift. Ik kan 

mij dan ook niet aan de indruk onttrekken dat dit gedachtegoed invloed moet hebben 

gehad op het onderwijs van de wijsheidsleraren en dat zowel schepping als verbond sporen 

hebben achtergelaten in de wijsheidsliteratuur. Dit blijkt uit teksten die in paragraaf 3.4.3.3 

worden aangedragen. 

 

3.4.3.4 DE SCHEPPING EN DE ORDE 

 

INLEIDING 

 

Het theologische wijsheidsthema de schepping en de orde kan niet los worden gezien van 

het thema de wijsheid en de schepping (paragraaf 3.4.3.3) omdat de (goddelijke) orde ligt 

opgesloten in en deel uitmaakt van de schepping. Deze paragraaf richt zich met name op 

de orde en de positie van de mens ten opzichte van deze orde. 
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DE (SCHEPPINGS)ORDE 

 

‘This fundamental conviction that there is an order in the world which can be discerned 

by experience and to which life should conform is a central doctrine of ancient wisdom 

literature’ 

(McCarthy 1974:167) 

 

De wijsheid zoekt naar (goddelijke (Anderson 1999:264)) orde of regelmaat in de 

verscheidenheid aan verschijnselen in de wereld (of de schepping) (Scobie 1984:44-45; 

Loader 1987a:4-5; Vriezen 1987:264; Perdue 1990:461, 2007:30; Crenshaw 2010:223-

225). De wijsheidsleraren gaan uit van de veronderstelling dat JHWH de wereld ‘ordelijk’ 

heeft geschapen (in Zijn wijsheid) en leggen Zijn schepping in wijsheidsuitspraken vast 

(Hermisson 1978:44). De ‘ordelijke schepping’ van JHWH staat in nauw verband met 

gepersonifieerde wijsheid (Spreuken 8:22-36 en Wijsheid van Jezus Sirach 24:1-24) 

(Crenshaw 2010:243-254). Hoewel het voor de mens anno nu gebruikelijk is om 

onderscheid te maken tussen de natuur (die wordt bepaald door ‘natuurlijke’ wetten) en 

de geschiedenis (die min of meer ‘voorwaardelijk’ is) huldigt de wijsheid het standpunt dat 

de orde in de menselijke en historisch-sociale sfeer in beginsel niet verschilt van de orde 

in niet-menselijke verschijnselen. Daarom liggen voor de wijze ‘natuurwijsheid’ en 

‘cultuurwijsheid’ in elkaars verlengde (Spreuken 6:6-11; Job 8:11-15 en Prediker 1:5-9) 

(Hermisson 1978:44; Grizzard 2000:202-205). De canonieke wijsheidsboeken vatten orde 

op als een integraal onderdeel van het leven (Grizzard 2000:203).  

 

3.4.3.5 DE ORDE EN DE GODDELIJKE PRESENTIE 

 

Crenshaw (1977:353-369) die veronderstelt dat de schepping de kern is van het 

wijsheidsdenken merkt op dat het element ‘chaos’ de wijzen hoofdbrekens heeft bezorgd. 

Hij stelt dat de ervaring met chaos en de voortdurende dreiging die daarvan uitgaat naar 

alle terreinen van het leven heeft geleid tot een verdere ontwikkeling van de 

scheppingstheologie in de wijsheidstraditie. Het doel van de scheppingstheologie was het 

verwoorden en verdedigen van het dogma van de theodicee (Crenshaw 1977:364). 

Volgens Crenshaw speelt het gevaar van chaos op drie terreinen: (1) menselijke 

perversiteit, (2) onwetendheid en (3) het menselijke bewustzijn van goddelijke 

aanwezigheid. Met betrekking tot menselijke perversiteit zegt hij in relatie tot Prediker 

7:29 (Alleen heb ik, zie toch aan, dit gevonden: dat God de mensheid réchtuit heeft 

gemaakt, maar zij zijn vele bedenksels gaan zoeken) dat deze tekst ‘asserts that mankind 

alone is responsible for the corruption of the order of the created world’. Het tweede gebied, 

onwetendheid, wordt door Prediker benadrukt in Prediker 3:11 (Al wat hij heeft gemaakt 
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is mooi op zijn tijd, ook heeft hij hun de eeuwigheid in het hart gegeven, zonder dat de 

mens van de daad die God heeft gedaan van begin tot einde iets uitvindt) en 7:13-14 

(Bezie wat God heeft gemaakt; wel, wie is bij machte op orde te brengen wat hij krom 

heeft gelaten? Is de dag goed, wees dan goed gestemd, en is het een kwade dag, zie dan 

in: samen met die heeft God ook deze gemaakt!, om het blote feit dat de mens niet wat-

dan-ook kan uitvinden over wat ná hem komt). Prediker zegt hier dat het gebrek aan 

menselijke kennis en de mogelijkheid om de daden van JHWH waar te nemen en te 

ontdekken, betekent dat het verband tussen gebeurtenis en tijd niet gekend kan worden. 

Het derde gebied, het bewustzijn van goddelijke presentie, wordt door Crenshaw uitgelegd 

in termen van de spanning tussen het mysterie van JHWH uitgedrukt in Zijn transcendentie 

en immanentie in de schepping. Om deze spanning uit de weg te ruimen, introduceerden 

de wijzen Vrouwe Wijsheid die bemiddelde in de tegenstelling tussen transcendentie en 

immanentie. De scheppingstheologie verzekert de wijzen dat de wereld te begrijpen is en 

open staat voor menselijk onderzoek. Schepping geeft de zekerheid van orde die de 

onderdelen van de werkelijkheid bijeen houdt. Zelfs wanneer chaos de overhand dreigt te 

krijgen, verzekert de scheppingstheologie de wijze dat volmaaktheid nog steeds tot de 

mogelijkheden behoort (Crenshaw 1976c:28-34). 

 

Orde berust dus volgens Crenshaw op goddelijke presentie. Waar JHWH en Zijn wil zich 

openbaren, krijgt het leven samenhang. Orde regeert in alle menselijke verhoudingen die 

goddelijke goedkeuring genieten. De afwezigheid van JHWH mondt uit in een wanorde die 

verwarring teweegbrengt. Het onvermogen om het leven in overeenstemming te brengen 

met het levensdoel leidt tot disharmonie. Door het leven te onderzoeken ontdekt de mens 

gedragsregels. Bepaalde gedragingen geven de mens de zekerheid van de zegen van 

JHWH, terwijl ander gedrag teleurstelling en/of de dood tot gevolg kan hebben. In de loop 

der tijd zijn deze levenslessen uitgegroeid tot verzamelingen van tradities en erfenissen 

overgedragen van de ene generatie op de andere. Deze erfenissen dreigen echter onder 

veranderende omstandigheden te verworden tot een dogma dat het leven verstikt. De 

dubbelzinnigheden van het leven maken het noodzakelijk de presentie van JHWH in bezit 

te krijgen. Door te leven in overeenstemming met de regels van het heelal die tijdens de 

schepping zijn vastgesteld, verkrijgt de mens de presentie van JHWH. Menselijke 

ontdekking en goddelijke openbaring vullen elkaar aan. Maar menselijke ontdekking is 

geworteld in JHWH omdat Hij de geheimen van het heelal, die in werkelijkheid goddelijke 

mysteries zijn, aan de mens bekend wil maken. Het waarnemen van de natuurlijke orde 

en het menselijk gedrag leiden tot inzicht in de werkelijkheid. De presentie van JHWH is 

echter niet vanzelfsprekend. Vrouwe Wijsheid roept, maar straft hen die niet op haar 

uitnodiging ingaan. Zij moet de strijd aangaan met Vrouwe Dwaasheid. Maar zij die de 

presentie van JHWH koesteren, kunnen geen staat maken op voortdurende zegen. 
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Deugdzaamheid brengt niet altijd goddelijke presentie met zich mee. ‘Goede’ mensen 

ervaren soms goddelijke afwezigheid hoezeer zij ook verlangen naar Zijn presentie 

(Crenshaw 1995:497-498). 

 

Naast Crenshaw benadrukt ook Mack (1970:46-60) het belang van de theodicee in de 

wijsheidstheologie. De teksten over Vrouwe Wijsheid laten het gebruik zien van 

mythologische overleveringen met inbegrip van oud Nabije Oosterse vruchtbaarheidsgoden 

en wijsheid. De wijzen probeerden niet een Israëlitische god te modelleren in de gestalte 

van Isis of Ma‘at maar gebruikten mythische taal om hun overlevering linguïstisch te 

transformeren in een constructie die de strijd aanbond met de historische en culturele crisis 

die Juda overspoelde na de val van Jeruzalem. Wijsheid, gepersonifieerd als godin, werd 

de tussenpersoon tussen een transcendente schepper en de menselijke wereld (Mack 

1970:46-60). 

 

3.4.3.6 AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Aan het eind van paragraaf 3.4.3.3 heb ik laten zien dat de wijsheid zowel sporen van 

JHWH’s schepping als van Zijn verbond bevat. In de schepping ligt ‘orde’ opgesloten. De 

wijsheid is op zoek naar deze (goddelijke) orde of regelmaat in de wereld om zo samenhang 

in het leven te bewerkstelligen. Crenshaw merkt op dat deze orde de presentie van JHWH 

vereist. Zonder Zijn aanwezigheid ontstaat er wanorde. Om deze aanwezigheid ‘tastbaar’ 

te maken, introduceerden de wijzen Vrouwe Wijsheid als personificatie van orde en Vrouwe 

Dwaasheid als representant van wanorde (paragraaf 3.4.6). 

 

3.4.4  DE WIJSHEID EN DE THORA 

 

De Thora, de wet van Mozes, speelt een belangrijke rol in de wijsheid (Keown 2000:192). 

De relatie tussen de wijsheid en de wet komt volgens Von Rad (1972:65-73) en Bright 

(1980:438) tot uiting in bijvoorbeeld Spreuken 1:7; 30:2 en volgende; Job 28:28 en 

Prediker 12:13-14 maar ook in Wijsheid van Jezus Sirach 1:14, 18, 20 en 26. In Baruch 

3:9-4:4 wordt Vrouwe Wijsheid met de Thora geïdentificeerd (Tuinstra 1996:28). Perdue 

wijst op de onderlinge samenhang tussen de schepping en de Thora in Psalm 19. In de 

periode van de tweede tempel werd de wijsheid gelijkgesteld aan de Thora: in het bijzonder 

de wetten in de Thora die zich bezighouden met menselijk gedrag en verantwoordelijkheid. 

Deze wetten bevatten sociale, theologische en ethische trekken die zich onderscheiden van 

andere tradities, in het bijzonder die van profeten en priesters. De inhoud geeft vorm aan 

het gedrag van leerlingen en stelt hen in staat het leven te begrijpen en te leven in 

overeenstemming met de orde van de Schepper die aan de samenleving ten grondslag ligt 
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(Perdue 2007:29, 34). De canonieke wijsheidsliteratuur stelt de wijsheid echter niet 

(helemaal) gelijk met de Thora (Kaiser 1978b:136) alhoewel de wijsheid wel nauw is 

verbonden met de Thora (Perdue 1990:461; Crenshaw 1995:4-5; Tuinstra 1996:28; 

Anderson 1999:253, 258) (Deuteronomium 4:6: Bewaken zult ge ze en doen zult ge ze, 

want dát zal uw wijsheid zijn en uw verstand voor de ogen van de gemeenschappen, die, 

horen ze al deze inzettingen, zeggen zullen: echt, een gemeenschap wijs en verstandig is 

dit grootse volk! en Wijsheid van Jezus Sirach 24:23: ‘Dit alles ligt besloten in het 

verbondsboek van de allerhoogste God, de wet, die Mozes ons heeft gegeven als bezit voor 

Jakobs gemeenschap’). 

 

De wijsheidstraditie zag volgens Clements het ‘thuisonderwijs’ als basis voor het in stand 

houden van een godsdienst gebaseerd op de Thora (Herhalen zul je ze voor je zonen-en-

dochters en daarin spreken, als je zit in je huis en als je gaat over de weg, als je je neerlegt 

en als je opstaat! – Deuteronomium 6:7). Dit geschreven ‘gezag’ was iets waarmee men 

zo vroeg mogelijk bekend moest worden gemaakt. Het bevatte de basis voor menselijke 

plichten en verantwoordelijkheden. Op deze manier heeft de wijsheid een vormende 

invloed gehad op het literaire aspect van het Joodse geloof en bijgedragen aan de 

vervaardiging van literatuur als basis voor onderwijs. De Thora herbergde aanvankelijk het 

onderwijs betreffende godsdienstige aangelegenheden maar de wijsheid verbreedde het 

verstaan en functioneren ervan. De Thora was niet langer een reeks van regels met 

betrekking tot het aanbidden en vereren van JHWH, maar ging functioneren als onderwijs 

voor het leven. De wijsheid, waarvan de oorsprong buiten de eredienst ligt, deed haar 

invloed gelden op de interpretatie van de godsdienst. Ze voorzag in een bredere en meer 

open context voor het behoud, de codificatie en het onderwijs van de Thora. In geschreven 

vorm, als kern van de oudtestamentische overlevering, kan de Thora worden opgevat als 

een vorm van onderricht. Dat de Thora op deze manier werd gebruikt en in de thuissituatie 

werd onderwezen, lijkt een gevolg te zijn van de aanmoediging van de wijsheidsleraren tot 

een ander verstaan ervan. De uitspraak ‘ontzag voor de ENE is het begin van kennis’ groeide 

uit tot een tweeledig programma: het wijzigde de veranderlijkheid en 

wereldgelijkvormigheid van traditionele wijsheidsaxioma’s en het veranderde 

onomkeerbaar de ritualistische en priester-gebonden veronderstellingen ten aanzien van 

de Thora (Clements 1995:280-283). 

 

Het gebod van de wet en het voorschrift van de wijsheid mogen volgens Zimmerli echter 

niet worden vereenzelvigd. De waarschuwing of het vermaan van de wijsheidsleraar mag 

niet worden verward met het gebod van de wetgever van het verbond. De wet van het 

verbond heeft gezag en het onderwijs van de wijze staat in de context van pedagogische, 

psychologische en sociale hulpverlening en advisering. Er kan echter niet worden gezegd 
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dat het onderricht van de wijze geen ‘gezag’ in zich heeft. Maar dit gezag verschilt van het 

gezag van JHWH: Hij beslist (De mens heeft slagordes in het hart, maar van de ENE komt 

het antwoord van de tong – Spreuken 16:1; Het hart van een mens berekent zijn weg, 

maar de ENE richt zijn schreden – Spreuken 16:9 en Vele plannen zijn er in het hart van 

een man, maar de raad van de ENE, die komt tot stand – Spreuken 19:21). JHWH bestuurt 

en leidt en houdt het recht te beslissen zelfs wanneer de mens denkt dat zijn weg juist is 

(Al zijn al iemands wegen zuiver in zijn ogen, die de geesten toetst is de ENE – Spreuken 

16:2 en Al zijn al iemands wegen recht in zijn ogen, die harten toetst is de ENE – Spreuken 

21:2) (Zimmerli 1976b:316-324). 

 

3.4.5  WIJSHEID EN DEUGD(ZAAMHEID) (IN RELATIE TOT HET JUDAÏSME) 

 

Naast het feit dat de wijsheid een bijdrage heeft geleverd aan het levend houden van de 

Thora en het onderwijs daaruit, heeft de wijsheid volgens Clements ook een rol gespeeld 

in de vorming van de Joodse vroomheid. Sinds mensenheugenis is de Bijbelse traditie zich 

bewust van de verwarring inherent aan de talrijke denkbeelden met betrekking tot gedrag. 

Het gevolg was dat de geschreven Thora zich bediende van een woordenschat die 

onderscheid probeerde te maken tussen goed en slecht, rein en onrein, heilig en onheilig 

en volmaakt en onvolmaakt. Daarnaast staan post-Bijbelse geschriften en vroeg-

Christelijke literatuur vol met voorbeelden die laten zien hoe belangrijk het is om tot een 

zekere eenduidigheid in deze kwesties te komen. Het lijkt er op dat de wijsheidsleraren 

met hun inzichten en redeneringen een bijdrage hebben geleverd aan het beantwoorden 

van de gestelde vragen. De wijsheid lijkt conclusies met betrekking tot het wezen van 

deugdzaamheid, dat uiteindelijk in het judaïsme de overhand kreeg, mogelijk te hebben 

gemaakt. De wijsheid voorzag in de overdenking van en bezorgdheid met betrekking tot 

gedrag. Ze eiste dat er prioriteiten werden gesteld om verwarring en onzekerheid te 

voorkomen en legde de nadruk op harmonisering en concessies waar zich conflictsituaties 

voordeden. Dit leidde tot vragen over de rol van het goede in het bevorderen van menselijk 

geluk. Het riep vragen op over de betekenis en het doel van het leven. Het onderzocht en 

bevraagtekende veronderstellingen met betrekking tot het goede van de wereldorde en 

het ontwerp en doel van zijn Schepper (Clements 1995:284-286). 

 

3.4.6  DE WIJSHEID EN PERSONIFICATIE 

 

3.4.6.1 INLEIDING 

 

Gepersonifieerde wijsheid is wijsheid waarbij menselijke eigenschappen en handelingen 

aan levenloze dingen en abstracte begrippen worden toegeschreven. Zo wordt JHWH in de 
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Bijbel als mens voorgesteld, zodat Hij kan worden begrepen (Burden 1986:44). 

Gepersonifieerde wijsheid komt in het bijzonder in Spreuken en Wijsheid van Jezus Sirach 

voor. Soms is het een poëtische kunstgreep, maar er zijn ook plaatsen waar 

gepersonifieerde wijsheid letterlijk is bedoeld (Spreuken 8:22-31; 9; Job 28; Wijsheid van 

Jezus Sirach 1:1-10; 24:1-34; Wijsheid van Salomo 7:25-27; 9:9-12 en 1 Enoch 42:1 en 

volgende) (Bright 1980:448; Ceresko 1999:44-46). 

 

 חכמה 3.4.6.2

 

Blenkinsopp noemt als verklaring voor de presentatie van de wijsheid als vrouw het feit 

dat het Hebreeuwse woord voor wijsheid חכמה vrouwelijk is. Hij zegt dat vrouwelijke 

personificaties hun weg reeds hadden gevonden in de literaire traditie en wijst op het 

gebruik van de aanduiding ‘maagd Israël’ (Jeremia 28:13; 31:4, 21 en Amos 5:2) en 

‘dochter van Sion’ (Blenkinsopp 1995a:43; 1995b:157-158). 

 

3.4.6.3 PEDAGOGIEK EN DIDACTIEK 

 

De voorstelling van de wijsheid als vrouw weerspiegelt de pedagogiek en didactiek van de 

wijsheidsleraren (Shupak 1993:270; Ceresko 1999:44-46). Zij probeerden op deze manier 

de aandacht van de jonge mannen, die het grootste deel van hun publiek uitmaakten, te 

trekken. De uitstraling van wijsheid als vrouw benadrukt de morele schoonheid en het 

persoonlijke karakter van de wijsheid van JHWH tegenover elke vorm van seculiere 

wijsheid. Het beeld van wijsheid als vrouw geeft ook inzicht in de rol van de vrouw in het 

oude Israël, in het bijzonder haar rol in de wijsheidsbeweging. Het feit dat Vrouwe Wijsheid 

in de wijsheidsliteratuur een plaats inneemt, benadrukt volgens Ceresko haar bijdrage aan 

het morele en intellectuele leven van Israël (Ceresko 1999:44-46).47 

 

3.4.6.4 SOCIOLOGISCHE BENADERINGEN 

 

De personificatie van de wijsheid speelt een belangrijke rol in het theologiseren van de 

wijzen. Dit personage symboliseert de onvervreemdbare band tussen JHWH en de wereld. 

Door Wijsheid kan de wereld JHWH kennen en het doel en de grootsheid van Hem 

ontdekken (Clements 1992:157). 

 

In het Oude Testament zijn veel voorbeelden te vinden van personificatie van begrippen 

en daarom kan personificatie worden opgevat als een literair stijlmiddel. Personificatie 

                                                           
47 O’Connor (1995:195) merkt in dit kader op dat Vrouwe Wijsheid ‘offers biblical theology a symbol of God who 
breaks the boundaries of gender and nationality, who relates to humans in intimacy and mutuality, and who joins 
the mto the earth and to one another at her banquet of life’. 
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maakt abstracte en moeilijk grijpbare zaken concreet en levendig. Vergelijk bijvoorbeeld 

Jesaja 58:8 (Dán zal je licht als de dageraad doorbreken, met haast een nieuwe huid op je 

wond ontkiemen; je rechtvaardiging zal voor je aanschijn uit gaan, de glorie van de ENE 

zal zich bij je aansluiten), Psalm 89:15 (Op gerechtigheid en recht stoelt uw troon, 

vriendschap en trouw ontmoeten uw aanschijn!), Psalm 97:4 (Zijn bliksems verlichtten de 

wereld, de aarde zag het en beefde) en Spreuken 20:1 (Een spotter is de wijn, een 

lawaaischopper is sterke drank, en al wie daarmee verdwaalt wordt nooit wijs). Uit deze 

teksten blijkt dat personificatie een algemeen verschijnsel was in Israël (Murphy 2002:133; 

Paul, Van den Brink & Bette 2011:911). Paul, Van den Brink en Bette (2011:911) stellen 

op grond van de zienswijze van een grote groep auteurs die zij distilleren uit Sinnott 

(2005:13-16) dat de personificatie van de Wijsheid een bewerking is van mythologische 

motieven. De door Sinnott (2005:13-16) genoemde auteurs stellen dat bij het verdwijnen 

van de monarchie het gezin en met name de moeder als vrouwelijke wijze een 

belangrijkere rol ging innemen binnen de gemeenschap. De gepersonifieerde Wijsheid in 

bijvoorbeeld Spreuken 1-9 is dan afgeleid van dergelijke leidinggevende vrouwelijke 

figuren. Een andere (sociologische) verklaring is dat Israël de behoefte had zich na de 

ballingschap te wapenen tegen de verleidingen van het geloof in wijsheidsgodinnen en dat 

daardoor het concept van de gepersonifieerde Wijsheid zich ontwikkelde. Deze 

benaderingen veronderstellen een late datering van Spreuken. Paul, Van den Brink en 

Bette verwerpen de benaderingen omdat zij uitgaan van een eerdere datering van 

Spreuken en van het auteurschap van Salomo. Het is voor hen wel aannemelijk dat 

sociologische processen een rol hebben gespeeld bij de vorming van het concept van de 

gepersonifieerde Wijsheid omdat er ook in de tijd van Salomo allerlei verleidingen voor de 

opgroeiende jeugd bestonden (Paul, Van den Brink & Bette 2011:911). 

 

3.4.6.5 EGYPTISCHE INVLOED 

 

De personificatie van de Wijsheid wordt ook verbonden met een godin. De eerste 

mogelijkheid is de vereenzelviging met Ma‘at, de Egyptische godin van orde en 

gerechtigheid (Winter 1983:511-514; Shupak 1993:268; Ceresko 1999:44-46). De godin 

Ma‘at gold als metgezellin of dochter van de zonnegod Ra of Re (Shupak 1993:26848; 

Ceresko 1999:44-46). Zij staat model voor de orde in het heelal en werd voorgesteld door 

een pauwenveer.49 In Egyptische dodenboeken komen afbeeldingen van haar voor bij het 

oordeel wanneer het hart wordt gewogen. Met het wegen van het hart werd gekeken of de 

mens ordelijk had geleefd. Winter zet een isgelijkteken tussen Ma‘at en de gepersonifieerde 

                                                           
48 Shupak (1993:268) wijst ook nog op de mogelijkheid van de Babylonische liefdesgodin Ishtar. 
49 Keel en Uehlinger (1998:70, 72) en Schroer (2000:10) spreken over een struisvogelveer in plaats van een 
pauwenveer. ‘It did not take long for Ma‘at to be represented by the figure of a seated girl with an ostrich feather 
on her head. Not long after that, she was represented by the ostrich feather alone’ (Keel & Uehlinger 1998:70,72). 
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Wijsheid (Winter 1983:511-514). Maar ondanks raakvlakken is er volgens Paul, Van den 

Brink en Bette (2011:911) te weinig bewijs voor een gelijkstelling. Sinnott (2005:38) wijst 

in dit kader op het feit dat Ma‘at in Egyptische wijsheidsboeken nooit wordt gepersonifieerd 

en nooit wordt voorgesteld als een sprekende persoon, hoewel deze eigenschappen bij de 

gepersonifieerde Wijsheid dikwijls voorkomen. Andere auteurs (waaronder Kloppenborg 

1982:57-84)) wijzen op de Hellenistische godin Isis als model voor de gepersonifieerde 

Wijsheid. Die vergelijking is vooral gebaseerd op overeenkomsten met Wijsheid van 

Salomo. Omdat Paul, Van den Brink en Bette (2011:911) Spreuken dateren in de tiende 

eeuw voor Christus wordt deze mogelijkheid door hen afgewezen. 

 

3.4.6.6 MESOPOTAMISCHE INVLOED 

 

Bright en Paul, Van den Brink en Bette wijzen op voorbeelden van de personificatie van de 

Wijsheid in de Mesopotamische wereld. De Aramese tekst van Achikar uit de vijfde eeuw 

voor Christus bevat een aanwijzing voor het bestaan van een godin met de naam ‘Wijsheid’ 

(Bright 1980:448; Paul, Van den Brink & Bette 2011:911-912). Paul, Van den Brink en 

Bette zetten echter een vraagteken bij de vertaling van deze tekst en vragen zich (daarom) 

af of hier over de Wijsheid wordt gesproken (Paul, Van den Brink & Bette 2011:911-912). 

 

Naast deze godin, die als voorbeeld voor de Wijsheid zou kunnen hebben gediend, komen 

in Mesopotamië meerdere vormen van personificatie voor, zoals de godin Mami in het 

Atrachasis-epos (1700 voor Christus). Een ander mogelijk verband tussen de 

gepersonifieerde Wijsheid en Mesopotamië komt tot uitdrukking in de relatie tussen 

Spreuken 9:1 (Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij heeft zich zeven zuilen uitgehakt) en 

de mythe van de zeven Apkallus of ‘wijzen’. Zij moesten zorgen voor het juiste functioneren 

van hemel en aarde en evenals Ea, de god van de diepten en de wijsheid, verschaften zij 

de mensen wijsheid en informatie over sociale omgangsvormen (Sinnott 2005:44-46). 

Paul, Van den Brink en Bette merken op dat voor deze relatie moet worden aangenomen 

dat de zeven zuilen in Spreuken 9:1 oorspronkelijk de betekenis ‘zeven wijzen’ hebben 

gehad. Zij vinden deze interpretatie echter te speculatief (Paul, Van den Brink & Bette 

2011:911-912). Een derde overeenkomst met de Mesopotamische wereld is dat godinnen 

zichzelf kunnen aanbevelen. Gula, de godin van genezing, is hiervan een voorbeeld. Zij 

prijst zichzelf aan en schrijft zichzelf gezag toe (Sinnott 2005:46-47). 

 

3.4.6.7 EEN ‘PROFIEL’ VAN VROUWE WIJSHEID 

   

Murphy wijst op een aantal belangrijke teksten met betrekking tot de personificatie van 

Wijsheid als vrouw: Spreuken 1; 8; 9; Job 28 (alhoewel Wijsheid daar niet als vrouw lijkt 
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te worden afgebeeld); Wijsheid van Jezus Sirach 1:1-10; 24; Wijsheid van Salomo 7-9 en 

Baruch 3:9-4:4. De overeenkomst van deze teksten is het intieme verband tussen, of zelfs 

de intieme vereenzelviging van, Vrouwe Wijsheid met JHWH. Dit komt onder andere tot 

uitdrukking in haar goddelijke oorsprong, voortgebracht door JHWH voordat wat dan ook 

(nog) was geschapen als Zijn goddelijke metgezel. Daarnaast was zij intens betrokken bij 

de mens en de wereld (Murphy 1994:5; Murphy 1995:5). 

 

Murphy komt tot het volgende ‘profiel’ van Vrouwe Wijsheid. 

Wijsheid heeft een goddelijke oorsprong (Spreuken 8:22; Wijsheid van Jezus Sirach 24:3, 

9 en Wijsheid van Salomo 7:25-26). 

Wijsheid bestond al voor de schepping en lijkt een rol in de schepping te hebben gespeeld 

(Spreuken 8:22-29; Wijsheid van Jezus Sirach 1:4 en Wijsheid van Salomo 9:9). 

Wijsheid wordt vereenzelvigd met de (goddelijke) geest (Wijsheid van Salomo 1:7; 9:17 

en 12:1) en is immanent in de wereld (Wijsheid van Salomo 7:24 en 8:1). 

Wijsheid geeft rekenschap van de samenhang en het permanent-zijn van de kosmos 

(Wijsheid van Salomo 1:7; 7:24, 27; 8:1 en 11:25). 

Wijsheid heeft een opdracht voor de mensheid (Spreuken 8:4, 31-36; Wijsheid van Jezus 

Sirach 24:7, 12, 19-22; Wijsheid van Salomo 7:27-28 en 8:2-3), zij spreekt tot de mensen 

in de wereld (Spreuken 1; 8; 9; Wijsheid van Jezus Sirach 24:19-22; Wijsheid van Salomo 

6:12-16; 7:22a; 8:7-9 en 9:10-16) en zij belooft haar volgelingen welvaart en welzijn 

(Spreuken 1:32; 3:13-18; 8:1-5, 35; 9:1-6; Wijsheid van Jezus Sirach 1:14-20; 6:18-31; 

15:1-8; 24:19-33 en Wijsheid van Salomo 7:7-14). 

Wijsheid wordt in het bijzonder met Israël in verband gebracht: zij verblijft in Israël 

(Wijsheid van Jezus Sirach 24:8-12), zij kan met de Thora worden vereenzelvigd (Wijsheid 

van Jezus Sirach 24:23) en zij was aan het werk in Israëls geschiedenis (Wijsheid van 

Salomo 10:1-21). 

Wijsheid is een gave van JHWH (Spreuken 2:6; Wijsheid van Jezus Sirach 1:9-10, 26; 

6:37; Wijsheid van Salomo 7:7 en 9:4). Terzelfder tijd wordt zij in verband gebracht met 

moeite en tucht (Spreuken 4:10-27; 6:6; Wijsheid van Jezus Sirach 4:17; 6:18-36; 

Wijsheid van Salomo 1:5 en 7:14). 

Wijsheid wordt gepersonifieerd (Spreuken 1; 8; 9; Job 28; Wijsheid van Jezus Sirach 1:9-

10; 4:11-19; 6:18-31; 14:20-15:8; 51:13-21; Wijsheid van Salomo 6:12-11:1 en Baruch 

3:9-4:4) (Murphy 1994:5; Murphy 2002:145-146). 

 

3.4.6.8 AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Personificatie is een stijlmiddel dat in Mesopotamië werd toegepast. De opvattingen ten 

aanzien van de vraag of personificatie in de wijsheidsliteratuur haar wortels heeft in de 
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Egyptische godin Ma‘at lopen uiteen. Het doel van de personificatie van Vrouwe Wijsheid 

is het onderhouden van het goddelijke contact tussen de immanente en transcendente 

JHWH enerzijds en de mensheid anderzijds. 

 

3.4.7  DE WIJSHEID EN DE ‘VREES VOOR JHWH’ 

 

3.4.7.1 DE VREES VOOR JHWH EN HET GELOOF IN JHWH 

 

DE VREES VOOR JHWH 

 

‘De vreze des HEEREN’ (HSV) wordt in Spreuken 1:7a (Ontzag voor de ENE is het begin van 

kennis – NB) gebruikt als motto voor het boek. Daarnaast verbinden Spreuken 1:29; 2:5; 

8:13 en 15:33 de ‘vrees voor JHWH’ met de wijsheid. De ‘vrees voor JHWH’ komt in totaal 

veertien keer voor in Spreuken (1:7, 29; 2:5; 8:13; 9:10; 10:27; 14:26, 27; 15:16, 33; 

16:6; 19:23; 22:4 en 23:17) (Kaiser 1978b:138) en daarom kan volgens Kaiser en 

Clements worden gezegd dat de ‘vrees voor JHWH’ het hoofdthema is van de 

wijsheidsliteratuur (Kaiser 1978b:138; Clements 1995:273).50 Von Rad (1972:66) merkt 

op dat de ‘vrees voor JHWH’ ‘is possibly used even in a still more general, human sense, 

akin to our ‘commitment to’, ‘knowledge about Yahweh’’. In Prediker fungeert het als 

conclusie waarop Prediker zijn argument bouwt (Het besluit van al wat je hebt gehoord is: 

vrees God en bewaak zijn geboden! want dat geldt heel de mensheid. Want al wat gedaan 

wordt zal God doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed hetzij kwaad 

– Prediker 12:13-14). In Job 28:28 (en zei tot de mens: zie, de Heer vrezen, dat is wijsheid, 

wijken van het kwaad is verstand!) bereikt deze uitspraak zijn hoogtepunt. De wijsheid 

kan niet worden losgemaakt van de bron van de wijsheid, dus moet deze worden 

verbonden met de ‘vrees voor JHWH’ (Kaiser 1978b:137-138, 142). Waltke (1979b:302-

303) verzet zich tegen Kaiser omdat naar zijn mening Kaiser (1978b:168-171) het thema 

van de ‘vrees voor JHWH’ in verband brengt met ‘belofte’ wat hij lijkt te definiëren in 

termen van Israëls verbondsgeschiedenis. 

 

 

 

 

 

   

                                                           
50 ‘The concept of ‘fearing Yahweh’ thus included every aspect of Israel’s relationship to him: obedience, loyalty, 
worship, sacrifice and love’ (Whybray 1965:96-97). 
Ik vind de mening van Kaiser en Clements dat de ‘vrees voor JHWH’ het hoofdthema is van de wijsheidsliteratuur 
te stellig. Er kan wel worden gezegd dat het bewuste thema een rode draad is in het boek Spreuken. 
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HET GELOOF IN JHWH (IN RELATIE TOT DE WIJSHEID) 

 

Inleiding 

 

In deze subparagraaf besteed ik aandacht aan het geloof in JHWH (in relatie tot de 

wijsheid). Het gedachtegoed dat de revue passeert, heeft affiniteit met de theocentrische 

duiding van de wijsheid (paragraaf 3.2.3) (die vaak niet losstaat van een antropocentrische 

karakterisering – 3.2.2) en sluit daarbij aan. In hoofdstuk 6 wordt uitgebreid ingegaan op 

de ‘vrees voor JHWH’. 

 

Indirecte godsopenbaring (geloof én verstand) 

 

JHWH stond boven de wijsheid, aar dit betekende niet dat in het onderwijs van de wijzen, 

die luisterden naar de stem van JHWH en deze stem bij gelegenheid hoorden, geen 

openbaring lag opgesloten. De wijsheidsleraar erkende JHWH als het begin van alle 

wijsheid (Aanvang van wijsheid is ontzag voor de ENE, kennis van heilige zaken betekent 

verstand – Spreuken 9:10). De voorschriften, raadgevingen en waarnemingen van de 

wijsheidsleraren worden uiteindelijk door JHWH geruggensteund. De wijsheidsliteratuur 

bevat geen ‘zuivere’ godsdopenbaring maar de ervaring van de wijsheidsleraren met 

betrekking tot de natuur en de menselijke samenleving (Loader 1986:103-107). Omdat 

JHWH de Schepper en instandhouder van de wereld is, staat Hij voor de wijsheidsleraren 

achter al hun uitspraken (Loader 1986:103-107; Murphy 2002:114). De wijsheidsliteratuur 

kan daarom als indirecte (gods)openbaring worden gezien. De wijsheidsleraren gaan ervan 

uit dat zij de werkwijze van JHWH kunnen herkennen en dus Zijn bedoeling met de wereld 

en het leven kunnen nagaan (Loader 1986:103-107). Geloof en verstand waren voor de 

wijzen geen tegengestelde polen omdat zij geloofden dat de kennis van JHWH niet 

wezenlijk verschilde van hun ervaring en kennis van de wereld. JHWH kon worden ontmoet 

in menselijke ervaring (Von Rad 1972:138). 

 

Lévêque (1974:183-202) en Steiert (1990:309) brengen de wijsheid in verband met het 

Jahwisme maar spreken niet over de ‘vrees voor JHWH’. Lévêque (1974:183-202) steunt 

daarbij op Von Rad. Von Rad probeert de wijsheid van Israël te begrijpen in termen van 

een opmerkelijk vertrouwen in een wereld die de mensen aanspreekt met een goddelijke 

oproep. Hij staat op het standpunt dat geloof een bevrijdende uitwerking heeft op 

menselijke kennis maar dat het tegelijkertijd de grenzen aangeeft van alle pogingen om 

het ultieme geheim te doorgronden. Von Rad (maar ook Clements 1995:280 en Anderson 

1999:263) verheft het denkbeeld van de vrees voor JHWH tot grondbeginsel van alles wat 
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de wijze zegt en doet met als gevolg dat hij de wijsheid uiteindelijk opvat als een andere 

vorm van Jahwisme (Von Rad 1972:190-195, 307-319).51 

 

De intellectuele vrijheid van de mens heeft nooit gevaar opgeleverd voor de rol van het 

geloof omdat de ‘vrees voor JHWH’ het verheffen van de menselijke rede binnen de perken 

heeft gehouden. Daarnaast vestigde de boodschap van de wereld de aandacht op de 

grenzen van de mens. Door met de grenzen van zijn kennis in aanraking te komen, erkende 

de mens dat hij slechts kon doordringen tot de buitenkant van de wonderen van JHWH. In 

de bespreking van de mens door Lévêque springen drie thema’s in het oog: de ethische 

basis, de historiciteit van de mens en de kennis van JHWH. Onderwerping aan de 

werkelijkheid was overgave aan JHWH. De wil van JHWH werd verwezenlijkt in de kosmos. 

Na verloop van tijd nam de wijsheid de profetische openbaring op in haar denken en stelde 

de Thora en de wijsheid aan elkaar gelijk. De wijzen concentreerden zich op het individu 

in de wereld en op ‘gewone’ gebeurtenissen in het leven. Lévêque komt tot de slotsom dat 

elke vraag over de mensheid ten diepste een vraag over JHWH is (Lévêque 1974:183-

202). Murphy sluit zich bij deze denkwijze aan door op te merken dat de wereld niet werd 

losgemaakt van JHWH. Hij was actief op elk terrein. De wijsheid erkent zowel de autonome 

daden van de mens (waarvoor hij verantwoording draagt) als de alomtegenwoordigheid 

van JHWH die de oorzaak is van alles (Murphy 2002:114). 

 

3.4.7.2 DE VREES VOOR JHWH EN DE BELOFTE VAN (HET) LEVEN 

 

Het verband tussen de ‘vrees voor JHWH’ en (het) leven komt tot uitdrukking in Spreuken 

10:27 (Ontzag voor de ENE voegt dagen toe, en de jaren van boosdoeners worden bekort), 

14:27 (Ontzag voor de ENE is een springader van leven, daarmee kun je ontwijken de 

strikken des doods), 19:23 (Ontzag voor de ENE is ten leven, verzadigd kan men dan 

vernachten, niet bezocht door kwaad) en 22:4 (Het gevolg van gebogenheid en ontzag 

voor de ENE, is rijkdom, glorie en leven). Spreuken bouwt zo voort op Leviticus 18:5 

(Bewaken zult ge mijn inzettingen en mijn rechtsregels, de mens die ze doet heeft leven 

daardoor; ik ben de ENE!) en gaat verder met het thema door uit te wijzen dat: (1) 

gehoorzaamheid het pad ten leven is (Spreuken 2:19; 5:6; 10:17 en 15:24), (2) het 

onderwijs van een wijze en de ‘vrees voor JHWH’ een bron van leven zijn (Spreuken 13:14 

en 14:27) en (3) wijsheid, rechtvaardigheid, verlangen en de tong een boom des levens 

zijn (Spreuken 3:18; 11:30; 13:12 en 15:4) (Kaiser 1978b:138-139). Murphy (1966:12) 

                                                           
51 ‘The wisdom practiced in Israel was a response made by a Yahwism confronted with specific experiences of the 
world. In her wisdom Israel created an intellectual sphere in which it was possible to discuss both the multiplicity 
of trivial, daily occurrences as well as basic theological principles. The wisdom is, therefore, at all events to be 
regarded as a form of Yahwism, although – as a result of the unusual nature of the tasks involved – an unusual 
form and, in the theological structure of its statements, very different from the other ways in which Yahwism 
reveals itself’ (Von Rad 1972:307). 
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merkt op dat deze drie wijsheidsthema’s door Israël in verband werden gebracht met de 

morele denkbeelden in de Thora. De vrees voor JHWH is een keuze voor het leven (Kaiser 

1978b:140). 

 

3.4.7.3 DE VREES VOOR JHWH EN DE THORA 

 

Het thema ‘JHWH vrezen’ komt drie keer voor in Prediker (Ik heb moeten erkennen: al wat 

God doet, voor eeuwig zal dat zijn, daaraan kan men niet toevoegen en daarvan kan men 

niet afdoen; God is dat gaan doen opdat ze ontzag zullen hebben voor zijn aanschijn – 

Prediker 3:14; Want zoals er te veel dromen zijn zijn er ijle woorden te veel; nee vrees 

liever God! – Prediker 5:6 en zodat een zondaar die honderdvoudig kwaad doet zich toch 

zijn dagen verlengt, hoewel ik ook weet, ik, dat het goed zal geschieden aan wie ontzag 

hebben voor God, zij die ontzag hebben voor zijn aanschijn – Prediker 8:12) voordat 

Prediker tot zijn slotsom komt (Het besluit van al wat je hebt gehoord is: vrees God en 

bewaak zijn geboden!, want dat geldt heel de mensheid. Want al wat gedaan wordt zal 

God doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed hetzij kwaad – Prediker 

12:13-14). Het verband met de Thora ligt voor de hand: het vrezen van JHWH en het 

houden van Zijn geboden zijn nauw met elkaar verbonden. Het advies van Prediker heeft 

betrekking op het alledaagse leven maar zijn doel is het aanbevelen van eenzelfde 

gerechtigheid als in de wet van Mozes. Het vrezen van JHWH is zowel het begin als het 

wezen van een werkelijk geïntegreerd leven. Er is geen harde scheiding tussen seculier en 

heilig, geloof en kennis, leren en erin te geloven, geloof en cultuur (Kaiser 1978b:140-

141). 

 

3.4.7.4 AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

De ‘vrees voor JHWH’ loopt als een rode draad door het boek Spreuken en wordt daar 

gebruikt als ‘het begin van kennis’ (Spreuken 1:7). In Prediker fungeert het als conclusie 

(12:13-14) en in Job bereikt de uitspraak ‘zie, de Heer vrezen, dat is wijsheid’ haar 

hoogtepunt in de redevoeringen van Job. 

 

De dominantie van de ‘vrees voor JHWH’ of ‘ontzag voor de ENE’ heeft geleid tot de 

uitspraak van geleerden dat de wijsheidsliteratuur kan worden opgevat als indirecte 

(gods)openbaring. Von Rad vat de wijsheid daarom op als een andere vorm van Jahwisme. 

‘Vrees voor JHWH’ of ‘ontzag voor de ENE’ beperkt de intellectuele vrijheid van de mens. 

 

Het is de weg die leidt tot het ware ‘leven’ (‘a living life’) (paragraaf 6.4). 
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De ‘vrees voor JHWH’ staat in nauw verband met het houden van de oudtestamentische 

geboden. In die zin bestaat er een relatie tussen de wijsheid en de Thora. 

 

3.4.8  DE WIJSHEID EN HET LEVEN IN DE WERELD 

 

De wijsheid is volgens Zimmerli gericht op de ‘kunst’ om het leven te leven. De wijsheid 

gebruikt taal om de wereld en de werkelijkheid die de mens omringt ‘de baas te worden’. 

Prediker 1:3-11 laat vanuit een theologisch perspectief zien dat de mens als schepsel van 

JHWH niet alleen een ‘passief’ wezen is, maar een ‘actieve’ rol speelt in het zoeken van 

zijn plaats in de geschapen wereld waarbij hij zijn ogen en oren open moet houden. De 

wijsheid portretteert de mens als een schepsel dat ‘uitgaat’, dat zijn kennis gebruikt om 

vat te krijgen op de wereld en deze ordent. De mens is op zoek naar een weg ‘omhoog’ en 

is erop uit het gevaar te vermijden. De weg van de wijsheid is een zoektocht naar het 

‘leven’ in eerbied voor de (goddelijke) wereld van orde. Zimmerli stelt de vraag of deze 

zoektocht legitiem is binnen het kader van het oudtestamentische geloof dat volgens hem 

is geworteld in de historische ontmoeting tussen JHWH en Israël. Het Oude Testament 

spreekt niet alleen over de (historische) ontmoeting tussen JHWH en Israël maar beeldt 

JHWH ook af als Schepper van hemel en aarde die ook de mens het leven geeft. JHWH 

heeft de mens een opvallende onafhankelijkheid gegeven (Dan zegent hij hen, God, en hij 

zegt tot hen, God: draagt vrucht, wordt overvloedig, vervult het land en bedwingt het! en 

daalt neer bij de vissen van de zee en het gevogelte van de hemel, bij alle leven dat kruipt 

over het land! – Genesis 1:28; De ENE, God, gebiedt over de –rode– mens en zegt: van 

alle geboomte in de hof mag je eten en eten; maar van de boom der kennis van goed en 

kwaad, daarvan zul je niet eten, want ten dage dat je van hem eet zul je de dood sterven! 

– Genesis 2:16-17 en De ENE, God, formeert uit de –rode– grond alle wildleven van het 

veld en alle gevogelte van de hemel en brengt het tot de –rode– mens om te zien wat die 

daartegen zal roepen; en al wat hij daartegen roept, de –rode– mens met een levende ziel, 

dát is zijn naam – Genesis 2:19). De Thora (paragraaf 3.4.4 en 3.4.7.3) zegt dat het 

uitgaan van de mens in de wereld niet tegen de wil van JHWH ingaat. JHWH geeft de mens 

door Zijn woord en zegen daartoe het recht. Zimmerli zegt dat na deze constatering het 

mogelijk is om de wijsheidstheologie (opnieuw) met de scheppingstheologie in verband te 

brengen. Aan de mens die in wijsheid zijn weg gaat, wordt een belofte gegeven (dán zul 

je je weg veilig gaan, en zul je je voet niet stoten – Spreuken 3:23). In wijsheid gaan, 

betekent luisteren naar JHWH (wie hoort naar mij zal veilig wonen, niet bezorgd zijn 

tegenover de verschrikking van kwaad! – Spreuken 1:33). Uitgaan in de wereld komt ook 

ter sprake in Prediker (Ik had mijn hart erop gezet om in de wijsheid te onderzoeken en 

na te speuren al wat er onder de hemelen wordt gedaan; een kwalijke bezigheid is dat, die 
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God aan de kinderen van Adam heeft gegeven om zich daarmee bezig te houden! – 

Prediker 1:13) (Zimmerli 1976b:316-324). 

 

3.4.9  DE WIJSHEID EN OORZAAK-GEVOLG (VERGELDING) 

 

Het verband tussen oorzaak en gevolg komt niet alleen in de wijsheidsliteratuur voor maar 

ook in de theologie van het oude Nabije Oosten en het oude Griekenland (Blenkinsopp 

1995a:50). 

 

‘Vergelding’ speelt een rol in Spreuken (Komt onbekooktheid, dan komt kleinering mee, 

maar bij bescheidenen is wijsheid – Spreuken 11:2) (Blenkinsopp 1995b:46-47)52 en is 

het hoofdthema van Job (Loader 1987a:5). Het wordt door de wijzen op een eigen manier 

ingekleurd. Wijs is de mens die de wijsheidsregels in acht neemt, het gezag van JHWH 

erkent en zijn leven inricht naar Zijn orde. Het gevolg is voorspoed. Dwaas is de mens die 

de regels naast zich neerlegt en het gezag van JHWH miskent zodat Zijn orde wordt 

verstoord. Het gevolg is tegenspoed. De vergelding wordt dus door JHWH bewerkstelligd. 

Het naleven van de wijsheidsregels houdt gezagsaanvaarding in. Daarom wijzen de 

wijsheidsleraren telkens op het belang van onderwijs, zowel op dat van mensen als dat 

van JHWH (Hoor, mijn zoon, naar vermaan van je vader, verwerp niet onderricht van je 

moeder – Spreuken 1:8 en Ontzag voor de ENE is het begin van kennis; wijsheid en 

vermaning, dwazen zullen die verachten – Spreuken 1:7) en is nederigheid een van de 

meest opvallende kenmerken van de wijze (Ontzag voor de ENE maant tot wijsheid, voor 

het aanschijn van glorie komt gebogenheid – Spreuken 15:33). Het verhaal over Jozef is 

hiervan een voorbeeld. Wijsheid doet een beroep op gehoorzaamheid. Maar niet alle 

wijsheidsliteratuur huldigt de vergeldingsgedachte. Job plaatst er vraagtekens bij en 

Prediker ontkent haar (Zimmerli 1976b:316-324; Loader 1986:103-107; Koorevaar 

1989:72; Perdue 1990:458). 

 

Von Rad verwerpt de zienswijze dat de wijzen een ‘eenvoudige’ vergeldingstheorie hebben 

ontwikkeld en daaraan bleven vasthouden. Hij blijft bij de opvatting dat de wijzen erkenden 

dat er regelmaat en structuur was die in acht moest worden genomen. Er was echter geen 

rechtstreeks verband tussen oorzaak en gevolg (Von Rad 1972:138). Het kennen van de 

‘tijd’ was belangrijk omdat de wijzen inzagen dat de geslaagde uitkomst van 

gebeurtenissen en gedrag vaak was verbonden met de juiste tijd. Zelfs een wijze en 

rechtvaardige daad die op het verkeerde tijdstip ten uitvoer werd gebracht, kon mislukken 

(Von Rad 1972:138; Perdue 1990:466). In plaats van een mechanische theorie van 

                                                           
52 Blenkinsopp (1995b:46-47) merkt op dat het wijsheidsonderwijs, hoewel het ‘dogmatisch’ kan worden 
toegepast, niet mag worden opgevat als een ‘vergeldingsleer’ en/of een beoordeling van het zedelijke leven. 
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vergelding die zelfs goddelijke handelingen aan banden legt, spreekt Von Rad over het 

denkbeeld van het ‘goede’. Het goede is geen goede eigenschap maar een ‘sociaal 

verschijnsel’ dat welzijn met zich meebracht. Dit ‘goede’ werd vereenzelvigd met zegen 

voor zowel de rechtvaardige wijzen als de gemeenschap waar zij deel van uitmaakten en 

bestond uit ‘leven-gevende krachten’ die het bestaan van individuen en gemeenschappen 

op een hoger peil brachten. Het kwade was een macht die vernietiging bracht. Wijsheid 

was niet utilitaristisch van aard of opzet. Toch moesten de wijzen ervoor zorgen dat zij 

deel gingen uitmaken van een goddelijke orde van goedheid waar zegen kon worden 

ervaren. Ondanks dat kon de vrijheid van JHWH niet worden bevat door welk systeem van 

vergeldingsgerechtigheid dan ook. De JHWH van de wijzen overtrof menselijke kennis en 

prestaties. De wijsheidsleraren kennen ook lijden dat niet wordt veroorzaakt door een 

aanwijsbare zonde maar waarin JHWH de mens tot gehoorzaamheid wil aanzetten 

(Versmaad een vermaning van de ENE niet, mijn zoon, wees niet verdrietig over een 

kastijding door hem; want wie de ENE liefheeft kastijdt hij, zoals een vader een zoon die 

hem behaagt – Spreuken 3:11-12; Zie, zalig de sterveling die door God wordt gestraft, 

een tuchtiging van de Overmachtige, verwerp die niet! Want hij kwetst én verbindt, hij 

doorwondt en zijn handen helen! In zes benauwingen zal hij je redden, in zeven zal geen 

kwaad je raken – Job 5:17-19 en ‘Mijn kind, als je de Heer wilt dienen, bereid je dan voor 

op beproevingen’ – Wijsheid van Jezus Sirach 2:1) (Von Rad 1972:80, 97-113, 200-203). 

Ook Perdue (1990:458, 464) wijst op het welzijn van de gemeenschap als gevolg van de 

‘orde’ in het leven van de rechtvaardige wijze. De bestudering van de menselijke ervaring 

had tot doel het verkrijgen van een ‘goddelijk’ leven. Ervaring leerde de wijzen dat het 

leven uit meer dan (alleen) welvaart bestond. Zij ontdekten een samenhang tussen 

oorzaak en gevolg: zekere vormen van gedrag bespoedigden de dood (Perdue 1990:461; 

Crenshaw 1993:3; Crenshaw 1995:489; Anderson 1999:264; Grizzard 2000:206-207; 

Perdue 2007:29). Spreuken getuigt het sterkst van dit ‘dogma’. Job zegt uiteindelijk dat 

er geen verband bestaat tussen oorzaak en gevolg en Prediker merkt op dat het dogma 

van oorzaak en gevolg niet altijd werkt in het leven (Grizzard 2000:206-207). Hoewel 

Spreuken, Job en Prediker geen monolithische ideologie aanbieden, stemt Spreuken 

overeen met Job en Prediker in de opvatting dat gerechtigheid niet altijd onmiddellijk wordt 

opgediend, dat wijsheid geen beheersing van het leven met zich meebrengt en dat JHWH 

niet verplicht is om te belonen of te straffen als reactie op menselijke daden, verwachtingen 

of verlangens. Job en Prediker stemmen op hun beurt overeen met Spreuken in hun 

denkbeeld dat gerechtigheid en wijsheid heilzaam zijn en dat JHWH het goede beloont en 

het kwade straft (Schultz 1997:283, 285, 288-289). 
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3.5  BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAAG 

 

In dit hoofdstuk heb ik mij beziggehouden met de vraag naar de invloed die de wijsheid 

en de theologie op elkaar hebben gehad en hoe de theologie van de wijsheid zich verhoudt 

tot de theologie van het Oude Testament. 

 

In hoofdstuk 2 heb ik geconcludeerd dat de wijsheid een visie op het ‘leven’ in zich bergt. 

Vanuit de optiek van bijbeluitleggers zijn ten aanzien van deze zienswijze drie stromingen 

te onderscheiden: de stroming die de wijsheid antropocentrisch duidt (de wijsheid heeft 

haar vertrekpunt in de mens), de theocentrische stroming (de wijsheid vindt haar 

oorsprong in JHWH) en de stroming die beide duidingen naast elkaar hanteert. De laatste 

stroming is onder auteurs het sterkst vertegenwoordigd (paragraaf 3.2). Mijn standpunt 

(de wijsheid vloeit voort uit het werk van JHWH én kenmerkt zich door menselijke trekken 

gebaseerd op waarneming en ervaring) heb ik toegelicht in de paragrafen 3.2.4 en 3.2.5. 

 

De visie van geleerden op de theologie van de wijsheid wordt bepaald door de stroming 

(antropocentrisch, theocentrisch of een combinatie van beide) waartoe zij behoren. 

Daarnaast twisten auteurs over de vraag in hoeverre de theologie van de wijsheid in 

verband kan worden gebracht met de theologie van het Oude Testament. In paragraaf 

3.4.2 heb ik het thema de wijsheid en de verbondsrelatie tussen JHWH en het volk Israël 

de revue laten passeren. Dit thema speelt een grote rol in de theologie van het Oude 

Testament. Ik ben echter tot de conclusie gekomen dat het onderwerp een minimale rol 

speelt in de wijsheidsliteratuur (en met name in Spreuken). Uit mijn slotsom in paragraaf 

3.4.2.5 blijkt dat de bril waardoor iemand kijkt (Ceresko) mede bepaalt wat deze persoon 

leest. Het werk van Ceresko is doordrenkt van de ‘bevrijdingsgedachte’: ‘Ceresko presents 

a strikingly original perspective on Old Testament wisdom literature by viewing it as a 

resource for psychic and emotional liberation to complement the socioeconomic and 

political liberation voiced in prophetic literature’ (Gottwald), ‘… The book’s focus on 

liberation spirituality is another plus …’ (Hoppe) en ‘… Ceresko reads the wisdom books 

from the vantage point of the poor and with an eye for interreligious connections with the 

Hebrew text …’ (O’Connor). 

 

In paragraaf 3.4.3 heb ik de wijsheid en de (goddelijke) (scheppings)orde aan de orde 

gesteld. In dat kader heb ik uitgebreid aandacht besteed aan een artikel van Zimmerli uit 

1963 met als titel ‘The Place and Limit of The Wisdom in The Framework of The Old 

Testament Theology’. Zimmerli zet in zijn artikel een isgelijkteken tussen 

wijsheidstheologie en scheppingstheologie. Zijn visie is door veel auteurs geciteerd en 

becommentarieerd en wordt zowel met instemming begroet als afgewezen. In paragraaf 
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3.4.3.3 heb ik positie gekozen en laten zien dat op grond van Bijbelteksten de invloed van 

zowel het verbond als de (goddelijke) schepping op de wijsheidsliteratuur kan worden 

aangetoond. 

 

Paragraaf 3.4.3.4 en 3.4.3.5 laten zien dat schepping en orde (naast wijsheid en 

schepping) nauw met elkaar zijn verbonden. Uit de wijsheidsliteratuur komt naar voren 

dat JHWH tijdens Zijn schepping ordelijk tewerk is gegaan. Orde komt tot uiting in het 

personage Vrouwe Wijsheid (in tegenstelling tot wanorde gepersonifieerd door Vrouwe 

Dwaasheid). 

 

Naast bovengenoemde thema’s zijn in de wijsheidsliteratuur een aantal kleinere thema’s 

te onderkennen: de wijsheid en de Thora (paragraaf 3.4.4), de wijsheid en de 

deugd(zaamheid) (in relatie tot het judaïsme) (paragraaf 3.4.5), de wijsheid en 

personificatie (paragraaf 3.4.6) (dat in nauw verband staat met de (goddelijke) schepping) 

en de wijsheid en oorzaak-gevolg (vergelding) (paragraaf 3.4.9). 

 

In de paragrafen 3.4.7 en 3.4.8 komen thema’s aan de orde die een hoofdrol spelen in de 

wijsheidsliteratuur en belangrijk zijn voor begeleiding. Zij lopen als een rode draad door 

Spreuken en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden omdat de ‘vrees voor JHWH’ leidt 

tot ‘leven’ (een ‘levend leven’/a ‘living life’). Aan deze thema’s wordt daarom in hoofdstuk 

6 uitgebreid aandacht besteed door Bijbelteksten, waarin de ‘vrees voor JHWH’ en ‘leven’ 

centraal staan, aan een nauwkeurige exegese te onderwerpen. De informatie die uit de 

teksten naar voren komt, wordt in hoofdstuk 7 toepasbaar gemaakt voor begeleiding. 
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4 
 

SALOMO, DE MANNEN VAN CHIZKIA, AGOER EN 
LEMOEËL 

 

 

4.1  INLEIDING 

 

4.1.1  INLEIDENDE OPMERKINGEN 

 

Na een inleidend hoofdstuk (hoofdstuk 1) werd in hoofdstuk 2 een beeld geschetst van de 

context van de wijsheid gevolgd door een hoofdstuk over de theologie van de wijsheid 

(hoofdstuk 3). Voordat ik overga tot een algemene bespreking van het boek Spreuken 

(hoofdstuk 5) richt ik mij in dit hoofdstuk op de genoemde personen in Spreuken: Salomo, 

de mannen van Chizkia, Agoer en Lemoeël. 

 

4.1.2  ONDERZOEKSVRAAG 

 

In hoofdstuk 4 staat de vraag centraal wie Salomo, de mannen van Chizkia, Agoer en 

Lemoeël zijn geweest. 

 

De kritische lezer zou zich kunnen afvragen waarom dit proefschrift een hoofdstuk wijdt 

aan Salomo en daarnaast kort aandacht besteedt aan de mannen van Chizkia, Agoer en 

Lemoeël en wat de opbrengst van de onderzoeksvraag is voor de beantwoording van de 

hoofdvraag van het onderzoek (de relevantie van Spreukenwijsheid voor begeleiding). In 

paragraaf 4.6 geef ik antwoord op deze vragen. 

 

4.1.3  DE LIJN VAN DIT HOOFDSTUK 

 

In dit hoofdstuk bespreek ik de persoon van koning Salomo omdat in het boek Spreuken 

drie keer naar hem wordt verwezen als de auteur van spreuken: Gelijkenisspreuken van 

Salomo, zoon van David, koning van Israël (Spreuken 1:1)), Gelijkenisspreuken van 

Salomo (Spreuken 10:1)) en Ook dit zijn gelijkenisspreuken van Salomo, die de mannen 

van Juda’s koning Chizkia naar voren hebben gebracht (Spreuken 25:1)). Daarnaast 

worden Prediker (Woorden van Vergaarder, zoon van David, koning in Jeruzalem – Prediker 

1:1) en Wijsheid van Salomo aan hem toegeschreven (Gottwald 1987:563-564; Crenshaw 

2010:4-8). Salomo wordt ook gezien als auteur van Hooglied dat vanwege het gericht-zijn 
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op de mens door sommige geleerden (die door Miller & Hayes en Crenshaw niet worden 

genoemd) wordt bestempeld als wijsheidsliteratuur (Miller & Hayes 2006:186; Crenshaw 

2010:4-8). Deze zienswijze wordt echter door de meeste auteurs verworpen (Crenshaw 

2010:4-8). 

 

Voor een goed verstaan van de teksten in Spreuken (hoofdstuk 6) is het nodig om naast 

kennis van de context en de theologie van de wijsheid op de hoogte te zijn van de persoon 

en de leefwereld van de mogelijke auteur (zijn ‘Sitz im Leben’). De standpunten met 

betrekking tot het auteurschap van Spreuken lopen uiteen en worden besproken in 

hoofdstuk 5 (‘Het boek Spreuken’). Over Salomo wordt door de koningin van Sjeva het 

volgende gezegd: ik heb die uitspraken niet geloofd totdat ik kwam en mijn ogen zagen: 

zie, de helft was mij niet aangezegd; toegevoegd heb je wijsheid en alle goed aan het 

gehoorde dat ik gehoord had (1 Koningen 10:7). Deze uitspraak dwingt ons aandacht te 

besteden aan de persoon van Salomo in relatie tot de wijsheid. 

 

Naast Salomo richt ik mij op de mannen van Chizkia (Spreuken 25:1), Agoer (Woorden 

van Agoer, zoon van Jakee de Masaïet, tijding van deze kerel aan Itiël, met mij is God aan 

Itiël en Oechal, met mij is God en ik kan het aan) (Spreuken 30:1) en koning Lemoeël 

(Woorden voor Lemoeël, koning van Masa, waarmee zijn moeder hem heeft vermaand) 

(Spreuken 31:1) omdat ook zij als auteurs van wijsheidsspreuken te boek staan. 

 

In paragraaf 4.2 buig ik mij over Salomo. Ik schets een algemeen beeld van Salomo en 

zijn tijd (paragraaf 4.2.2), kijk naar hem als ‘patroonheilige’ voor de wijsheid (paragraaf 

4.2.3) en geef een beeld van zijn leven (paragraaf 4.2.4). 

 

Na Salomo onder de loep te hebben genomen, richt ik mij op koning Chizkia (paragraaf 

4.3.2) en zijn mannen (paragraaf 4.3.3). 

 

Aan het eind van dit hoofdstuk komen Agoer (paragraaf 4.4) en Lemoeël (paragraaf 4.5) 

ter sprake. 

 

 

 

 

 

 

 



 
193 

4.2  SALOMO 

 

‘Solomon is not simply a historical person, but something of a sociocultural mutation in 

Israel’ 

(Brueggemann 1990:129) 

 

‘In a very real sense, the claim that Solomon was a unique patron and practitioner of 

wisdom is somewhat irregular and paradoxical. In the deepest sense wisdom needed no 

famed teacher to lend it authority, since its very nature declared that its authority lay 

within itself. It affirmed its teachings, not because an inspired teacher of the past had 

brought them to light, but because they were true, as tested in the fires of experience. 

They were minted in the hardest of all furnaces – that of life itself!’ 

(Clements 1990:17) 

 

Bovenstaande citaten getuigen van het feit dat er verschillend tegen de persoon Salomo 

wordt aangekeken. Diverse gezichtspunten met betrekking tot Salomo passeren in deze 

paragraaf de revue. 

 

4.2.1  1 KONINGEN 1-11 EN 2 KRONIEKEN 1-9 

 

4.2.1.1 SCHEMATISCHE VOORSTELLING 

 

De geschiedenis van Salomo staat opgetekend in 1 Koningen 1-11 en 2 Kronieken 1-9. De 

Deuteronomist had de mogelijkheid om gebruik te maken van de boekrol van de uitspraken 

over Salomo (1 Koningen 11:41) in het schrijven van de geschiedenis van Salomo. Dit 

boek bevatte bijzonderheden over de regeringsperiode van Salomo (Noth 1960:204). 

Elichoref en Achia, de zonen van Sjisja, waren schrijvers ten tijde van Salomo (1 Koningen 

4:3). Wellicht verschaften hun ‘pennenvruchten’ het materiaal voor dat boek (Noth 

1960:220). Uit onderstaand schema blijkt dat de Salomocyclus in 1 Koningen 1-11 een 

politieke geschiedenis wil vertellen met als hoogtepunt de bouw van het paleis in Jeruzalem 

(Deist 1981a:84-85): 
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I Salomo wordt koning (1 Koningen 2:12-47) 

 II JHWH verschijnt aan Salomo (1 Koningen 3:1-5) 

  III De rijkdom en wijsheid van Salomo (1 Koningen 3:16-5:14) 

    Het begin van de tempelbouw (1 Koningen 5:15-32) 

     De tempel wordt gebouw (1 Koningen 6:1-38) 

      Het paleis wordt gebouwd (1 Koningen 7:1-14) 

     De tempel wordt ingericht (1 Koningen 7:15-51) 

    De tempel wordt ingewijd (1 Koningen 8:1-66) 

  ii JHWH verschijnt aan Salomo (1 Koningen 9:1-9) 

 iii Het succes en de aanzien van Salomo (1 Koningen 9:10-10:29) 

i De ondergang en dood van Salomo (1 Koningen 11:1-43) 

 

De geschiedenis van Salomo staat ook opgetekend in 2 Kronieken 1-9. Op grond van deze 

passage komt Deist (1981b:111) tot het volgende schema: 

 

I Salomo wordt koning, zijn wijsheid en voorspoed (2 Kronieken 1:1-17) 

 II Voorbereidingen voor de bouw van de tempel (2 Kronieken 2:1-18) 

  III De bouw van de tempel (2 Kronieken 3:1-5:1) 

    De ark wordt in de tempel geplaatst (2 Kronieken 5:2-14) 

    Salomo’s wijdingsrede en -gebed (2 Kronieken 6:1-42) 

    JHWH aanvaardt de tempel en de offers (2 Kronieken 7:1-10) 

  iii De voorwaarden van JHWH voor verblijf in de tempel (2 Kronieken 

   7:11-22) 

 ii Andere prestaties van Salomo (2 Kronieken 8:1-18) 

i Salomo’s wijsheid, voorspoed en dood (2 Kronieken 9:1-31) 

 

In het laatste schema valt de klemtoon op de voorspoed die wordt opgebouwd rondom 

Salomo’s bemoeienis met de ordening van en de regelingen voor de cultus. Ter wille van 

het ideaaltype dat van hem wordt gemaakt, wordt de afdwaling van Salomo als gevolg van 

zijn vele vrouwen verzwegen. De bedoeling is niet om zijn leven te beschrijven maar om 

van hem een type te maken: de mens die zich bemoeit met de eredienst (Deist 1981b:111-

112). 

 

4.2.1.2 2 KRONIEKEN 1-9 TEN OPZICHTE VAN 1 KONINGEN 1-11 

 

2 Kronieken 1-9 wijkt op een drietal punten af van 1 Koningen 1-11: (1) de twijfelachtige 

omstandigheden rond de troonsopvolging van Salomo ontbreken in 2 Kronieken, (2) in het 

beschrijven van Salomo’s regering herziet of laat de Kronist onderdelen weg die op minder 
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ideale omstandigheden zouden kunnen wijzen (bijvoorbeeld het verslag in 1 Koningen 

9:10-14 waar Salomo twintig steden aan Chiram geeft en 2 Kronieken 8:1-2 waar het 

tegenovergestelde wordt beschreven) en (3) de Kronist geeft meer bekendheid aan 

Salomo’s cultische bezigheden en weidt uit over ceremonieën (bijvoorbeeld de bouw en 

inwijding van de tempel) (Miller & Hayes 2006:195-196). 

 

4.2.1.3 AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Uit de schema’s die Deist samenstelt op grond van 1 Koningen 1-11 en 2 Kronieken 1-9 

kan worden afgeleid dat in de verhalen rond Salomo de bouw van zijn paleis en de 

voorspoed die wordt opgebouwd naar aanleiding van zijn bemoeienis met de ordening van 

en de regelingen voor de cultus een centrale plaats innemen. De beelden die worden 

geschetst van Salomo in 1 Koningen en 2 Kronieken komen niet overeen: de Kronist schetst 

in 2 Kronieken 1-9 een rooskleuriger beeld van Salomo dan de schrijver(s) van Koningen 

in 1 Koningen 1-11. 

 

4.2.2  EEN ALGEMEEN BEELD VAN SALOMO EN ZIJN TIJD 

 

1 Koningen 1-11 heeft een Deuteronomistisch stempel (Rendtorff 1985:34). Dit betekent 

dat het beeld van Salomo retrospectief (terugblikkend op het verleden) van aard is en lang 

nadat de gebeurtenissen hadden plaatsgevonden (vele honderden jaren (Rogerson 

(1999:89)), werd opgetekend. Het is het beeld van een wijze, rechtvaardige en 

godvruchtige koning (Rendtorff 1985:34; Rogerson 1999:89). Rendtorff (1985:175-176) 

onderscheidt drie thema’s in de geschiedenis van Salomo: (1) zijn wijsheid (1 Koningen 

3:12, 16-28; 5:23-28; 10:1-13 en 11:41-43), (2) zijn macht (1 Koningen 4:1-5:22; 9:10-

28 en 10:14-29) en (3) zijn bouwactiviteiten (1 Koningen 5:29-8:66). 

 

Finkelstein en Silberman merken op dat de kroniek van het leven en het werk van Salomo 

in de tiende eeuw voor Christus geen historische waarde heeft. De beschrijving van 

Salomo’s rijkdom en onbetwiste koninklijke macht zijn strijdig met de historische 

werkelijkheid van het kleine, afgelegen plattelands koninkrijk dat geen massale 

bouwwerkzaamheden, geen uitgebreide administratie en niet het geringste teken van 

commerciële voorspoed vertoonde. Natuurlijk kan worden aangevoerd dat prestaties die 

aan Salomo worden toegeschreven in zelfs het armste of meest verafgelegen koninkrijk 

denkbaar zijn geweest. Maar het Bijbelse verhaal bevat zoveel specifieke details over 

handelstransacties, monetaire waarden en een gecompliceerd koninklijk bestuur dat het 

lijkt of de auteurs een werkelijkheid beschrijven die zij kennen vanuit eigen ervaring – en 

niet op grond van een droombeeld. Het is een wereld van internationale betrekkingen en 
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commerciële voorspoed. Het veronderstelt verstand van administratie, bestuur en 

handelsverkeer en geeft het beeld van een geglobaliseerde economie (Finkelstein & 

Silberman 2006:153). Mazar (2007:164-165) sluit zich in zijn denken aan bij Finkelstein 

en Silberman en zegt dat het zeker is dat veel van de Bijbelse verhalen over David en 

Salomo louter fictie zijn ter meerdere eer en glorie geschreven door latere auteurs. Maar 

volgens hem mag de monarchie in de negende eeuw voor Christus niet volledig worden 

gedeconstrueerd. 

 

Salomo regeerde van ongeveer 961 tot 922 voor Christus (Bright 1980:211). Rogerson 

(1999:84) laat zijn regeringsperiode lopen van ongeveer 961 tot 931 voor Christus en 

Finkelstein en Silberman (2006:20) gaan uit van het tijdvak dat loopt van ongeveer 970 

tot 931 voor Christus. 

 

Er zijn auteurs die menen dat de geschiedenis van Salomo later is opgetekend dan dat de 

gebeurtenissen hebben plaatsgevonden (retrospectie) (Rendtorff en Rogerson) en auteurs 

die stellen dat de verslaglegging geen historische waarde heeft (Finkelstein & Silberman) 

en is gebaseerd op fictie (Mazar). De auteurs geven geen specifieke reden voor hun 

denkwijze (Rendtorff en Rogerson) of hun opvatting berust op sociaal-politieke 

omstandigheden (Finkelstein & Silberman en Mazar). Naast deze auteurs zijn er auteurs 

die zich richten op de (mogelijke) betekenis van Salomo als ‘patroonheilige’ voor de 

wijsheid. Zij bestuderen daartoe teksten uit 1 Koningen en Spreuken. In de volgende 

paragraaf besteed ik aandacht aan deze auteurs rond het thema de betekenis van Salomo 

als ‘patroonheilige’ voor de wijsheid. 

 

4.2.3  DE BETEKENIS VAN SALOMO ALS ‘PATROONHEILIGE’ VOOR DE WIJSHEID 

 

4.2.3.1 INLEIDING 

 

Ik begin deze paragraaf met een aantal algemene opmerkingen over de wijsheid van 

Salomo (paragraaf 4.2.3.2). Vervolgens besteed ik aandacht aan de (mogelijke) betekenis 

van Salomo als patroonheilige voor de wijsheid op grond van literair-historisch bewijs 

(paragraaf 4.2.3.3), op grond van Salomo en de ‘natuurwijsheid’ (paragraaf 4.2.3.4) en 

op grond van Salomo als initiator van een sociale verandering in Israël (paragraaf 4.2.3.5). 

 

4.2.3.2 DE WIJSHEID VAN SALOMO 

 

Met name het Oude Testament brengt Salomo in verband met de wijsheid. In 1 Koningen 

3:4-15 en in het bijzonder in vers 9 bidt Salomo om een wijs hart (geef dan aan uw dienaar 
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een horend hart om over uw gemeenschap recht te spreken, om te onderscheiden tussen 

goed en kwaad; want wie is in staat over deze eervolle gemeenschap van u recht te 

spreken?). 1 Koningen 3:12 (zie, ik zal doen naar je uitspraken; zie, geven zal ik je een 

hart zo wijs en onderscheidend dat er niemand geweest zal zijn als jij vóór jouw 

verschijning en ná jou er niemand als jij zal opstaan) bevat het antwoord van JHWH en in 

5:9 (God geeft Salomo wijsheid en onderscheid, zeer overvloedig, en een hart zo wijd als 

het zand op de lip van de zee) staat het resultaat van dit antwoord opgetekend. Het verhaal 

van Salomo’s wijze rechtspraak in 1 Koningen 3:16-28 spreekt het meest tot de 

verbeelding (Jagersma 1979:163-164; Hunter 2006:12-14). 1 Koningen 5:14 (Ze komen 

uit alle gemeenschappen aan om Salomo’s wijsheid te horen, van bij alle koningen der 

aarde vandaan die van zijn wijsheid hebben gehoord) laat de ‘populariteit’ van Salomo in 

het oude Nabije Oosten zien. In 1 Koningen 10:1-10 brengt de koningin van Sjeva Salomo 

een bezoek en zegt in vers 7c: toegevoegd heb je wijsheid en alle goed aan het gehoorde 

dat ik gehoord had. 1 Koningen 11:41-43 benadrukt nogmaals de wijsheid van Salomo 

(Porteous 1955:249; Bruce 1963:38; Rendtorff 1985:175; Dearman 1992:199-203; 

Murphy 2002:2; Dell 2008:125). 1 Koningen 5:9-14 vertelt dat Salomo drieduizend 

spreuken uitsprak en duizend en vijf liederen componeerde (Finkelstein & Silberman 

2006:230; Paul, Van den Brink & Bette 2011:909). 1 Koningen 5:10 vergelijkt de wijsheid 

van Salomo met die van alle mensen van het Oosten en van alle Egyptenaren. De auteur 

komt tot de slotsom dat de wijsheid van Salomo het grootst was (Van der Waal 1979, 

1:262; Crenshaw 1995:97). 

 

1 Koningen 5:13 (Hij spreekt over de bomen, van de ceder op de Libanon tot aan de hysop 

die in de wand uitloopt; hij spreekt over het vee en het gevolgelte, over wat rondkruipt en 

over de vissen) tekent Salomo als expert op het gebied van de natuur (Murphy 1969:291; 

Dell 2008:133). 

 

Von Rad (1972:15-23) beschouwt de regering van Salomo als een eeuw van ‘verlichting’ 

in Israël waarin wijsheidsliteratuur tot stand kwam en het koninklijke hof uitgroeide tot 

een ‘broedplaats’ van internationale wijsheid. 

 

De verhalen over de uitzonderlijke wijsheid van Salomo moeten volgens Crenshaw worden 

beschouwd als ‘late volksoverleveringen’. Hij vraagt zich af hoe het verband tussen Salomo 

en de wijsheid tot stand is gekomen. Het is volgens hem mogelijk dat de legenden zijn 

gebaseerd op feiten. Maar het kan ook zijn dat het toekennen van wijsheid aan Salomo te 

maken had met zijn (onmetelijke) rijkdom (Crenshaw 2010:46-50). Wijsheid en 

welvaart/welzijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: welvaart en welzijn zijn het 

gevolg van wijsheid. Omdat, in deze context, Salomo de rijkste man was uit de 
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geschiedenis van Israël moet hij ook de meest wijze zijn geweest (Noth 1960:204; 

Crenshaw 2010:46-50). Het is echter ook mogelijk dat de wijsheid van Salomo in verband 

moet worden gebracht met zijn internationale contacten in het oude Nabije Oosten. Het 

feit dat hij heeft gesproken over de natuur wekt de indruk dat zijn wijsheid verband hield 

met die van Egypte en Mesopotamië (Noth 1960:218-219) (paragraaf 2.4.3). 

 

4.2.3.3 SALOMO ALS ‘PATROONHEILIGE’ VOOR DE WIJSHEID OP GROND VAN LITERAIR- 

HISTORISCH BEWIJS 

 

IN KONINGEN 

 

Om hun mening over de betekenis van Salomo als ‘patroonheilige’ voor de wijsheid op 

grond van literair-historisch bewijs te onderbouwen, richten Scott (1976:90-93), 

Brueggemann (1990:117-118) en Crenshaw (2010:44) zich op 1 Koningen 3:4-15 (het 

gebed van Salomo om een wijs hart), 1 Koningen 3:16-28 (de eerste rechtspraak van 

Salomo) en 1 Koningen 5:9-14 (wijsheid van Salomo). 

 

Scott 

 

Volgens Scott weerspiegelen 1 Koningen 3:4-15 en 3:16-28 belangstelling voor ‘juridische’ 

wijsheid van de kant van de Deuteronomistische redacteur en een interesse in het 

vermogen om te onderscheiden tussen goed en kwaad. 1 Koningen 5:9-14 is een post-

exilische overlevering waarin de wijsheid wordt opgevat als intellectuele genialiteit en 

encyclopedische kennis op het gebied van de natuur. Het beeld van Salomo op grond van 

deze passage is de basis voor zijn reputatie als grondlegger van de wijsheidsliteratuur. 

Scott wijst in dit verband ook op 1 Koningen 10:1-10, 13 en 23-24 (Scott 1976:92-93). 

 

Scott onderscheidt drie fasen in de ontwikkeling van de oudtestamentische beschrijving 

van Salomo waarbij elk stadium een enigszins ander licht op zijn wijsheid werpt. (1) In 1 

Koningen 2:1-2, 5-9 en 5:15-26 wordt de wijsheid van Salomo (en zijn bekwaamheden) 

in verband gebracht met zijn regering. De wijsheid waarover in deze teksten wordt 

gesproken, heeft niets te maken met de vervaardiging van spreuken en is niet uniek voor 

Salomo. Het is de bekwaamheid om te onderhandelen en te besturen die de succesvolle 

vorst kenmerkt. (2) 1 Koningen 3:4-15 en 1 Koningen 3:16-28 kenmerken zich door 

juridische wijsheid. (3) 1 Koningen 5:9-15; 10:1-10, 13 en 23-24 maken melding van 

intellectuele genialiteit en encyclopedische kennis op het gebied van de natuur. Voor de 

late datering van passages die betrekking hebben op literaire wijsheid geeft Scott 

argumenten die hij baseert op tekstuele overwegingen en op woordenschat (niet nader 
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gespecificeerd) (Scott 1976:90-93). Weeks (2007a:111) noemt deze argumenten 

overtuigend. Hij heeft meer moeite met het onderscheid tussen regeringswijsheid (1) en 

juridische wijsheid (2) en vindt dit onderscheid niet duidelijk. Scott merkt verder op dat 

het Bijbelse bewijs voor Salomo als bron van literaire wijsheid in Israël in 1 Koningen moet 

worden gedateerd na de ballingschap en fictief van aard is. Het legendarische baseert hij 

op de beloften in 1 Koningen 3:12-13. Hij zegt verder dat de invloed van Egypte op de 

wijsheid van Israël lijkt te behoren tot de regering van Chizkia (verondersteld door 

Spreuken 25:1). De reden van het toewijzen van spreuken aan Salomo voorafgaand aan 

de tijd van Chizkia lijkt te zijn gelegen in de banden van Salomo met Egypte en de zichtbare 

overblijfselen van zijn bouwwerken. De wijsheidstraditie lijkt te zijn gecultiveerd door 

Chizkia als deel van zijn plannen om de pracht en praal van Salomo’s koninkrijk te 

reconstrueren omdat tijdens de regering van Chizkia de eerste duidelijke aanwijzingen van 

Hebreeuwse wijsheid als literair fenomeen verschijnen (Scott 1976:101).1 

 

Brueggemann 

 

Brueggemann bestempelt de drie passages als verhalen die alledaagse narratieve 

tendensen weerspiegelen zodat de gebeurtenissen die worden verteld als stereotypen 

moeten worden beschouwd met sporen van een legendarische en/of fictieve ontwikkeling. 

Het zou kunnen zijn dat deze verhalen niet het gewicht hebben van een feitelijk historisch 

verslag, omdat historische gebeurtenissen in verhalende vorm worden weergegeven, wat 

afbreuk doet aan de feitelijkheid. Brueggemann richt zich naast 1 Koningen 3:4-15; 1 

Koningen 3:16-28 en 1 Koningen 5:9-14 op 1 Koningen 10:1-13 (het bezoek van de 

koningin van Sjeva) dat hij in hetzelfde kader plaatst als de andere drie passages 

(Brueggemann 1990:117-118). 

 

Crenshaw 

 

Crenshaw (2010:44) merkt op dat 1 Koningen 3:4-15; 1 Koningen 3:16-28 en 1 Koningen 

5:9-14 wemelen van Deuteronomistische taal en woordenschat die kenmerkend zijn voor 

overwegend late literaire werken. Daarnaast bevat elk verhaal stilistische eigenschappen 

en thema’s die kenmerkend zijn voor een legende. De beschrijving van Salomo’s droom in 

Gibeon wijst op een verdediging van Gibeon als godsdienstig middelpunt. Het feit dat dit 

verhaal deel uitmaakt van de Deuteronomistische geschiedenis is verbazingwekkend 

omdat verder alleen het centrale heiligdom in Jeruzalem een belangrijke plaats inneemt in 

de Deuteronomistische geschiedenis. Het gaan naar Gibeon weerspiegelt de praktijk van 

incubatie die de aanhanger van een specifieke god gebruikte om bij het heiligdom te slapen 

                                                           
1 Weeks (2007a:111) trekt de argumenten van Scott in twijfel en bestempelt hen als niet overtuigend. 
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in de hoop dat de betreffende god hem zou komen bezoeken. Het verhaal bevat veel 

kenmerken die niet tot wijsheidsteksten behoren. Zo suggereert het dat de gave van 

wijsheid een bijkomstige ontwikkeling is of dat de taal met betrekking tot de wijsheid wordt 

gebruikt in meer algemene dan formele zin. Dromen spelen nagenoeg geen rol in 

wijsheidsteksten. De vermeende ‘wijsheidstaal’ die in deze passage wordt gebruikt (en nu, 

ENE, mijn God, hebt gij uw dienaar wel koning gemaakt in plaats van David, mijn vader, 

maar ik ben nog maar een kleine jongen en weet niet uit te trekken en thuis te komen – 1 

Koningen 3:7) behoort tot de koninklijke ceremonie. Evenals de koningen in het oude 

Nabije Oosten belijdt Salomo zijn afhankelijkheid van Jahweh. Op de vraag van Jahweh 

vraag maar, wát zal ik je geven? (1 Koningen 3:5) antwoordt Salomo geef dan aan uw 

dienaar een horend hart (1 Koningen 3:9) waarop Jahweh antwoordt met zie, geven zal ik 

je een hart zo wijs en onderscheidend dat er niemand geweest zal zijn als jij vóór jouw 

verschijning en ná jou er niemand als jij zal opstaan (1 Koningen 3:12). Als ‘toegift’ geeft 

JHWH hem rijkdom en eer (1 Koningen 3:13). Wat het verhaal over de twee prostitués 

betreft, zegt Crenshaw dat een dergelijk verhaal geruime tijd voor Salomo de ronde deed 

in verschillende culturen. Er zijn tweeëntwintig varianten van dit verhaal aangetroffen 

waarvan de oudste uit India lijkt te komen. De gebeurtenis in dit verhaal was wijd en zijd 

geliefd omdat het de vorst eer bewees en de mensen ervan overtuigde dat gerechtigheid 

in zijn macht lag. Crenshaw zegt dat dit verhaal door de Israëlitische verteller is bewerkt 

en daarna aan Salomo is toegeschreven. In het derde verhaal worden drie mensen 

genoemd die vermaard waren vanwege hun wijsheid: Etan, de Ezrachiet, Heman, Kalkol 

en Darda, de zonen van Machol (1 Koningen 5:11). Aan Salomo worden drieduizend 

spreuken en 1005 liederen toegeschreven. Salomo sprak over de bomen, het vee, de 

vogels, de kruipende dieren en de vissen. Binnen de canonieke wijsheidsliteratuur is de 

zoektocht naar spreuken en liederen die te maken hebben met deze onderwerpen 

tevergeefs. De korte verzameling van numerieke spreuken in Spreuken 30 uitgezonderd. 

In het kort: Salomo’s literaire werken hebben niet bestaan of zijn verdwenen. Crenshaw 

komt tot de slotsom dat de verhalen gevuld zijn met materiaal karakteristiek voor legenden 

en folklore (Crenshaw 2010:44-46). 

 

IN SPREUKEN 

 

‘The superscription (1:1) which assigns the proverbs to Solomon serves an important 

canonical function in establishing the relative age of wisdom within Israel’ 

(Childs 1979:552) 

 

Het (mogelijk) tweede bewijs voor Salomo als patroonheilige van de wijsheid wordt 

gevonden in drie opschriften in Spreuken die verschillende verzamelingen spreuken 
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inleiden: Spreuken 1:1; 10:1 en 25:1 (Scott 1976:99, 101; Childs 1979:552; 

Brueggemann 1990:118; Weeks 2007a:111; Crenshaw 2010:43). 

 

Het opschrift in Spreuken 1:1 komt voort uit een tijdvak zo ver verwijderd van de 

monarchie van Salomo dat het dwingt tot een identificerende kwalificatie (zoon van David, 

koning van Israël) (Crenshaw 2010:43). 

 

Het tweede opschrift is wellicht een laat predikaat voor een vroegere, pre-canonieke 

verzameling (Brueggemann 1990:118). Spreuken 10:1 kan aanspraak maken op een 

vroeger tijdvak dan Chizkia en kan nauwelijks worden gedateerd (Crenshaw 2010:43). 

 

Op grond van Spreuken 25:1 (Ook dit zijn gelijkenisspreuken van Salomo, die de mannen 

van Juda’s koning Chizkia naar voren hebben gebracht) komt Scott tot de gevolgtrekking 

dat literaire wijsheid echt bloeide in de achtste eeuw voor Christus toen vanwege politieke 

redenen een traditie van Salomo’s rijkdom en wijsheid werd ontwikkeld. De uitvoerige 

beschrijving van Salomo’s spreuken en gezegden is een latere ontwikkeling van deze 

traditie (‘the ostensible biblical evidence for this in the first Book of Kings is post-exilic in 

date and legendary in character’). Scott komt tot de slotsom dat ‘in any case, the tradition 

seems to have been cultivated deliberately by Hezekiah as part of his grandiose plans to 

restore the vanished glories of Solomon’s kingdom, for in Hezekiah’s reign appear the first 

clear evidences of Hebrew Wisdom as a significant literary phenomenon’ (Scott 1976:99, 

101). Weeks (2007a:111) merkt op dat het ‘bewijs’ van Scott met betrekking tot Spreuken 

25:1 een smalle basis is voor een soort ‘Chizkiaanse verlichting’ en Crenshaw (2010:43) 

zegt dat de vermelding van Salomo Chizkia postdateert en dat niets in de opschriften een 

datum vóór de achtste of zevende eeuw voor Christus vereist. 

 

Brueggemann (1990:118) is de zienswijze toegedaan dat de drie opschriften geen basis 

verschaffen voor een oordeel over de historiciteit. 

 

IN PREDIKER EN WIJSHEID VAN SALOMO 

 

Voor het (mogelijk) derde bewijs doet Brueggemann een beroep op Prediker en Wijsheid 

van Salomo die ook aan Salomo worden toegeschreven. Hij merkt op dat geen enkele 

‘kritische geleerde’ associaties met Salomo in deze boeken als bewijs beschouwt voor het 

auteurschap van Salomo (en dus ook niet voor het auteurschap van Spreuken) 

(Brueggemann 1990:118). 
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4.2.3.4 OP GROND VAN SALOMO EN DE ‘NATUURWIJSHEID’ 

 

Alt kiest een andere benadering dan de literair-historische. Hij wijst op 1 Koningen 5:13 

(Hij spreekt over de bomen, van de ceder op de Libanon tot aan de hysop die in de wand 

uitloopt; hij spreekt over het vee en het gevogelte, over wat rondkruipt en over de vissen) 

(maar ook op Spreuken 30:15-16, 18-20, 24-28 en 29-31) en zegt dat deze teksten laten 

zien dat Salomo gebruik maakte van oude onomasticons (lijsten van namen) die uiting 

gaven aan ‘natuurwijsheid’. Alt neemt als vergelijkingsmateriaal het onomasticon van 

Amenemope (ongeveer 1100 voor Christus) dat spreekt over kosmologische 

verschijnselen, mensen, steden, gebouwen, de aarde en landbouwproducten. Hij stelt dat 

dit onomasticon bewijs levert voor het bestaan van ‘natuurwijsheid’ in het oude Nabije 

Oosten die werd uitgedrukt in wetenschappelijke lijsten. De wijsheid van Salomo is een 

ontwikkeling van of bewerking van deze natuurwijsheid en dus levert 1 Koningen 5:13 het 

bewijs dat Salomo Egyptische wijsheid heeft gebruikt. Met deze ontwikkeling steeg de 

wijsheid van Salomo uit boven die van het oude Nabije Oosten (Hij wordt wijzer dan heel 

de mensheid, dan Etan de Ezrachiet, Heman, Kalkol en Darda, de zonen van Machol, en 

hij krijgt naam bij alle volkeren rondom) (1 Koningen 5:11)) (Alt 1976:103-106, 108-110). 

 

Weeks (2007a:112) kijkt met de nodige scepsis aan tegen het bewijs van Alt. Hij wijst op 

het feit dat er veel wordt gediscussieerd over de aard en het doel van onomasticons en dat 

het denkbeeld van de encyclopedische dekking van de wereld als voornaamste doel van 

onomasticons breed wordt verworpen. Het belangrijkste obstakel in de verbinding van 1 

Koningen 5:13 met onomasticons is de aard van de gezegden (Weeks 2007a:112). 

 

Alt (1976:108-110) veronderstelt dat Salomo de inhoud van onomasticons heeft ‘geleend’ 

maar geen gebruik heeft gemaakt van de vorm. 

 

Het grootste obstakel om het gezegde in 1 Koningen 5:13 te verbinden met onomasticons 

is volgens Weeks de aard van het gezegde. Het bewijs van Alt rust op niet meer dan de 

constatering dat er Egyptische lijsten bestaan die aandacht besteden aan planten en dieren 

en dat gezegden waarin planten en dieren voorkomen ook aan Salomo worden 

toegeschreven. Weeks eindigt met te zeggen dat het denkbeeld van natuurwijsheid in 

onomasticons niet werkelijk bestaat en dat de gezegden die Salomo worden toegedicht als 

fabels of dieren-/plantenspreuken moeten worden opgevat. Tot zover de kritiek van Weeks 

op Alt. Vervolgens kijkt Weeks nog naar de voorspoed van Salomo’s regering en zijn 

banden met Egypte. Hij zet vraagtekens bij de organisatie van Salomo’s bestuur en merkt 

op dat Salomo wellicht een koninkrijk overnam met bestaande rivalen en recent 

onderworpen onderdanen. Hij wijst ook op het feit dan na de dood van Salomo het 
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koninkrijk is uiteengevallen. Weeks erkent de archeologische opgravingen die getuigen van 

fortificaties door Salomo maar merkt tevens op dat deze opgravingen geen bewijs leveren 

voor algehele voorspoed in het land. Hij citeert Jamieson-Drake (1991:138-145) die 

concludeert dat een centraal bestuur lang na Salomo een aanvang heeft genomen en zet 

zijn twijfel kracht bij met een uitspraak van Heaton (1974:11): ‘The transformation of an 

ancient tribal society into a sophisticated national state within less than a century is itself 

a phenomenon sufficiently remarkable to merit investigation’. Als volgens Weeks Jamieson-

Drake gelijk heeft ‘then Solomon’s state was not heavily centralized and the apparatus of 

state in Jerusalem may have been fairly small’. Weeks heeft ook twijfels over de 

betrekkingen van Salomo met Egypte. Enerzijds trouwde Salomo met een Egyptische 

prinses, kreeg Gezer als bruidsschat en nam deel aan handelsbetrekkingen met Egypte. 

Maar anderzijds vonden Salomo’s vijanden Hadad en Jerobeam asiel in Egypte en enkele 

jaren na Salomo’s dood plunderde Egypte Jeruzalem (1 Koningen 14:25-26). Weeks komt 

tot de slotsom dat alleen op basis van selectief lezen Salomo’s regering voorspoed genoot 

en dat zijn betrekkingen met Egypte vriendschappelijk waren. Het feit dat Salomo Israël 

in een ontwikkelde nationale staat heeft veranderd, berust op weinig Bijbels en geen 

archeologisch bewijs (Weeks 2007a:112-115, 127). 

 

4.2.3.5 OP GROND VAN SALOMO ALS INITIATOR VAN EEN SOCIALE VERANDERING IN ISRAËL 

 

Na een mogelijk literair-historisch bewijs en de benadering op grond van de natuurwijsheid 

richt Brueggemann zich op de sociale processen en handelingen die werkzaam waren in de 

vorming en overdracht van de tekst. Hij richt zich niet op Salomo als mogelijke 

wijsheidsleraar maar op de ‘wereld’ waarvan Salomo deel uitmaakte. Brueggemann merkt 

op dat de Deuteronomist (1 Koningen 3-11), de samenstellers van Spreuken en de 

vormgevers van Prediker en Wijsheid van Salomo een beroep deden op een blijvende 

herinnering aan het verband tussen Salomo en de wijsheid. Het lijkt hem aannemelijk dat 

het verband tussen Salomo en de wijsheid tot de herinnering behoorde en geen verzinsel 

was. Ook al dateren teksten uit een latere tijd dan de tiende eeuw voor Christus, dan nog 

verwijst de overlevering terug naar dat verband. Brueggemann vindt het verder 

aannemelijk te suggereren dat de ‘overlevering’ zich Salomo met verbazing herinnerde als 

iemand die een belangrijk ‘novum’ in de geschiedenis van Israël vertegenwoordigde en 

belichaamde. Salomo is dus niet simpelweg een historische persoon maar kan worden 

beschouwd als initiator van een soort sociale verandering in Israël (Brueggemann 

1990:119-120). 
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Von Rad (1962, 1:48-56; 1966:69-74, 202-204) noemt dit novum een ‘verlichting’ in de 

zin van een veranderde intellectuele vooronderstelling van de wereld waarin ruimte is voor 

de menselijke plausibiliteit. 

 

Crenshaw bekritiseert het voorstel van Von Rad en wijst het grotendeels van de hand op 

grond van twee argumenten. Enerzijds omdat de wijsheidsteksten voornamelijk 

legendarisch (zo niet fictief) van aard zijn en anderzijds omdat de beweging van een 

‘sacraal’ naar een ‘seculier’ verstaan van de wijsheidsteksten niet kan worden volgehouden 

op grond van het contrast tussen voor en na Salomo (Crenshaw 2010:46-50). 

 

Tegen het eerste argument van Crenshaw brengt Brueggemann in dat het legendarische 

karakter van de teksten op zich niet belangrijk is omdat het argument moet worden 

gebaseerd op bredere socio-politieke en economische gronden dan enkel en alleen op een 

verwijzing naar enkele teksten. Wat het tweede argument betreft, zegt hij dat het niet 

noodzakelijk is om duidelijk onderscheid te maken tussen seculier en sacraal (hij geeft niet 

aan waarom hij op dit standpunt staat). Brueggemann vindt dat de vraag met betrekking 

tot Salomo’s wijsheid moet worden onderzocht in termen van een sociale verandering en 

niet op literaire of historisch-kritische gronden. Intellectuele (en literaire) verschijnselen 

zijn in oud Israël nauw verbonden met socio-politieke, economische en technische 

veranderingen in de sociale structuur van die gemeenschap. Brueggemann merkt op dat 

er in toenemende mate overeenstemming is tussen auteurs dat Israël zich onder Salomo 

ontwikkelde van een gesegmenteerde samenleving naar een staat. Dit sociale model komt 

overeen met de karakterisering van Salomo’s regering die in de teksten naar voren komt. 

Hij vraagt zich af wat er met Israëls intellectuele leven gebeurde te midden van deze 

sociale verandering. Een dergelijke verandering vereist naar zijn mening godsdienstige 

rechtvaardiging en legitimatie in de vorm van een tempel en de verwoording van cultische 

praktijken om de politieke inrichting te verbinden met het doel van JHWH. De JHWH van 

de bevrijding nam zijn intrek in de tempel van Jeruzalem en werd daarmee patroon en 

bondgenoot en stond garant voor het vorstenhuis. JHWH veranderde hiermee van 

‘transformator’ in borg. Deze theologische verandering stemde overeen met de sociale 

verandering van de gemeenschap van egalitair naar bureaucratisch-hiërarchisch. 

Brueggemann is de zienswijze toegedaan dat binnen de context van de theologische en 

sociologische verandering opnieuw kan worden nagedacht over de wijsheid onder 

koninklijke bescherming. Hij richt zich op de politiek en de economie die nieuwe 

gezichtspunten vereisen en toestaan. De verdeling van arbeid in een bureaucratische 

gemeenschap vereiste priesters voor godsdienstige legitimatie en hoogst waarschijnlijk 

schrijvers/wijzen voor beleidsvorming en sociale rechtvaardigheid en als pedagogen voor 

de jeugd met het oog op de toekomstige ‘erfenis’. Salomo heeft zo de weg gebaand voor 
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een ‘intellectuele onderneming’ in Israël, de ‘grotere wereld’ voor Israël ontgonnen en zijn 

naam verbonden aan Spreuken, Prediker en Wijsheid van Salomo (Brueggemann 

1990:120-121, 123-125, 129). 

 

4.2.3.6 AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

In het Oude Testament en met name in 1 Koningen wordt Salomo in verband gebracht met 

de wijsheid. Von Rad bestempelt het tijdvak van Salomo’s regering daarom als een eeuw 

van verlichting waarin de internationale wijsheid zich liet gelden in Israël en haar sporen 

heeft nagelaten. De internationale contacten van Salomo met het buitenland komen met 

name voort uit zijn huwelijk met de dochter van farao (paragraaf 2.4). Maar ook voordat 

dit huwelijk werd gesloten, waren er al buitenlandse contacten. Crenshaw zet vraagtekens 

bij de stelligheid van Von Rad en ziet veeleer een relatie tussen de rijkdom van Salomo en 

zijn wijsheid. 

 

Scott, Brueggemann en Crenshaw ondernemen een poging om de betekenis van Salomo 

voor de wijsheid literair-historisch te onderbouwen. Zij richten zich daartoe op 1 Koningen 

en komen tot de slotsom dat de door hen bestudeerde passages geen basis verschaffen 

om Salomo vanuit historisch oogpunt met de wijsheid te verbinden. De teksten dragen 

naar hun zeggen sporen van een Deuteronomistische redactie en moeten waarschijnlijk 

later worden gedateerd dan het tijdvak van Salomo en niet als historisch worden 

aangemerkt. De teksten fungeren als propagandamateriaal voor de legitimiteit en het 

succes van de monarchie van Salomo en brengen de feitelijkheid in diskrediet. Zij kunnen 

worden aangemerkt als fictie. 

 

Scott, Childs, Brueggemann, Weeks en Crenshaw vestigen vervolgens de aandacht op de 

opschriften in Spreuken waar Salomo wordt genoemd als auteur van gelijkenisspreuken. 

Na bestudering van deze opschriften en verzamelingen komen zij tot de slotsom dat ook 

deze zoektocht geen vruchten afwerpt om Salomo het predicaat ‘patroonheilige’ voor de 

wijsheid te geven. 

 

Alt gaat in zijn zoektocht naar de betekenis van Salomo voor de wijsheid bij de 

‘natuurwijsheid’ in 1 Koningen en Spreuken te rade. Hij vergelijkt deze wijsheid met 

Egyptisch materiaal en komt tot de slotsom dat de wijsheid van Salomo een ontwikkeling 

of bewerking is van het onomasticon van Amenemope. De ‘ontdekking’ van Alt wordt 

aangevochten door Weeks die ook de betrekkingen van Salomo met Egypte in twijfel trekt. 

Om zijn woorden kracht bij te zetten, citeert Weeks Jamieson-Drake die tot de slotsom 
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komt dat Salomo’s bestuur anders moet worden ingeschat dan 1 Koningen en 2 Kronieken 

ons willen doen geloven. 

 

Brueggemann richt zich tenslotte op de ‘wereld’ waarvan Salomo deel uitmaakte. Hij vindt 

het opvallend dat niet alleen de Deuteronomist en de Kronist zich uitgebreid met Salomo 

bezighouden in respectievelijk 1 Koningen en 2 Kronieken, maar dat ook Spreuken, 

Prediker en Wijsheid van Salomo wijzen op het verband tussen Salomo en de wijsheid. Dit 

verband heeft volgens hem te maken met de werkelijkheid die zich voordeed ten tijde van 

Salomo of met de herinnering aan Salomo die in het geheugen stond gegrift. Brueggemann 

komt tot de conclusie dat Salomo moet worden opgevat als initiator van een sociale 

verandering in Israël. Hij wordt daarin gesteund door Von Rad en bekritiseerd door 

Crenshaw. Crenshaw neemt namelijk het standpunt in dat de inhoud van het door 

Brueggemann aangevoerde materiaal als legendarisch of zelfs fictief moet worden 

aangemerkt. 

 

‘Zoveel hoofden, zoveel zinnen’ luidt een Nederlands spreekwoord waarmee wordt bedoeld 

dat iedereen een eigen visie heeft waarbij men moeilijk samen tot een oplossing kan 

komen. Een ander Nederlands spreekwoord zegt het als volgt: ‘De waarheid ligt in het 

midden’ en brengt naar voren dat noch het een noch het ander helemaal waar is. Dat 

Salomo contacten heeft gehad met Egypte (bijvoorbeeld door zijn huwelijk met de dochter 

van Salomo) wordt door geleerden algemeen aanvaard en moet als reëel worden 

aangemerkt. Deze contacten blijken ook uit de nauwe overeenkomst tussen het 

onomasticon van Amenemope en Spreuken 22:17-23:11. Of de passages in 1 Koningen 

en 2 Kronieken als historisch betrouwbaar of als legendarisch of zelfs fictief moeten worden 

aangemerkt blijft de vraag. Finkelstein en Silberman (paragraaf 4.2.4.13) voeren sterke 

archeologische argumenten aan die zich uitspreken tegen episodes uit het leven van 

Salomo. In die zin heeft ook Crenshaw een troef in handen door te beweren dat het door 

Brueggemann aangevoerde materiaal als legendarisch of zelfs fictief moet worden 

aangemerkt. Blijft overeind staan dat zowel 1 Koningen als 2 Kronieken uitgebreid verslag 

doet van Salomo’s wel en wee en dat Spreuken, Prediker en Wijsheid van Salomo aan hem 

worden toegeschreven. De toeschrijving in de wijsheidsliteratuur kan zijn gebaseerd op 

pseudonimiteit, een fenomeen dat in het Oude Testament regelmatig is toegepast. Het 

uitgangspunt van pseudonimiteit is echter het gebruik om geschriften aan grote en 

belangrijke personen uit de geschiedenis toe te schrijven en vervolgens daaraan gezag toe 

te kennen. En hiermee komen we terug bij het beginpunt. Salomo moet een meer dan 

gemiddelde rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Israël om als pseudoniem te dienen 

voor de schrijver(s) van de oudtestamentische wijsheidsliteratuur en om door de 
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Deuteronomist en de Kronist ‘uitverkoren’ te worden als een van de ‘hoofdpersonen’ in hun 

werk. 

 

4.2.4  HET LEVEN VAN SALOMO 

 

4.2.4.1 INLEIDING 

 

Na een schematische voorstelling van 1 Koningen 1-11 en 2 Kronieken 1-9 (paragraaf 

4.2.1), een algemeen beeld van Salomo en zijn tijd (paragraaf 4.2.2) en de betekenis van 

Salomo als ‘patroonheilige’ voor de wijsheid (paragraaf 4.2.3) besteed ik aandacht aan het 

leven van Salomo. Ik kijk achtereenvolgens naar de dynastieke opvolging (paragraaf 

4.2.4.2), de hofintrige en de disloyaliteit van Joab en Abjathar (paragraaf 4.2.4.3), de 

zalving van Salomo (paragraaf 4.2.4.4), het gevolg van Salomo’s zalving voor Adonia 

(paragraaf 4.2.4.5), het begin van de regering van Salomo (paragraaf 4.2.4.6), 

internationale betrekkingen (paragraaf 4.2.4.7), de bouwactiviteiten van Salomo 

(paragraaf 4.2.4.8), het staatsmanschap en de politieke invloed van Salomo (paragraaf 

4.2.4.9), het intellectuele, culturele en godsdienstige leven onder Salomo (paragraaf 

4.2.4.10), de tanende macht van Salomo (paragraaf 4.2.4.11) en de dood van Salomo 

(paragraaf 4.2.4.12). Tenslotte richt ik mij op argumenten tegen episodes uit het leven 

van Salomo (paragraaf 4.2.4.13). 

 

4.2.4.2 DE DYNASTIEKE OPVOLGING 

 

Salomo is geboren uit de relatie tussen David en Bathseba, de vrouw van Oeria, de Chitiet. 

Nadat David overspel had gepleegd met Batseba liet hij Oeria vermoorden (2 Samuel 

11:14-27). Na de dood van Oeria nam David Batseba tot zijn vrouw. Volgens 2 Samuel 

12:24-25 ontvangt de zoon van David van zijn moeder Batseba de naam Salomo en van 

de profeet Natan de naam Jedidja (vriend of lieveling van Jahweh). De laatste naam komt 

nooit meer voor. Dit zou kunnen betekenen dat de geboortenaam door de troonnaam werd 

verdrongen (De Vaux 1973, 1:195; Finkelstein & Silberman 2006:108). 

 

David had Batseba beloofd dat Salomo hem zou opvolgen (1 Koningen 1:13, 17). Dat de 

keuze op Salomo is gevallen, kan nauwelijks hebben gelegen aan zijn persoonlijke 

kwaliteiten (Noth 1960:203). Hij was niet de oudste zoon van David en was zelfs niet de 

eerste in de lijn van troonopvolgers (En dit zijn de namen van wie hem zijn geboren in 

Jeruzalem: Sjamoea en Sjovav, Natan en Salomo; Jivchar, Elisjoea, Nefeg en Jafia; 

Elisjama, Eljada en Elifelet – 2 Samuël 5:14-16) (Noth 1960:203; Merrill 1987:279). Wat 

hem van de anderen onderscheidde, was dat zijn moeder Batseba de favoriete vrouw van 
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David was (Noth 1960:203). Merrill merkt op dat JHWH Salomo liefhad vanaf zijn geboorte 

(Dan troost David zijn vrouw Batseba, komt bij haar binnen en ligt met haar neer; zij baart 

een zoon en hij roept als naam voor hem uit ‘Salomo’, vol van vrede! De ENE heeft hem 

liefgehad – 2 Samuël 12:24) en voor David was het vanaf dat moment duidelijk dat Salomo 

koning zou worden in zijn plaats (zie, een zoon zal jou geboren worden: hij wordt een man 

van rust en rust zal ik hem schenken van al zijn vijanden van rondom, ja, ‘Salomo’, 

vredevorst, wordt zijn naam, vrede en stilheid zal ik over Israël geven in zijn dagen; hij 

zal voor mijn naam een huis bouwen, hij zal mij tot zoon zijn en ik hem tot vader; ik zal 

de troon van zijn koningschap over Israël vastzetten tot in eeuwigheid! – 1 Kronieken 22:9-

10) (Merrill (1987:279). 

 

4.2.4.3 DE HOFINTRIGE EN DE DISLOYALITEIT VAN JOAB EN ABJATAR 

 

Aan het hof vormden zich twee partijen: één rondom Adonia, de oudste van Davids nog 

levende zonen, en een tweede groep die Salomo als Davids opvolger wenste (Jagersma 

1979:161; Merrill 1987:286). 

 

Salomo werd de opvolger van David na een verbitterd dynastiek gevecht waarin zijn broer 

Adonia het onderspit delfde (Noth 1960:203, 205; Rendtorff 1985:34; Gottwald 1987:322; 

Le Roux 1987:104-105; Miller & Hayes 2006:188). Adonia, die zich bewust was dat Salomo 

de troon zou bestijgen, onderhandelde met Joab, de zoon van Tseroeja en legeraanvoerder 

en met de priester Abjatar (Bright 1980:210; Merrill 1987:279-280; Rogerson 1999:85; 

Miller & Hayes 2006:188). Waarom Joab en Abjatar? Joab was een neef van David, de zoon 

van zijn zuster Tseroeja (1 Kronieken 2:16). Hij had het gebracht tot Davids 

legeraanvoerder maar kon zich niet vinden in Davids ambivalente houding op diplomatiek 

en militair terrein. Waar Joab in actie zou zijn gekomen tegen Davids vijanden, waaronder 

Abner en Absalom, zocht David naar een meer vreedzame oplossing die Joab als zwakte 

van David zag. Wellicht heeft Joab eenzelfde zwakte in Salomo gezien. Maar nog sterker 

speelde voor Joab zijn eigen tanende rol in Davids plannen. De verantwoordelijkheid van 

Joab voor de dood van Absalom had geleid tot het feit dat zijn neef Amasa zijn plaats had 

ingenomen. Het lukte Joab om zijn positie terug te krijgen door Amasa te vermoorden, 

maar zijn verhouding met David was vanaf dat moment ernstig verstoord. Het lag in de 

lijn van de verwachting dat Joab opnieuw zou worden gedegradeerd met het aantreden 

van Salomo en daarom koos hij de zijde van Adonia. Abjatar had David door dik en dun 

terzijde gestaan. Maar Abjatar overkwam hetzelfde als Joab: ook hij verloor zijn invloed 

en werd mogelijk als hogepriester vervangen (Merrill 1987:287-288). Adonia riep zijn 

broers en hoogwaardigheidsbekleders bijeen op een feest bij Een Rogeel en riep zichzelf 

tot koning uit (Bright 1980:210; Merrill 1987:279-280; Rogerson 1999:85). 
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4.2.4.4 DE ZALVING VAN SALOMO 

 

Er moest nu snel worden gehandeld vanuit de groep rondom Salomo, waaronder Nathan, 

de profeet, Tsadok, de priester en Benajahoe, de zoon van Jehojada en het hoofd van de 

Kreti en Pleti (2 Samuel 20:23). Zij begaven zich naar David en vroegen hem een beslissing 

te nemen waarop David beval dat Salomo onmiddellijk tot koning moest worden gezalfd. 

Salomo werd daarop naar Gichon gebracht, geëscorteerd door de troepen van David en 

daar door Tsadok tot koning gezalfd (Bright 1980:210; Merrill 1987:279-280; Rogerson 

1999:85; Miller & Hayes 2006:188). 1 Koningen 1:39 spreekt alleen over Tsadok maar 1 

Koningen 1:34 over de priester Tsadok met de profeet Natan (De Vaux 1973, 1:187). De 

keus voor Gichon had wellicht te maken met het feit dat zich daar het heiligdom van de 

ark bevond. In 1 Koningen 1:39a staat: Dan haalt Tsadok de priester de hoorn met olie uit 

de tent en zalft hij Salomo. Die tent zou de tent kunnen zijn die David had laten oprichten 

om de ark te herbergen (Ze komen met de ark van de ENE aan en stellen hem op zijn plaats 

midden onder het tentdoek dat David voor hem heeft gespannen – 2 Samuël 6:17a) (De 

Vaux 1973, 1:184). Na zijn zalving nam Salomo plaats op de troon in het koninklijk paleis 

(1 Koningen 1:46) (De Vaux 1973, 1:191-192). Ook 1 Kronieken 29:22-25 vertelt over de 

zalving van Salomo tot koning (Zij eten en drinken voor het aanschijn van de ENE diezelfde 

dag in grote vreugde; zij kennen het koningschap ten tweeden male toe aan Davids zoon 

Salomo en zalven hem voor de ENE tot leidsman en Tsadok tot priester – 1 Kronieken 

29:22). Blijkbaar werd de koning eerst in ‘besloten’ kring gekozen en dan aan het volk 

voorgesteld in een formele en plechtige bevestiging. 1 Kronieken 29:22-25 spreekt niet 

over de overname van de macht van David door Salomo. De schrijver van Kronieken was 

niet geïnteresseerd in de omstandigheden maar alleen in het resultaat (Merrill 1987:278-

279). De troon van Salomo wordt in 1 Koningen 10:18-20 beschreven als één van de 

wereldwonderen: stierenkoppen staken boven de rugleuningen uit en twee staande 

leeuwen dienden als armleuning. Nadat de koning op de troon had plaatsgenomen, 

kwamen hoge staatsambtenaren hem hulde betuigen. De kroning ging gepaard met 

betogingen van het volk en er werd op de bazuin en fluit geblazen (1 Koningen 1:39-40) 

(De Vaux 1973, 1:191-192, 195). 

 

4.2.4.5 HET GEVOLG VAN SALOMO’S ZALVING VOOR ADONIA 

 

Adonia, die begreep dat zijn spel ten einde was, begaf zich naar het altaar en weigerde dat 

te verlaten tot Salomo had gezworen hem niet te doden (Bright 1980:210; Merrill 

1987:280). Dat altaar zou hebben gestaan bij de tent waarop wordt gedoeld in paragraaf 

4.2.4.4 (De Vaux 1973, 1:184). De episode rond de troonsbestijging van Salomo heeft dus 

alles in zich van een hofintrige met aan de ene kant Adonia, Joab en Abjatar en aan de 
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andere kant Salomo, Benaja en Tsadok. Benaja stond aan de kant van Salomo want er 

was hem alles aan gelegen om generaal te worden (Bright 1980:210). 

 

4.2.4.6 HET BEGIN VAN DE REGERING VAN SALOMO 

 

Aan het begin van zijn regering ruimde Salomo de leiders van de oppositiepartij met 

inbegrip van Adonia uit de weg (1 Koningen 2:13-44 en 46a): Adonia, Joab en Sjimi werden 

gedood en Abjatar werd verbannen naar zijn landgoed Anatot (Noth 1960:205; Anderson 

1966:57; Jagersma 1979:163; Bright 1980:211; Rogerson 1999:85; Provan, Long & 

Longman III 2003:247; Miller & Hayes 2006:188-189). Salomo werd hierin geholpen door 

Benajahoe, zijn huurling (1 Koningen 2:25, 34 en 46a) die hiervoor werd beloond door 

Salomo door hem opperbevelhebber van het leger te maken (1 Koningen 2:35a). Wellicht 

wilde Salomo op deze manier zijn macht tonen aan sterke en invloedrijke vijanden (Noth 

1960:205). Zijn koninkrijk strekte zich uit van Dan tot Beëer Sjeva (1 Koningen 5:5) of 

van de Rivier tot de grens van Egypte (1 Koningen 5:1) (Provan, Long & Longman III 

2003:251; Finkelstein & Silberman 2006:154). 

 

Na al deze gebeurtenissen ging Salomo naar Gibeon om te offeren, omdat daar de 

belangrijkste ‘hoogte’ was (1 Koningen 3:4) (Smith 1987:16; Miller & Hayes 2006:189). 

Merrill (1987:290) zegt dat het niet duidelijk is waarom Salomo naar Gibeon ging in plaats 

van naar de berg Sion. Wellicht ging de belangstelling van Salomo meer uit naar het 

brengen van een offer dan naar de ark (2 Kronieken 1:1-6). Het besluit van Salomo viel 

bij JHWH in goede aarde en JHWH beloofde hem daar wijsheid, kennis, rijkdom, bezittingen 

en eer (2 Kronieken 1:7-12). Het gebed van Salomo is in dezen belangrijk omdat het hem 

als ‘verbondsopvolger’ uitbeeldt. Hij zag zichzelf als de vervulling van de goddelijke belofte 

aan David (1 Koningen 3:6) en als de bekleder van de troon van David op grond van 

JHWH’s verkiezing en soevereine keuze (Merrill 1987:290). 

 

4.2.4.7 INTERNATIONALE BETREKKINGEN 

 

SALOMO EN EGYPTE 

 

Salomo onderhield vriendschappelijke betrekkingen met zowel zijn ondergeschikten als 

met buitenlandse vorsten, zodat Israël zich in vrede kon ontwikkelen. Hij sloot daartoe 

bondgenootschappen door bijvoorbeeld te trouwen met buitenlandse vrouwen (1 Koningen 

11:1-3a). Zijn meest beroemde vrouw was de dochter van de Egyptische farao, die speciale 

privileges genoot (1 Koningen 3:1 en 7:8). De farao die ten tijde van Salomo regeerde, 

was farao Siamun van de eenentwintigste Dynastie (978 tot 959 voor Christus). 1 Koningen 
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9:16 vertelt dat de farao de Kanaänitische stad Gezer vernietigde en zijn dochter aan 

Salomo gaf waarmee Salomo’s gebied zich uitbreidde (Jagersma 1979:170; Bright 

1980:212; Merrill 1987:291-293; Shupak 1993:353). Wellicht vreesde farao Siamun de 

banden die Salomo had verstevigd met koning Chiram van Tsor en voelde hij de noodzaak 

van een tegenwicht. Het is ook mogelijk dat Siamun wenste te onderhandelen met de 

aanwezige Filistijnen aan de noordoostelijke grens van zijn land door gebruik te maken 

van Salomo als tussenpersoon. Het meest waarschijnlijke is dat Siamun de toenemende 

strijdlust en het imperialisme van Asjoer in het noorden en oosten vrees tegemoet zag. 

Een alliantie met Salomo zou een buffer creëren tussen Egypte en Asjoer (Merrill 

1987:292-293). 

 

SALOMO EN TSOR 

 

Salomo had voor zijn bouwactiviteiten veel materiaal nodig. Hij sloot hiertoe een 

overeenkomst met Chiram, de koning van Tsor, die al een vriend was van zijn vader David 

(1 Koningen 5:15-26). Chiram leverde Salomo naast hout ook vaklieden (Noth 1960:211; 

Miller & Hayes 2006:189). Deze vaklieden stonden onder leiding van Choeram Avi, een 

half-Israëliet (1 Koningen 7:13-14 en 2 Kronieken 2:13-14) (Merrill 1987:291). Salomo 

betaalde Chiram met tarwe en olijfolie (1 Koningen 5:25) waaraan het Tsor ontbrak omdat 

het weinig landbouwgrond had (Noth 1960:212; Bruce 1963:35; Bright 1980:212; 

Gottwald 1987:322; Merrill 1987:291). 

 

4.2.4.8 DE BOUWACTIVITEITEN VAN SALOMO 

 

DE TEMPEL 

 

Tot de meest beroemde bouwwerken van Salomo behoort ongetwijfeld de (koninklijke) 

tempel (Noth 1960:208; Bruce 1963:35; Rendtorff 1985:35; Provan, Long & Longman III 

2003:254; Finkelstein & Silberman 2006:7, 79;). Bruce geeft aan dat de tempel werd 

gebouwd op een locatie die door David werd gekocht van een Jebusitische eigenaar om 

hem te gebruiken als een plaats om te offeren toen Jeruzalem werd verwoest door een 

(pest)epidemie. Op die plaats bevond zich een rotsaltaar waarvan de Joodse traditie 

beweert dat Abraham daar de voorbereidingen had getroffen om zijn zoon Isaak te offeren 

(Bruce 1963:35). David heeft volgens de Kronist de voorbereidingen voor de tempelbouw 

al tot in details voorbereid (zie bijvoorbeeld 1 Kronieken 22 en 28). Dit valt niet op te 

maken uit Koningen. Rupprecht (1976:5 en volgende, 105 en volgende) zegt dat de tempel 

geen nieuw gebouw is maar een overname van het Jebusitische heiligdom in Jeruzalem, 

dat door Salomo werd gerenoveerd en uitgebreid. Ringgren (1966:61) en Busink 
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(1970:617 en volgende) beschouwen de tempel als een specifieke schepping van Israël en 

Salomo. In 2 Kronieken 3:1 wordt de berg Moria genoemd als plaats voor de tempel. In 

Koningen wordt echter niet meer over deze plaats gerept (Jagersma 1979:166). De bouw 

van de tempel begon in het vierde jaar van Salomo’s regering (ongeveer 959 voor Christus) 

en werd zeven jaar later voltooid (1 Koningen 6:37-38) (Jagersma 1979:168; Bright 

1980:218; Miller & Hayes 2006:189). Het vierde jaar van Salomo’s regering was 480 jaar 

nadat het volk Israël Egypte had verlaten (Miller & Hayes 2006:189). 1 Koningen 6 en 

7:13-51 vermelden de feiten die met de tempelbouw en de inrichting te maken hebben. 

De tempel werd gebouwd naar Kanaänitisch gebruik. Een tempel was een stadsheiligdom 

en de Israëlieten namen hun stadscultuur over van de Kanaänieten. De tempel werd 

ontworpen als verblijfplaats voor JHWH (1 Koningen 8:12-13). Salomo gebruikte voor zijn 

bouwwerken bouwers uit Chirom, Givlieten (1 Koningen 5:18) en Chiram uit Tsor (1 

Koningen 7:13 en volgende) (Noth 1960:208; Anderson 1966:58; Bright 1980:218; 

Dearman 1992:61). 

 

Na de voltooiing van de tempel liet Salomo de ark van het verbond overbrengen uit de 

stad van David, Sion, naar de tempel (1 Koningen 8:1-11). Salomo plaatste de ark die 

David naar Jeruzalem had gebracht in het heilige der heiligen als een troon voor de 

onzichtbare goddelijke aanwezigheid in plaats van een afbeelding van JHWH zoals 

gebruikelijk in de plaatselijke tempel waar een afbeelding van de godheid werd geplaatst. 

Zo werd het koninklijke heiligdom tevens het heiligdom van de stammen van Israël (Noth 

1960:209; Bright 1980:218). 

 

De inwijdingsceremonie bestond naast het overbrengen van de ark uit een gebed door 

Salomo, offers en een feest (Miller & Hayes 2006:190). 

 

Salomo trad meermalen als hoofd van de eredienst op. Hij voerde priesterlijke handelingen 

uit: hij offerde te Gibeon (1 Koningen 3:4) en te Jeruzalem (1 Koningen 3:15) (De Vaux 

1973, 1:203). 

 

Hij bouwde niet alleen de tempel, maar verrichtte ook zelf de inwijding. In 1 Koningen 

8:22-26 looft Salomo JHWH en in 1 Koningen 8:27-53 bidt hij. Na het gebed zegende 

Salomo het volk (1 Koningen 8:54-61) en ten slotte brachten de koning, en heel Israël met 

hem, offers (1 Koningen 8:62-66) (Merrill 1987:295-296). 
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JERUZALEM EN HET KONINKLIJKE PALEIS 

 

Salomo hield zich bezig met uitgebreide bouwactiviteiten om het koninklijke huis met 

luister en roem te bekleden. Zo breidde hij de koninklijke stad Jeruzalem uit door er onder 

andere een stuk land aan toe te voegen voor zijn paleis. Omdat er ten oosten en westen 

van Jeruzalem valleien waren (waaronder het Kidrondal) kon hij de stad alleen in 

noordelijke richting uitbreiden omdat de heuvel waarop de stad lag daar zijn grootste 

hoogste bereikte. Het resultaat was een stad van buitengewone lengte van noord naar zuid 

in vergelijking met de smalle breedte van oost naar west. Het paleis van Salomo werd 

omgeven door een muur en torende hoog boven de stad uit en nam zeker zoveel ruimte 

in als de stad zelf (Noth 1960:207). 

 

De bouw van de tempel en die van het paleis vonden na elkaar plaats. Hoewel in 1 Koningen 

3:1 wordt gesproken over de bouw van zijn huis en het huis van de ENE, en Jeruzalems 

muur rondom, voleindigd heeft, wordt elders verteld dat het zeven jaar heeft geduurd om 

te tempel te bouwen (1 Koningen 6:38) en dertien jaar om het paleis te bouwen (1 

Koningen 7:1) en dat de totale bouwperiode twintig jaar in beslag nam (1 Koningen 9:10). 

De tempel werd in 959 voor Christus voltooid en het paleis dus niet voor 946 voor Christus. 

Het koninklijke paleis was groter dan de tempel. Na de voltooiing van de tempel en het 

paleis bouwde Salomo een paleis voor zijn favoriete vrouw, de dochter van farao (Merrill 

1987:296-297; Rogerson 1999:86; Miller & Hayes 2006:189-190). 

 

ANDERE BOUWPROJECTEN 

 

Salomo hield zich ook bezig met bouwactiviteiten in andere, met name voormalige 

Kanaänitische, steden die David had ingelijfd in de koninkrijken van Juda en Israël (naast 

Jeruzalem waren dit Chatsor, Megido, Gezer, Bet Choron, Baälat en Tadmor) (Noth 

1960:209; Bruce 1963:37; Jagersma 1979:169; Bright 1980:213; Merrill 1987:297-298; 

Rogerson 1999:87; Provan, Long & Longman III 2003:254; Finkelstein & Silberman 

2006:154). In het bijzonder Chatsor, Megido en Gezer waren van strategisch belang: zij 

lagen op handelsroutes en waren voorzien van opslagplaatsen en militaire hoofdkwartieren 

van waaruit Salomo toezicht kon uitoefenen. Bet Choron, ten noordwesten van Gibeon, en 

Baälat, ten zuidwesten van Gezer, werden versterkt met het oog op mogelijke aanvallen 

van de Filistijnen op Israël. Tadmor beschermde de zuidelijke grens (Merrill 1987:297-298; 

Provan, Long & Longman III 2003:255). 

 

1 Koningen 9:19 vertelt dat Salomo steden bouwde voor zijn wagens en ruiters/paarden. 

Zo bouwde hij een stallencomplex in de voormalige Kanaänitische stad Megido (Noth 
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1960:209; Anderson 1966:61). Salomo hield een geweldige macht van strijdwagens in 

stand ter meerdere eer en glorie van zijn rijk. Strijdwagens die hij overigens nooit voor 

oorlogvoering heeft gebruikt (Noth 1960:210; Bruce 1963:37; Bright 1980:213). 1 

Koningen 10:26 en 2 Kronieken 9:25 vermelden dat Salomo veertienhonderd strijdwagens, 

twaalfduizend ruiters en vierduizend stallen had (Bright 1980:213). In 1 Koningen 9:19 

worden geen namen vermeld van de steden voor Salomo’s wagens en ruiters maar in 1 

Koningen 9:15 en 17-18 worden wel steden genoemd waarvan echter niet wordt gezegd 

met welk doel Salomo hen herbouwde (Noth 1960:209; Anderson 1966:61). 

 

Naast steden voor wagens en ruiters bouwde Salomo ook voorraadsteden die wellicht 

werden gebruikt om de belasting die werd geheven voor het onderhoud van het koninklijke 

hof te bewaren. De bouwprojecten van Salomo moeten werkgelegenheid hebben gegeven 

aan duizenden mensen waardoor de levensstandaard van het land omhoog ging (Bright 

1980:217; Shupak 1993:353). 

 

4.2.4.9 HET STAATSMANSCHAP EN DE POLITIEKE INVLOED VAN SALOMO 

 

IN EIGEN LAND 

 

Israël heeft onder David de beweging gemaakt van een federatie van nagenoeg autonome 

stammen naar een nationale eenheid met een sterke regering en een diplomatieke en 

militaire tegenwoordigheid onder de volken (Merrill 1987:300-301). 

 

DE PROVINCIES 

 

Salomo erfde van David een aantal provincies die voornamelijk bestonden uit koninkrijken 

en staten grenzend aan Israël. Deze omvatten Damascus, Amon, Moab, Edom en 

verschillende kleinere vorstendommen. Zij hadden hun onafhankelijkheid verloren en 

werden onder het gezag van Salomo geregeerd door Israëlitische gouverneurs of andere 

ondergeschikten en zij moesten aan Salomo belasting betalen (Merrill 1987:301). 

 

VAZALSTATEN 

 

Tot de vazalstaten behoorden bijvoorbeeld Tsova, Chamat, Arabië en mogelijk Filistea. Zij 

waren onder Israëlitisch bestuur gebracht vanuit militair of diplomatiek oogpunt maar 

behielden een zekere mate van zelfbestuur, waaronder ‘autochtone’ heersers en een eigen 

fiscaal beleid. Deze staten waren verplicht de soevereiniteit van de Israëlitische koning te 
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erkennen, goederen en diensten te leveren en onder alle omstandigheden loyaal te zijn 

(Merrill 1987:301-302). 

 

GEALLIEERDE STATEN 

 

Bij de geallieerde staten kan worden gedacht aan Tsor en Egypte. Salomo onderhield 

betrekking met koning Chiram van Tsor op voet van gelijkwaardigheid. Deze betrekking 

legde beiden geen windeieren. Chiram verstrekte Salomo bouwmaterialen en kreeg 

daarvoor voedsel terug. In een later stadium deed Salomo afstand van twintig steden in 

Galilea ten gunste van Chiram. Hoewel Chiram daarmee niet tevreden was, betaalde hij 

honderdtwintig talenten goud (1 Koningen 9:10-14). Salomo sloot een soortgelijk verdrag 

met Egypte door te trouwen met de dochter van farao Siamun en ontving als bruidsschat 

de Kanaänitische stad Gezer (Bruce 1963:36, 37; Merrill 1987:302; Rogerson 1999:87; 

Miller & Hayes 2006:186). 

 

HET BINNENLANDS BESTUUR 

 

De bouwwerken van Salomo in Jeruzalem waren de omlijsting van een met pracht en praal 

omgeven en kostbare koninklijke huishouding waarvan de rekening door het volk Israël 

moest worden betaald. 1 Koningen 5:2-3 geeft een overzicht van de dagelijkse 

benodigdheden (Noth 1960:212; Anderson 1966:58; De Vaux 1973, 1:238-239; Jagersma 

1979:173-174; Bright 1980:220-221; Rendtorff 1985:35; Matthews & Benjamin 

1993:163). Salomo voerde daartoe een belastingsysteem in. Hij verdeelde zijn koninkrijk 

in twaalf gewesten die elk één maand per jaar verantwoordelijk waren voor het onderhoud 

van het koninklijke hof (1 Koningen 4:7). Aan het hoofd van elk gewest stond een opzichter 

en het hoofd van alle opzichters was Azarjahoe, de zoon van Nathan (1 Koningen 4:5) 

(Noth 1960:212; Bruce 1963:37; Anderson 1966:58; De Vaux 1973, 1:238-239; Jagersma 

1979:173-174; Bright 1980:220-221; Rendtorff 1985:35; Merrill 1987:303-304; Matthews 

& Benjamin 1993:163; Provan, Long & Longman III 2003:249; Finkelstein & Silberman 

2006:154) Vanwege klimaatverschillen en de hoeveelheid landbouwgrond werkte dit 

programma niet en het getuigt dan ook niet van economisch inzicht van Salomo (Matthews 

& Benjamin 1993:168). Er is volgens Jagersma (1979:173-174) reden om aan te nemen 

dat dit systeem op de één of andere manier teruggaat op een Egyptisch model. Redford 

(1972:141-156) wijst op overeenkomsten tussen 1 Koningen 4:7-19 en een soortgelijke 

beschrijving op een inscriptie uit de tijd van farao Sisak (1 Koningen 14:25). 

 

De bouwactiviteiten van Salomo vereisten enorm veel arbeidskrachten, zeker in een tijd 

waar alles handwerk was. Salomo stelde daartoe dwangarbeid in die overigens ook bestond 
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ten tijde van David (2 Samuel 20:23-26 bevat een lijst van Davids beambten waaronder 

Adoram die over de herendienst ging) (Noth 1960:210; Gottwald 1987:322). Tijdens de 

regering van Salomo was Adoniram, de zoon van Avda, hoofd van de herendienst (1 

Koningen 4:6). Er zijn twee lezingen over deze herendienst. In 1 Koningen 5:27 staat dat 

Salomo uit heel Israël mensen liet opkomen om herendienst te verrichten en in 1 Koningen 

9:15 en 20-22 dat alleen het niet-Israëlitische deel van de Kanaänitische stadstaten 

herendienst moest verrichten (Noth 1960:211; Bruce 1963:37; Anderson 1966:58; De 

Vaux 1973, 1:251, 352; Jagersma 1979:174; Bright 1980:222; Rendtorff 1985:35; Merrill 

1987:303-304). Noth (1960:211) geeft de voorkeur aan de laatste lezing. 

 

Het volk zuchtte onder de monarchie van Salomo (Noth 1960:216). Ik heb al gewezen op 

het verdelen van Israël in twaalf belastingdistricten en de dwangarbeid. Salomo’s financiële 

positie dwong hem verder om twintig steden aan koning Chiram van Tsor over te dragen 

(1 Koningen 9:10-14) (Jagersma 1979:171; Bright 1980:222; Miller & Hayes 2006:190). 

Het is dan ook niet vreemd dat het begin van de verwerping van de monarchie onder 

Salomo een aanvang nam (Noth 1960:216). De exponent van dat verzet was Jerobeam (1 

Koningen 11:26) (Jagersma 1979:175-176). 

 

DE INTERNATIONALE HANDEL 

 

Vermoedelijk heeft Salomo zijn bezit uitgebreid. In 1 Koningen 4:6 wordt een hofmeester, 

Achisjae, ten tonele gevoerd die niet bestond onder David (Noth 1960:213). Hij wedijverde 

met de koningen van Egypte en Mesopotamië. Hij vergaarde een enorme rijkdom (1 

Koningen 10:14-22) en werd, wat rijkdom en wijsheid betrof, aanzienlijker dan alle 

koningen van de aarde (1 Koningen 10:23). 

 

Het feit dat hij toegang had tot de Golf van Akaba en vandaar naar de Rode Zee kon, 

maakte het hem mogelijk om winstgevende reizen te ondernemen met een door hem 

gebouwde vloot (1 Koningen 9:26-28 en 10:11, 22) (Smith 1987:105). Deze reizen 

strekten zich uit tot Ofir van waaruit goud, zilver, sandelhout, edelstenen, ivoor, apen en 

pauwen werden meegebracht (Noth 1960:214; Bruce 1963:36; Anderson 1966:60; Bright 

1980:215). De exacte ligging van Ofir is onduidelijk. Als thuishaven voor zijn handelsvloot 

bouwde Salomo de stad Etsjon Gever (1 Koningen 9:26) op de noordelijke oevers van de 

Golf van Akaba (Jagersma 1979:172; Miller & Hayes 2006:190). 

 

Opgravingen hebben uitgewezen dat in Etsjon Gever installaties hebben bestaan voor het 

smelten van koper en ijzer, waarbij gebruik werd gemaakt van de wind vanuit de Golf van 

Akaba (Noth 1960:215; Bruce 1963:36; Gottwald 1987:302). Bright trekt het bestaan van 
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een raffinaderij in Etsjon Gever in twijfel. Hij zegt dat momenteel wordt aangenomen dat 

het een fort en een opslagplaats is geweest. Het is welhaast zeker dat Salomo grote 

hoeveelheden koper nodig had voor het vervaardigen van de gebruiksvoorwerpen voor de 

tempel (1 Koningen 7:45 en volgende). Waar Salomo’s koper vandaan kwam, is 

onduidelijk. David bracht koper mee uit Tivchat en uit Koen, steden van Hadarezer (1 

Kronieken 18:8). Wellicht was dit dezelfde bron waaruit Salomo putte. Er staat echter in 1 

Kronieken 18:8 dat David zeer veel koper meenam waarvan Salomo de koperen zee, de 

pilaren en de koperen voorwerpen maakte. Het kan dus ook zijn dat de voorraad die David 

had aangelegd voldoende was voor Salomo (Bright 1980:216). 

 

Uit 1 Koningen 10:28-29 kan worden opgemaakt dat Salomo zich bezighield met de handel 

in paarden en wagens die uit Egypte en Kevee werden ingevoerd en aan de koningen van 

de Chitieten en van Aram werden verkocht (Noth 1960:215; Bruce 1963:36; Anderson 

1966:61; Jagersma 1979:172; Bright 1980:216; Gottwald 1987:322; Merrill 1987:308-

310). Egypte stond van oudsher bekend om zijn strijdwagens en Kevee was beroemd om 

zijn paarden (Bruce 1963:36; Bright 1980:217). 

 

Salomo toonde ook belangstelling voor handel met het zuiden over land. Het bezoek van 

de koningin van Sjeva (1 Koningen 10:1-10, 13) moet in dat licht worden gezien. 1 

Koningen 10:15 vertelt dat de inkomsten van rondtrekkende kooplui en de winst van de 

handelaars van alle koningen van Arabië en van de landvoogden van het land in Salomo’s 

schatkist stroomden (Bright 1980:215). 

 

4.2.4.10 HET INTELLECTUELE, CULTURELE EN GODSDIENSTIGE LEVEN ONDER SALOMO 

 

1 Koningen 4:2-6 laat zien dat het aantal staatsambtenaren zich uitbreidde. Zij waren 

verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de koninkrijken Juda en Israël. In deze 

koninkrijken kwamen de stammen meer en meer in aanraking met de Kanaänieten. Dit 

beïnvloedde het leven in Israël. De verstedelijking met daaruit voortvloeiend een 

geldeconomie en de ontwikkeling van het verschil tussen rijk en arm vonden hun weg in 

het leven van de Israëlieten (Noth 1960:217). 

 

De nauwe omgang tussen Israëlieten en Kanaänieten had ook zijn uitwerking op de 

godsdienst. De profeten (in het bijzonder Hosea) spreken in een later stadium over 

godsdienstige prostitutie en spreken hun afkeer uit over het brengen van kinderoffers. Het 

Jahwisme ontwikkelde zich tot een Kanaänitische Baäl-cultus. Het inlijven van 

Kanaänitische steden in de koninkrijken Juda en Israël met daarmee gepaard gaand het 
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vervagen van de verschillen tussen de Israëlitische en Kanaänitische levensstijl, hebben 

daar zeker aan bijgedragen. 

  

Anderzijds hebben de contacten met het oude Nabije Oosten ook geleid tot nieuwe 

intellectuele krachten in Israël en tot het begin van meer algemeen onderwijs. De ‘wijsheid 

van Salomo’ (1 Koningen 5:9-14) kan ongetwijfeld in dat licht worden gezien en staat in 

verband met de wijsheidstraditie van het oude Nabije Oosten (1 Koningen 5:10-11) (Noth 

1960:218-219). Bright zegt dat schrijven wijd en zijd verbreid was (paragraaf 2.5(.2)) en 

dat Salomo schrijvers in dienst had om zijn (politieke) correspondentie af te handelen, 

officiële verslagen en/of rapporten bij te houden et cetera. Er was ook sprake van literaire 

activiteit. Israël begon met het vervaardigen van literatuur met een historisch karakter 

waarvan de geschiedenis van Davids hof (2 Samuël 9-20 en 1 Koningen 1-2) een markant 

voorbeeld is. Daarnaast hield men zich bezig met muziek en het zingen van psalmen (1 

Koningen 10:12). Psalmen van Kanaänitische oorsprong (zoals bijvoorbeeld Psalm 18, 29 

en 45) werden geschikt gemaakt voor Israëlitisch gebruik en nieuwe psalmen werden 

gecomponeerd. Ook de wijsheid floreerde (hoofdstuk 2). 

 

Uiteindelijk is er onder Salomo’s regering weinig overgebleven van Israëls stamverbond 

met zijn gewijde instellingen. De basis was niet langer het verbond van JHWH met zijn volk 

maar de staat. Dit betekende dat het verbond veel van zijn relevantie verloor in het 

dagelijks leven. Daarnaast veranderden Israël en Juda van agrarische samenlevingen in 

een commerciële en industriële maatschappij. De stamdemocratie verzwakte en het begin 

van een scheuring in Israëls samenleving tekende zich af (Bright 1980:219-220, 223). 

 

4.2.4.11 DE TANENDE MACHT VAN SALOMO 

 

INLEIDING 

 

Salomo viel een grote erfenis ten deel, maar hij slaagde er niet in zijn bezit uit te breiden. 

Er wordt geen melding gemaakt van enig militair initiatief van de kant van Salomo en 

wellicht heeft hij zich niet met oorlogvoering ingelaten. De politieke situatie die zijn vader 

David hem had nagelaten, leek aanvankelijk stevig en veilig genoeg om niet tot uitbreiding 

van zijn militaire macht over te gaan (Noth 1960:205; Bruce 1963:35; Bright 1980:212; 

Rendtorff 1985:35). 

 

Tijdens de laatste jaren van Salomo’s regering begon zijn rijk uit elkaar te vallen. De reden 

wordt vermeld in 1 Koningen 11:9 (De ENE wordt woedend op Salomo, omdat zijn hart zich 
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heeft geneigd, weg van de ENE, Israëls God, die zich twee keer aan hem heeft laten zien) 

(Merrill 1987:298-299). 

 

Overeenkomstig zijn positie had Salomo talrijke buitenlandse vrouwen in zijn harem. In 1 

Koningen 11:1 en volgende wordt hij hiervoor bekritiseerd en wordt opgemerkt dat deze 

vrouwen hem aanzetten tot het verlaten van JHWH en het aanbidden van afgoden. Onder 

de vrouwen was een Egyptische prinses (1 Koningen 3:1 en 9:16) waaraan nauwe banden 

met Egypte ten grondslag lagen (Noth 1960:216; Bruce 1963:35; De Vaux 1973, 1:208; 

Albertz 1994a:148; Miller & Hayes 2006:190). Salomo bouwde heiligdommen voor de 

cultussen van zijn buitenlandse vrouwen op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem (De 

offerhoogten in het zicht van Jeruzalem, rechts van de Berg des Verderfs, die Israëls koning 

Salomo gebouwd heeft voor Asjtarte, de griezel van de Tsidoniërs, voor Kemosj, de griezel 

van Moab, en voor Milkom, de gruwel van de zonen van Amon, heeft de koning besmet – 

2 Koningen 23:13) (Noth 1960:242). Dan gaat Salomo Asjtarte achterna, godin van de 

Tsidoniërs, en Milkom achterna, een gruwelgriezel van de Amonieten (1 Koningen 11:5). 

Dán bouwt Salomo een offerhoogte voor Kemosj, een gruwelgriezel van Moab, op de berg 

die in het zicht van Jeruzalem ligt, voor Moloch, een gruwelgriezel van de zonen van Amon 

(1 Koningen 11:7). Evenzo heeft hij gedaan voor alle buitenlandse vrouwen, die wierookten 

en offerden voor hun goden (1 Koningen 11:8). Salomo deed dat uit liefde voor zijn 

buitenlandse vrouwen (1 Koningen 11:1-4) (De Vaux 1973, 1:208; Jagersma 1979:171; 

Merrill 1987:310-312; Smith 1987:16; Dearman 1992:64; Albertz 1994a:148; Rogerson 

1999:87; Provan, Long & Longman III 2003:256; Finkelstein & Silberman 2006:8; Miller 

& Hayes 2006:190). 

 

Salomo heeft tijdens zijn leven nogal wat plichten verzaakt. Hij mocht voor zichzelf niet 

veel paarden aanschaffen (Deuteronomium 17:16), hij mocht het volk niet laten 

terugkeren naar Egypte om veel paarden aan te schaffen (Deuteronomium 17:16), hij 

mocht voor zichzelf niet veel vrouwen nemen (Deuteronomium 17:17) en hij mocht voor 

zichzelf ook niet al te veel zilver en goud nemen (Deuteronomium 17:17) (Jagersma 

1979:173; Albertz 1994a:225). 

 

SALOMO EN DE EDOMIET HADAD 

 

De eerste barst in het imperium van Salomo vertoonde zich ten oosten van de Dode Zee 

in de provincie Edom. Dit koninkrijk was ten tijde van David deel gaan uitmaken van Israël. 

Tijdens de verovering van Edom door Davids legeraanvoerder Joab was prins Hadad, een 

lid van de koninklijke familie, naar Egypte gevlucht. Hij vond daar onderdak wellicht onder 

farao Amenemope (993 tot 978 voor Christus). Hadad bereikte de huwbare leeftijd ten 
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tijde van farao Siamun en is getrouwd met de schoonzuster van Siamun (1 Koningen 

11:19) (Merrill 1987:299). 1 Koningen 11:14-22 en 25 vermelden dat Hadad na de dood 

van David en zijn legerbevelhebber Joab, terugkeerde naar Edom en zichzelf tot koning 

kroonde (Noth 1960:205; Bruce 1963:38; Jagersma 1979:170; Bright 1980:214; Gottwald 

1987:323). Salomo nam geen maatregelen om Edom weer in bezit te krijgen. 

 

SALOMO EN REZON VAN DAMASCUS 

 

De tweede bron van onrust voor Salomo was Rezon van Damascus. In 1 Koningen 11:23-

25 wordt verteld dat een zekere Rezon, de zoon van Eljada, die was weggevlucht bij zijn 

heer Hadadezer, de koning van Tsova, terugkeerde naar Damascus en daar ging regeren 

(Noth 1960:206; Bruce 1963:38; Anderson 1966:62; Jagersma 1979:170; Bright 

1980:214; Rendtorff 1985:36; Gottwald 1987:323; Merrill 1987:299-300). Dit heeft 

wellicht niet geleid tot het verlies van Aram maar de belangrijkste stad Damascus was wel 

in vreemde handen gevallen. Opnieuw lijkt het of Salomo niets heeft ondernomen om Aram 

weer in bezit te krijgen. Met de val van Damascus kwam de invloed die David had op de 

Arameeërs in de afgelegen delen van Syrië tot een einde. 

 

SALOMO EN JEROBEAM 

 

De derde persoon die Salomo moeilijkheden bezorgde, was Jerobeam. Jerobeam was 

vanwege zijn verdiensten tijdens de bouw van Salomo’s fort in Jeruzalem bevorderd tot 

opzichter over de dwangarbeiders (1 Koningen 11:27-28). Toen Salomo zich op afvallige 

wegen begaf, riep de profeet Achia uit Sjilo Jerobeam en vertelde hem dat tien stammen 

van Israël zich zouden bevrijden uit Salomo’s regering en dat hij door JHWH was 

uitgekozen om hen te leiden. Dit kwam Salomo ter ore met als gevolg dat Jerobeam moest 

vluchten naar Egypte waar hij bleef tot de dood van Salomo (1 Koningen 11:26-40). Na 

de dood van Salomo keerde Jerobeam terug en werd koning over het Noordrijk (Noth 

1960:206; Bruce 1963:39; Rendtorff 1985:36; Gottwald 1987:322; Merrill 1987:300; 

Matthews & Benjamin 1993:167; Albertz 1994a:140; Provan, Long & Longman III 

2003:256; Miller & Hayes 2006:190). 

 

4.2.4.12 DE DOOD VAN SALOMO 

 

Salomo stierf in het jaar dat loopt van het najaar 926 voor Christus tot het najaar 925 voor 

Christus. Zijn dood is de vroegste gebeurtenis in de geschiedenis van Israël die precies is 

te dateren (met een mogelijke marge van enkele jaren). Volgens 1 Koningen 11:42 heeft 

Salomo veertig jaar geregeerd. Waarschijnlijk is dit een rond getal. Het getal veertig komt 
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in het Oude Testament vaker voor als rond getal en geeft een tijdspanne aan waarin een 

generatie van volwassen mensen gewoonlijk overlijdt (van David wordt ook gezegd dat hij 

veertig jaar heeft geregeerd) (Miller & Hayes 2006:190). 

 

4.2.4.13 ARGUMENTEN TEGEN EPISODES UIT HET LEVEN VAN SALOMO 

 

In deze paragraaf voer ik argumenten van Finkelstein en Silberman (2006) en Miller en 

Hayes (2006) ten tonele die pleiten tegen gebeurtenissen in het leven van Salomo. 

 

Miller en Hayes (2006:186) geven aan dat Salomo niet wordt genoemd in oude buiten-

Bijbelse bronnen en zetten daarom vraagtekens bij de ‘gouden eeuw’ die door de 

Bijbelschrijvers wordt geschetst ten tijde van Salomo. 

 

Miller en Hayes (2006:187) wijzen op de afwezigheid van handelswaren uit het buitenland 

in de tiende eeuw voor Christus (waarin Salomo zou hebben geleefd). Dit zou dan getuigen 

tegen het internationale karakter van Salomo’s regering en zijn internationale handel 

waarbij hij goederen vanuit het buitenland naar Jeruzalem bracht. 

 

Finkelstein en Silberman merken op dat het geschetste beeld in paragraaf 4.2.4 niets te 

maken heeft met de arme dorpen en de ruwe omstandigheden tijdens de tiende eeuw voor 

Christus. Het is het beeld van het georganiseerde en gecentraliseerde koninkrijk van Juda 

aan het begin van de zevende eeuw voor Christus onder Chizkia en Manasse. Als iemand 

lijkt op de Bijbelse Salomo dan is dat naar hun zeggen Manasse. Toen Manasse de troon 

beklom, lag de economie van Juda in gruzelementen. Het economische herstel dat 

plaatsvond in Juda aan het begin van de zevende eeuw voor Christus weerspiegelt het 

verhaal van Salomo. Er zijn echter ook verschillen tussen Juda in de zevende eeuw voor 

Christus en Salomo’s gebied. Manasse bestuurde alleen Juda (Israël werd bezet door 

Asjoer) en Solomo regeerde over heel Israël. Finkelstein en Silberman vragen zich af 

waarom het koninkrijk van Salomo zich in de Bijbel uitstrekt tot heel Israël. Zij komen op 

grond van een archeologische bestudering van Chatsor, Megido en Gezer tot de slotsom 

dat het beeld van een verenigd koninkrijk onder Salomo een weergave is van politieke, 

economische en sociale doelstellingen, versterkt door herinneringen aan het 

administratieve en politieke raffinement van het noorden. Het was de ultieme voorstelling 

van de zevende-eeuwse Judese staat (Finkelstein & Silberman 2006:155-159, 162). 

 

Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat opgravingen in Megido ten onrechte werden 

gezien als stallen voor Salomo’s paarden. Deze stallen werden gebouwd in de eerste helft 

van de achtste eeuw voor Christus ten tijde van Jerobeam II. Finkelstein en Silberman 
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voeren de Amerikaanse geleerde Cantrell ten tonele die volgens hen op grond van 

soortgelijke constructies in het oude Nabije Oosten met overtuiging heeft bewezen dat 

deze gebouwen inderdaad stallen zijn geweest (onder andere op grond van chemisch 

onderzoek van de grond waarin zich dierlijke urine bevindt). Ook in Ninevee, de hoofdstad 

van Asjoer, zijn soortgelijke troggen van steen als in Megido gevonden die inscripties 

bevatten die hen als troggen voor paarden aanmerken. In teksten uit Asjoer uit de achtste 

eeuw voor Christus wordt uitgebreid melding gemaakt van de handel in paarden met 

Egypte en het feit dat Asjoer, nadat het Egypte had ingenomen, belasting hief in de vorm 

van paarden. Hier ligt wellicht het verband tussen de stallen in Megido, archieven uit Asjoer 

en Salomo’s overlevering. Het lijkt waarschijnlijk dat het Noordrijk Israël tijdens de achtste 

eeuw voor Christus voorspoed verkreeg door paarden te importeren vanuit Egypte, te 

fokken in Megido en te verkopen aan Asjoer tijdens de regering van Jerobeam II. De 

anachronistische beschrijving van Salomo’s transacties met paarden duidt op vaag 

herinnerde details van de Israëlitische (en wellicht bescheiden Judese) handel (zie 1 

Koningen 10:28-29). De genoemde aantallen paarden, stallen en strijdwagens die in de 

Bijbel worden genoemd, kunnen worden gezien als literaire legendarische elementen met 

als doel indruk te maken op de lezer of luisteraar in plaats van een historisch beschrijving 

te geven (Finkelstein & Silberman 2006:163-167). 

 

Finkelstein en Silberman merken op dat het koninkrijk Sjeva ten tijde van Manasse 

beroemd was om zijn specerijen. Het wordt genoemd in Asjoers bronnen die dateren uit 

de laat achtste eeuw voor Christus in de dagen van Tiglat Pileser III, Sargon II en 

Sancheriev. Uit archeologisch onderzoek is naar voren gekomen dat het koninkrijk Sjeva 

begon te bloeien in de achtste eeuw voor Christus. Daarnaast is het opmerkelijk dat 

Koningen spreekt over het bezoek van een koningin omdat pas in verslagen die dateren 

uit de laat achtste en vroeg zevende eeuw voor Christus over Arabische koninginnen wordt 

gesproken (Finkelstein & Silberman 2006:170-171). 

 

Er zijn geen archeologische overblijfselen van de tempel die Salomo zou hebben gebouwd. 

Rijst voor Finkelstein en Silberman de vraag wie de tempel heeft gebouwd. Als zoon van 

een lokaal opperhoofd van een kleine, geïsoleerde staat had Salomo slechts toegang tot 

middelen om een bescheiden plaatselijk dynastiek heiligdom op te richten of te verbouwen 

van het soort bekend in het oude Nabije Oosten. Een monumentale tempel van het soort 

beschreven in de Bijbel kan alleen zijn gebouwd door één van de latere Davidische vorsten 

ten tijde dat Juda was uitgegroeid tot een meer complexe staat met meer mankracht, 

economische middelen en bouwvaardigheden. Er is dus niet bekend wie de tempel in 

Jeruzalem heeft gebouwd (Finkelstein & Silberman 2006:171-173). 
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Finkelstein en Silberman zetten ook vraagtekens bij koning Chiram van Tsor die naar hun 

zeggen in geen enkele andere tekst (uit dezelfde of latere tijd) voorkomt. Er is alleen 

sprake van een zekere koning Hirummu die belasting betaalt aan Asjoer en die twee keer 

voorkomt in de kronieken van Tiglat Pileser III. Hij wordt genoemd samen met Menacheem, 

koning van Israël, en Retsien, koning van Damascus en wordt door auteurs ook wel Chiram 

II genoemd om hem te onderscheiden van (de veronderstelde) Chiram I uit de tijd van 

Salomo. Het is aannemelijk dat de Chiram uit de achtste eeuw voor Christus handel dreef 

met het Noordrijk en dat zijn naam en daden werden gebruikt om Salomo als vorst te eren. 

1 Koningen 10:22a (Want een schip uit Tarsjiesj heeft de koning op zee samen met het 

schip van Chiram) zou kunnen getuigen van de handelssamenwerking van het Noordrijk 

met Tsor en de Feniciërs in de achtste eeuw voor Christus (Finkelstein & Silberman 

2006:173-174). 

 

De kopergieterijen tussen Soekot en Tsaretan (1 Koningen 7:46), de ontdekking van 

Salomo’s mijnen in Timna en de kopersmelterijen nabij Etsjon Gever hebben bewezen 

archeologische illusies te zijn. Etsjon Gever lijkt twee eeuwen na Salomo te zijn ontstaan. 

Zoals alle winstgevende economische bedrijvigheden werd de koperindustrie uitgevoerd 

onder bescherming van Asjoer. Het gedolven koper moet zijn weg hebben gevonden naar 

het westen door Judees gebied en Juda, als vazal van Asjoer, zou aan de koperindustrie 

hebben deelgenomen (Finkelstein & Silberman 2006:174-175). 

 

Miller en Hayes komen tot de slotsom dat de Salomo die in de Bijbel wordt getekend een 

geïdealiseerde figuur is en dat de gouden eeuw waarvan melding wordt gemaakt op zijn 

best retorisch van aard is. Zij vragen zich af hoe Salomo zijn prominente plaats in de 

volksoverlevering heeft verworven en waarom zijn regeringsperiode als een gouden eeuw 

te boek is gesteld. Volgens Miller en Hayes zou één van de redenen kunnen zijn dat er een 

kern van waarheid in de overlevering ligt opgesloten: de krijgsheer David werd opgevolgd 

door de bestuurder en bouwer Salomo die het koninkrijk nieuw leven inblies. Maar de 

belangrijkste reden is wellicht het verband tussen Salomo en de tempel in Jeruzalem. 

Omdat de tempel uitgroeide tot het middelpunt van het judaïsme onderging de bouwer 

ervan een gedaanteverandering – in de herinnering van het volk – van een lokale koning 

in een monarch van wereldfaam (Miller & Hayes 2006:187). Miller en Hayes merken op dat 

Salomo niet voorkomt in oude opschriften. Na bestudering van Bijbels materiaal komen zij 

tot de slotsom dat dit materiaal even problematisch is als historische bronnen en dat 

archeologisch bewijs tegenstrijdig is. Een beeld van de ‘historische’ Salomo moet naar hun 

zeggen naar voren komen uit het geredigeerde materiaal in 1 Koningen 1-11. Miller en 

Hayes gaan ervan uit dat passages met betrekking tot Salomo’s godsdienstige bezigheden 

lang na zijn tijd werden samengesteld en zich richtten op theologische aangelegenheden 
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van de gemeenschap na de ballingschap. Ondanks dat kunnen deze passages authentieke 

historische elementen in zich bergen. Miller en Hayes trekken de verhalen over Salomo’s 

droom in Gibeon en de dochter van farao in twijfel omdat soortgelijke verhalen ook 

voorkomen in relatie tot andere koningen in de antieke wereld. Het verhaal over de eerste 

rechtspraak van Salomo en het bezoek van de koningin van Sjeva zijn lang na Salomo’s 

tijd ontstaan en doen een beroep op zijn wijsheid en rijkdom. Miller en Hayes beschouwen 

zijn dagelijkse voedselvoorziening, de uitgebreidheid van zijn grondgebied, zijn stallen en 

paarden, zijn spreuken, zijn vrouwen et cetera als toebehorend aan een geïdealiseerde 

legendarische Salomo. Er zijn echter ook passages die een meer authentiek beeld geven, 

omdat deze passages details verstrekken die niet kenmerkend zijn voor propaganda en 

wijzen op een regering gebaseerd op bescheidenheid en realisme. Tot deze categorie 

behoren bijvoorbeeld de lijst van vorsten in 1 Koningen 4:1-6, de opzichters die zorg 

droegen voor het levensonderhoud (1 Koningen 4:7-19), de steden die Salomo heeft 

gebouwd met behulp van dwangarbeid (1 Koningen 9:15-19), de contacten met Chiram, 

de koning van Tsor (1 Koningen 9:26-28; 10:11-12, 22), zijn paarden en wagens (maar 

niet de omvang daarvan), de conflicten met Hadad uit Edom en Rezon uit Damascus (1 

Koningen 11:14-25) en de opstand van Jerobeam (1 Koningen 11:26-40) omdat deze 

gebeurtenis strijdig is met het beeld van Salomo dat wordt geschetst. Miller en Hayes 

wijzen op de afbeelding van Salomo in 1 Koningen 3-10 als gelovig vorst en het beeld van 

hem tijdens zijn laatste jaren als vorst die op het verkeerde pad is terechtgekomen door 

buitenlandse vrouwen. Eenzelfde patroon doet zich voor bij David en andere Judese 

koningen. Miller en Hayes beschouwen dit als een gekunstelde redactionele rangschikking, 

evenals de chronologie in 1 Koningen (bijvoorbeeld het begin van de bouw van de tempel 

in het vierde jaar van Salomo’s regering en Salomo’s bouwprojecten die de helft van zijn 

regering in beslag namen). Deze getallen zijn naar hun zeggen symbolisch van aard en 

moeten niet letterlijk worden genomen (Miller & Hayes 2006:191-194). Na bestudering 

van archeologische werken komen Miller en Hayes tot de volgende uitspraak: ‘Occupational 

remains from Early Iron Age Jerusalem, including the tenth century when Solomon would 

have lived, are meager and difficult to interpret’. Overeenkomsten tussen de tempel van 

Salomo en andere tempels in het oude Nabije Oosten plaatsen zij in hetzelfde licht: ‘As for 

the parallels between Solomon’s temple and other temples of the ancient Middle East, one 

must keep in mind that these are parallels that relate to the biblical description of 

Solomon’s temple – nothing has survived or has been excavated of the temple itself – and 

that the features involved (tripartite plan, sphinxes, shields, etc.) occur throughout the 

Bronze and Iron ages, not just the tenth century’. Het is volgens Miller en Hayes mogelijk 

dat de bijbelschrijvers de tempel hebben beschreven zoals hij eruitzag aan het einde van 

Juda’s geschiedenis of zoals hij post had gevat in hun herinnering lang nadat de Babyloniërs 

hem hadden vernietigd. Miller en Hayes sluiten de bestudering van de archeologie af met 
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op te merken dat de interpretatie van archeologisch bewijs grotendeels berust op het 

geloof dat iemand heeft in het portret dat van de Bijbelse Salomo wordt geschetst (Miller 

& Hayes 2006:203). Miller en Hayes (2006:204-219) richten zich ook op het beeld van 

Salomo in de Bijbel: zijn troonsopvolging, de uitbreiding van zijn koninkrijk en 

internationale betrekkingen, zijn internationale handel, zijn administratieve bestuur, 

Salomo als bouwheer, Salomo en de eredienst, en interne strubbelingen, en zijn zeer 

terughoudend in het verbinden van conclusies aan deze Bijbelse noties. 

 

De zienswijzen van auteurs ten aanzien van de historische Salomo lopen uiteen van het 

letterlijk nemen van de Bijbelse karakterschets (Kitchen 2003:107-158; Provan, Long & 

Longman III 2003:239-258) tot het plaatsen van vraagtekens bij de historiciteit van 

Salomo (Soggin 1993:32: ‘So it is possible that the reference to David and Solomon and 

to their empire is simply a later artificial construction, tending to glorify a past which never 

existed to compensate for a present that is dull and gray?’). Miller en Hayes nemen een 

standpunt in dat tussen deze twee uitersten ligt. Zij ontkennen niet dat het Bijbelse portret 

van Salomo legendarisch en vaak onrealistisch is en misschien wel vervaardigd naar het 

beeld van heersers uit Neo-Asjoer en Neo-Babylonië. Maar daarnaast zien zij Salomo als 

een historische persoon die na David in Jeruzalem regeerde en waarschijnlijk de tempel 

heeft gebouwd (Miller & Hayes 2006:187-188, 204). 

 

4.2.4.14 AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Salomo is geboren uit de relatie tussen David en Batseba, de vrouw van de Chitiet Oeria. 

Zijn dynastieke opvolging heeft heel wat voeten in de aarde gehad omdat zich aan het hof 

twee partijen vormden: de ene partij maakte zich sterk voor Adonia als opvolger van David 

en de andere partij wenste Salomo als opvolger. Na een verbitterd dynastiek gevecht 

waarin Adonia het onderspit delfde, stond niets Salomo meer in de weg om de troon te 

bestijgen. Hij werd naar Gichon gebracht en daar door Tsadok tot koning gezalfd. Tot zijn 

eerste regeringsdaad behoorde het uit de weg ruimen van zijn tegenstanders gevolgd door 

een offerritueel bij Gibeon. Salomo knoopte internationale betrekkingen aan met Egypte 

(door te trouwen met de dochter van farao) en Tsor (vanwege het materiaal dat hij nodig 

had voor zijn bouwactiviteiten). Tot zijn belangrijkste bouwwerken behoren het koninklijke 

paleis en de tempel in Jeruzalem. Daarnaast ontplooide hij bouwactiviteiten in voormalige 

Kanaänitische steden en bouwde hij steden voor zijn wagens, ruiters en voorraden. Het 

staatsmanschap van Salomo breidde zich uit tot buiten Israël. Zijn huishouding was 

omgeven door pracht en praal waarvoor het volk de rekening moest betalen. Salomo 

voerde hiertoe een belastingsysteem en een herendienst is. De internationale handel 

breidde zich ten tijde van Salomo uit tot ver over de landsgrenzen. De nauwe contacten 
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tussen Israël en Kanaän hebben hun weerslag gehad op de godsdienst van Israël. De 

laatste jaren van Salomo’s regering worden gekenmerkt door het uiteenvallen van zijn rijk 

door invallen vanuit het buitenland. Salomo stierf in 926/925 voor Christus. 

 

Door Finkelstein en Silberman en Miller en Hayes worden op grond van de archeologie 

argumenten aangevoerd tegen voorvallen uit Salomo’s leven. Deze argumenten betreffen 

de internationale handel, bouwprojecten, stallen en paarden, het bezoek van de koningin 

van Sjeva, de bouw van de tempel, contacten met koning Chriram van Tsor en de mijnen. 

Miller en Hayes komen tot de conclusie dat het portret dat de Bijbel schetst van Salomo 

hem idealiseert. 

 

Ik besef dat de argumenten van Finkelstein en Silberman en Miller en Hayes die pleiten 

tegen (historische) gebeurtenissen in het leven van Salomo op grond van buiten-Bijbelse 

bronnen en de archeologie eenzijdig zijn. Toch heb ik gemeend hun argumenten te moeten 

vermelden. Het werk van zowel Finkelstein en Silberman als Miller en Hayes is namelijk 

van vrij recente datum en hun denkbeelden geven aanleiding om de verhalen over Salomo 

in 1 Koningen en 2 Kronieken en zijn betekenis voor de Israëlitische wijsheid opnieuw te 

onderzoeken. Blijft de vraag waarom Salomo een meer dan gemiddelde plaats heeft 

gekregen in Koningen en Kronieken en waarom juist zijn naam is verbonden met de 

wijsheid van oud Israël. 

 

4.3  DE MANNEN VAN CHIZKIA 

 

4.3.1  INLEIDING 

 

In Spreuken 25:1 wordt vermeld dat de spreuken die volgen (Spreuken 25-29) spreuken 

van Salomo zijn, die de mannen van Chizkia, de koning van Juda, hebben overgeschreven. 

In deze paragraaf besteed ik eerst aandacht aan koning Chizkia, omdat hij bekend staat 

als de koning die doet wat juist is in de ogen van de ENE, geheel zoals gedaan heeft zijn 

voorvader David (2 Koningen 18:3) voordat ik overga tot de bespreking van zijn mannen. 

 

4.3.2  KONING CHIZKIA 

 

4.3.2.1 DE REGERINGSPERIODE VAN CHIZKIA 

 

Chizkia was de opvolger van koning Achaz (2 Koningen 16:20). Toen hij de troon besteeg 

was Juda een vazalstaat van Asjoer onder Tiglat Pileser III (Rogerson 1999:139). 
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De regeringsperiode van Chizkia wordt op verschillende manieren gedateerd. De 

opvattingen van auteurs lopen nogal uiteen: 728-698 voor Christus (Rogerson 1999:13, 

19, 25, 31, 122, 138), 728-699 (of 687) voor Christus (Fox 2009:775-776), 728-700 voor 

Christus (Van Leeuwen 1997b:217), 727-698 voor Christus (Prinsloo 1987:284; Finkelstein 

& Silberman 2006:18, 131), 721-686 voor Christus (Bruce 1963:68), 721-693 voor 

Christus (Burger 1987:17), 718-698 voor Christus (Paul, Van den Brink & Bette 2011:609), 

715-687 voor Christus (Anderson 1966:101; Whybray 1972:146; Clifford 1999:219; 

Longman III 2006:449-450), 715-686 voor Christus (Anderson 1966:103-104; Merrill 

1987:417-418; Waltke 2005:301-302; Steinmann 2009:498), 715-687/686 voor Christus 

(Bright 1980:278; Rogerson 1999:138; Perdue 2000:223) en 715/714-697/696 voor 

Christus (Jagersma 1979:228-229). Alleen Rogerson gaat dieper op de datering van het 

koningschap van Chizkia in en geeft de volgende onderbouwing. In 2 Koningen 18:9 wordt 

vermeld dat het beleg van de hoofdstad van Israël, Samaria, plaatsvond in het vierde jaar 

van Chizkia. Omdat, overeenkomstig Asjoers annalen, het beleg begon in 724 voor Christus 

zou dit betekenen dat Chizkia in 728 voor Christus de troon besteeg. In 2 Koningen 18:13 

wordt de inval van Asjoers koning Sancheriev gedateerd in het veertiende jaar van Chizkia. 

Omdat bekend is uit Asjoers annalen dat deze inval plaatsvond in 701 voor Christus, zou 

bij deze tijdrekening Chizkia de troon hebben bestegen in 715 voor Christus en sommige 

auteurs dateren volgens Rogerson de regering van Chizkia daarom van 715-687/686 voor 

Christus. Rogerson merkt op dat deze laatste datering het mogelijk maakt dat Sancheriev 

Juda twee keer is binnengevallen en dat 2 Koningen 8:13-19:37 twee invallen ‘verbergt’, 

de één in 701 voor Christus en de ander een decade later (Rogerson 1999:138-139). 

 

In 2 Koningen 18:1-8 worden drie zaken vermeld over Chizkia: een hervorming van de 

eredienst (vers 4), een opstand tegen Asjoer (vers 7) en een overwinning op de Filistijnen 

(vers 8) (Rendtorff 1985:49). 

 

4.3.2.2 DE HERVORMING VAN DE EREDIENST EN DE OPSTAND TEGEN ASJOER 

 

VERHAALCYCLUS 

 

Deist (1981b:102) vestigt de aandacht op de verhaalcyclus met een politiek raamwerk en 

een godsdienstig middelpunt aangaande Chizkia in 2 Koningen: 
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A De daden van Chizkia worden aangeprezen (18:1-8) 

 B De koning van Asjoer voeren de Israëlieten weg (18:9-12) 

  C Chizkia wantrouwt JHWH en berooft de tempel (18:13-16) 

   Sancheriev, de koning van Asjoer, belegert Jeruzalem (18:17-37) 

   Chizkia raadpleegt de profeet Jesaja en bidt tot JHWH (19:1-34) 

   Het leger van Sancheriev trekt terug (19:35-37) 

  c Chizkia vertrouwt op JHWH en wordt gezond (20:1-11) 

 b Gezanten uit Babel bezichtigen de schatten van Chizkia (20:12-13) 

a De zonde van Chizkia wordt door Jesaja veroordeeld (20:14-21). 

 

DE HERVORMING VAN DE EREDIENST IN RELATIE TOT DE OPSTAND TEGEN ASJOER 

 

Zoals door Rendtorff (1985:49) verwoord in paragraaf 4.3.2.1, worden in 2 Koningen 18:1-

8 drie zaken genoemd aangaande Chizkia. Jagersma merkt op dat de opstand van Chizkia 

tegen Asjoer, aan wie hij schatplichtig was, volgens 2 Koningen 18 hand in hand ging met 

een godsdienstige reformatie. Het verband tussen deze opstand en de cultusreformatie ligt 

volgens Jagersma echter niet direct voor de hand (Jagersma 1979:228-231). Merrill is het 

met deze opmerking van Jagersma eens en zegt dat de godsdienstige vernieuwing van 

Chizkia waarschijnlijk voorafging aan en niet in onmiddellijk verband stond met het 

verbreken van de banden met Asjoer. Hij haalt 2 Kronieken 29:3 (Hij heeft in het eerste 

jaar van zijn koningschap, bij de eerste nieuwemaan, de deuren van het huis van de ENE 

geopend en ze hersteld) aan om zijn visie te onderbouwen (Merrill 1987:410). 

 

DE HERVORMING VAN DE EREDIENST 

 

Chizkia bracht een godsdienstige hervorming in Juda op gang en verwijderde allerlei 

cultussymbolen (en vernietigde Asjoers goden) die met het Jahwisme in verband werden 

gebracht (Hij heeft wél de offerhoogten verwijderd, de standstenen gebroken en de asjéra-

paal omgehakt; hij verbrijzelde de slangenbronzen slang die Mozes heeft gemaakt, omdat 

tot in die dagen de zonen en dochters van Israël voor hem zijn blijven wieroken en hem 

aanriepen als ‘Nechoesjtan’, bronstige slang!) – 2 Koningen 18:4) (Noth 1960:265-266; 

Bruce 1963:70-71; Anderson 1966:103-104; Jagersma 1979:228-231; Bright 1980:282-

283; Deist 1981b:95-96; Merrill 1987:411-412; Dearman 1992:81-84; Albertz 

1994a:186; Rogerson 1999:139). De maatregelen van Chizkia beperkten zich niet tot een 

revisie van de godsdienstige politiek van zijn vader Achaz, die zich richtte op politiek 

syncretisme (2 Koningen 16:10-18), maar had een breed opgezette revisie van het 

Jahwisme ten doel (Albertz 1994a:180-181). De koperen slang was volgens Rogerson 

(1999:139) wellicht een cultusvoorwerp uit het Noordrijk. In 2 Kronieken wordt ook 
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gesproken over een herstel van de tempelcultus en daarnaast over de viering van het 

Pesach (2 Kronieken 30) (Deist 1981b:95-96; Jagersma 1979:228-231). Omdat het 

volgens Bright aannemelijk is dat de heidense praktijken zich afspeelden bij de plaatselijke 

heiligdommen van JHWH, probeerde Chizkia, vooruitlopend op Josjiahoe, deze 

heiligdommen te sluiten. Naar aanleiding van 2 Kronieken 30:1-12 merkt Bright op dat 

Chizkia zijn inspanningen niet beperkte tot Juda (Bright 1980:282-283). Hij probeerde de 

Israëlieten in het Noordrijk (Samaria en Megido) over te halen om mee te doen met de 

verering van JHWH in Jeruzalem (Bruce 1963:70-71; Anderson 1966:103-104; Bright 

1980:283; Merrill 1987:413). De droom van Chizkia was een herening van het Noordrijk 

en het Zuidrijk. Een droom die echter nooit werkelijkheid is geworden (Bright 1980:283). 

 

Albertz wijst op het feit dat de historische betrouwbaarheid van de hervorming van Chizkia 

in twijfel wordt getrokken omdat het lijkt op een retrojectie van de latere hervorming door 

Josjiahoe. Albertz geeft niet aan wie deze historische betrouwbaarheid in twijfel trekt. Hij 

is het niet met dit denkbeeld eens omdat naar zijn zeggen het verbrijzelen van de koperen 

slang niet kan worden verzonnen en nauwelijks kan worden betwijfeld. Er is volgens Albertz 

verrassende steun uit archeologische hoek voor het verwijderen van de offerhoogten. Dus 

heeft volgens hem de hervorming van Chizkia een fundament in de geschiedenis (Albertz 

1994a:186). Albertz vermeldt niet uit welke archeologische hoek de steun afkomstig is. 

 

In lijn met wat Rogerson zegt over de slang merkt Deist op dat de godsdienstige 

hervorming van Chizkia zich uitstrekte buiten de grenzen van Juda. Chizkia ging met zijn 

godsdienstige hervorming door in het Noordrijk dat onder de heerschappij van Asjoer 

verkeerde. Dat werd hem door Asjoer niet in dank afgenomen (Deist 1981b:95-96). 

 

Volgens Bright en Albertz moet de godsdienstige hervorming van Chizkia ook sociale 

facetten hebben gehad (dus naast een godsdienstige hervorming een sociale hervorming 

(Albertz 1994a:186)). Zij zeggen dat een terugkeer naar de godsdienst van JHWH het 

afschaffen van economische misstanden, waartegen Jesaja en Micha zich hadden verzet, 

met zich mee zou hebben gebracht (Bright 1980:283-284; Albertz 1994a:216). 

 

Finkelstein en Silberman zijn voorzichtig in hun uitspraken rond de godsdienstige 

hervorming van Chizkia. Een ingrijpende hervorming van godsdienstige praktijken, 

waarschijnlijk als deel van een poging om de staatsgodsdienst in Jeruzalem te 

centraliseren, lijkt hen aannemelijk. Zij vinden echter dat dit proces vanuit socio-

economisch en politiek – eerder dan strikt godsdienstig – perspectief moet worden 

bekeken. ‘It probably aimed at strenthening the unifying elements of the state – the central 

authority of the king and the elite in the capital – and at weakening the old, regional, clan-
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based leadership in the countryside’. ‘… the cult “reform” in the days of Hezekiah, rather 

than representing puritan religious fervor, was actually a domestic political endeavor. It 

was an important step in the remaking of Judah in a time of a demographic upheaval and 

economic reorganization’ (Finkelstein & Silberman 2006:140-141). 

 

DE OPSTAND TEGEN ASJOER 

 

Tijdens de regering van koning Sancheriev (704-681 voor Christus), die koning Sargon 

was opgevolgd in Assyrië (dus rebelleerde hij tegen de koning van Asjoer en diende hem 

niet meer) (2 Koningen 18:7c) (Noth 1960:264-265; Bright 1980:284; Merrill 1987:412; 

Albertz 1994a:163; Finkelstein & Silberman 2006:145) sloot Chizkia een politiek ‘verbond’ 

met Egypte (koning Shabaka/Sjabaka) (Jesaja 18:1-6; 28:14 en volgende) en Babel 

(koning Berodach Baladan (2 Koningen 20:12) of Merodach Baladan (Jesaja 39:1) (2 

Koningen 20:12-19 en Jesaja 39) om de Assyrische heerschappij van zich af te schudden 

(Bruce 1963:70; Jagersma 1979:228-231; Albertz 1994a:163; Rogerson 1999:140). De 

profeet Jesaja heeft zich hiertegen fel verzet en heeft voor een neutrale houding gepleit 

(Jesaja 20:1-6) (Jagersma 1979:228-231; Rogerson 1999:140). Sancheriev nam hier 

geen genoegen mee. Hij belegerde zesenveertig Judese steden, deporteerde de bevolking 

en sloot Chizkia en zijn troepen op in Jeruzalem (Noth 1960:268; Bright 1980:286; 

Rogerson 1999:140). De positie van Chizkia was hopeloos. Hij stuurde Sancheriev, die zich 

in Lachiesj bevond, een boodschap (ik heb gezondigd, keer van mij terug, wat u mij opgeeft 

zal ik dragen!) (2 Koningen 18:14). De maatregelen die Sancheriev nam, waren bar en 

boos (Noth 1960:268; Bright 1980:286; Albertz 1994a:163). Het lijkt erop (2 Koningen 

18:17 en 19:8) dat Sancheriev opnieuw in de kustvlakte van Juda verscheen, de 

grensforten Lachiesj en Livna in bezit nam en Chizkia voor een tweede keer opsloot in 

Jeruzalem. Terzelfdertijd trok Tirhaka, de koning van Koesj, op tegen Chizkia (2 Koningen 

19:9). Sancheriev stuurde zijn generaal naar Chizkia met de boodschap zich over te geven. 

Maar Chizkia besloot, met instemming van Jesaja, de strijd aan te gaan (2 Koningen 19:29-

34; Jesaja 14:24-27; 17:12-14; 31:4-9 et cetera) (Bright 1980:287-288). Jeruzalem werd 

niet ingenomen (waarvoor twee redenen worden genoemd in 2 Koningen 19:7 en 19:35) 

(Bruce 1963:72; Jagersma 1979:228-231; Bright 1980:287-288; Merrill 1987:414, 416). 

Het was Sancheriev gelukt om de economie van Achaz en Chizkia te verwoesten. Juda 

moest zijn ondergeschiktheid aan Assyrië erkennen. Het Davidische koningschap hield 

echter stand en Jeruzalem bleef overeind. De twee pijlers van de Judese samenleving – de 

tempel en het vorstenhuis – duurden voort (Finkelstein & Silberman 2006:148). Chizkia 

stierf en werd opgevolgd door zijn zoon Manass die het verzet opgaf en vrede sloot (Bright 

1980:287-288; Deist 1981b:95-96). Hij nam genoegen met alle godsdienstige en politieke 

gevolgen en zijn regering markeert een breuk met de hervormingspolitiek van zijn vader 
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Chizkia en een terugkeer naar de politiek van Achaz (Bruce 1963:73). De offerhoogten en 

de vruchtbaarheidscultus werden in ere hersteld, in de tempel werden heidense altaren 

opgericht zoals ten tijde van Achaz (2 Koningen 16:17), er werden mensenoffers gebracht, 

de Assyrische astrale religie werd beoefend, evenals allerlei vormen van waarzeggerij en 

tovenarij, en aanhangers van de staatsgodsdienst werden uit de weg geruimd (Anderson 

1966:122). 

 

DE OVERWINNING OP DE FILISTIJNEN 

 

Op politiek terrein zocht Chizkia zijn bestuur te verstevigen over heel Juda evenals over 

gebieden die door de Filistijnen in bezit waren genomen. Een politiek waarop de profeet 

Micha scherpe kritiek heeft geuit (Micha 3:9-12) (Rogerson 1999:139). 

 

היהודמלך   4.3.3 החזקי  יאנש   – DE MANNEN VAN JUDA’S KONING CHIZKIA 

 

4.3.3.1 INLEIDING 

 

In deze paragraaf neem ik eerst de mannen van Juda’s koning Chizkia2 onder de loep en 

vervolgens richt ik mij op de betekenis van het Hebreeuwse woord  ’uitgeschreven‘) העתיקו 

(SV), ‘bijeengebracht’ (NBG), ‘opgeteken’ (BNV), ‘gekopieerd’ (NBV), ‘overgeschreven’ 

(HSV) en ‘naar voren hebben gebracht’ (NB)). 

 

4.3.3.2 DE MANNEN VAN JUDA’S KONING CHIZKIA 

 

De mannen van Juda’s koning Chizkia worden aangemerkt als dienaren en als schrijvers. 

Daarnaast wordt verwezen naar het koninklijke hof als plaats waar zij te werk waren 

gesteld. Sommige auteurs doen geen uitspraak over hen.3 Carasik (1994:289-300) heeft 

een artikel geschreven met als titel: “Who Were the ‘Men of Hezekiah’ (Proverbs xxv 1)?”. 

Dit artikel stel ik in een aparte paragraaf aan de orde. 

 

 

 

                                                           
2 Skehan (1976:331, 337) beweert dat Chizkia werd beschouwd als een bron van wijsheidsoverlevering en dat 
hij bekend stond vanwege zijn numerologie (leer van de getallensymboliek). 
Het feit dat er rond 700 voor Christus belangstelling was voor het verzamelen en bewaren van Israëls 
spreukenerfenis, past goed bij de omstandigheid dat koning Chizkia volgens de Deuteronomist een nationaal-
restoratief beleid heeft gevoerd (2 Koningen 18-20) (Loader 1987c:43). 
3 Waltke (2005:300) en Paul, Van den Brink en Bette (2011:609) merken op dat de LXX en de Peshitta mannen 
met ‘vrienden’ vertalen. 
Longman III (2006:449-450) vindt dat uit de algemene omschrijving de mannen van Chizkia niet kan worden 
afgeleid wie zij waren. 
Smith (1987:300) zegt dat de mannen van Chizkia onbekend zijn. 



 
232 

DIENAREN (AAN HET KONINKLIJKE HOF) 

 

De mannen van Juda’s koning Chizkia worden door Scott opgevat als ‘professional servants’ 

en hij vergelijkt hen met de mannen van David (1 Samuel 23:3, 5 en 2 Samuel 2:31). Zij 

vormden volgens hem een school of schrijversorde onder koninklijk mecenaat 

(bescherming), waar literaire bescheiden uit het verleden werden verzameld en nieuwe 

literatuur werd geproduceerd. Chizkia was naar zijn zeggen de eerste Judese koning sinds 

Salomo die regeerde zonder rivaliserende koning in Israël. Hij lijkt zich bezig gehouden te 

hebben met het verzamelen en tot één geheel samenvoegen van historisch, profetisch, 

poëtisch, en wijsheidsmateriaal uit het Noordrijk en Zuidrijk (Scott 1965:155; Scott 1976: 

84-101). 

 

Scott spreekt naast ‘professional servants’ over een school of schrijversorde. De betekenis 

die hij aan de mannen van Chizkia geeft, zou dus ook onder de kop schrijvers (aan het 

koninklijke hof) kunnen worden gerangschikt (paragraaf 2.6.3.4). 

 

In lijn met Scott merkt Crenshaw (1997:52) op dat het geleerden waren aan het koninklijke 

hof met als belangrijkste taak het bijstaan van de koning in complexe administratieve- en 

bestuurszaken. Ook Fox (2009:776-778) wijst op het koninklijke hof als werkplaats van de 

mannen van Chizkia en zegt dat zulke (staats)ambtenaren ook te boek stonden als 

dienaren van de koning (zalig je mannen, zalig deze dienaren van jou, die voortdurend 

voor je aanschijn mogen staan, die jouw wijsheid horen!) (1 Koningen 10:8). 

 

SCHRIJVERS (AAN HET KONINKLIJKE HOF) 

 

Naar de mening van Whybray (1972:146) en Garrett (1993:204) waren de mannen van 

Chizkia schrijvers aan het koninklijke hof. Spreuken 25:1 laat volgens Whybray (1972:146) 

zien dat het vervaardigen en bestuderen van wijsheidsliteratuur, reeds in verband gebracht 

met Salomo, twee eeuwen later nog steeds een hoofdbezigheid was aan het Judese hof. 

 

HET KONINKLIJKE HOF 

 

Murphy (1981:77), Van Leeuwen (1997b:217) en Perdue (2000:223) gaan niet verder dan 

te wijzen op het koninklijke hof als verantwoordelijk instituut voor het werk. Zij doen geen 

uitspraak over het werk van de mannen van Chizkia.4 

 

                                                           
4 Murphy (1998:190) merkt met betrekking tot de mannen van Chizkia op dat ‘… we really are ignorant of their 
relationship to the collection called “the proverbs of Solomon”’. 
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CARASIK 

 

Carasik begint zijn betoog over de mannen van Chizkia met een uitspraak van Crenshaw 

(1981:99): ‘In sum, our examination of the biblical traditions about Solomon’s wisdom 

discovers no shred of evidence deriving from the era of that king’. Carasik gaat ervan uit 

dat wijsheidstradities zich hebben gegroepeerd rond Salomo als de legendarisch meest 

wijze man. De opmerking in Spreuken 25:1, dat deze spreuken van Salomo werden 

‘transmitted’ door de mannen van Chizkia, is in zijn ogen nogal specifiek (Carasik 

1994:289-290). Spreuken 25:1 heeft Scott (1965:155) ertoe gebracht het historische 

bewijs voor ‘a school or scribal establishment under royal patronage, where literary records 

of the past were assembled and new literature was produced’ te aanvaarden. Crenshaw 

(1981:25, 94) merkt op dat ‘there is no reason for the tradition to arise associating Hezekia 

with wisdom unless a historical basis for such thinking existed’. Het doel van Carasik is te 

suggereren dat Spreuken 25:1 niet zomaar als historisch betrouwbaar moet worden 

opgevat. Hij neemt zich voor de verwijzing naar Chizkia te verklaren als een ander 

voorbeeld van een literair fenomeen dat zich voordoet in de historische opschriften van 

bepaalde psalmen. Carasik wijst op linguïstische en thematische verbindingen tussen de 

wijsheid van Chizkia en die van Salomo en tussen Spreuken 25 en de historische situatie 

in 2 Koningen 18-19. Dit verband geeft een glossator de mogelijkheid om Spreuken 25-29 

met Chizkia in verband te brengen (analoog aan bijvoorbeeld Psalm 3). Carasik komt na 

zijn bestudering van Psalm 3 en Spreuken in relatie tot 1 en 2 Koningen tot de uitspraak 

dat ‘perhaps the ascription to them, and not to Hezekiah directly, reflects a dash of realism 

in the picture of the king, acknowledging that such wisdom must have been preserved by 

the court as a whole. Hezekiah’s counsellers, in particular, play a major role in the story of 

the siege which prompted the ascription. No doubt this is the reason for connecting these 

proverbs not just with Hezekiah, but with  the men of Hezekiah”’. Hij sluit zijn“ , החזקי יאנש

artikel af met ‘I conclude, therefore, that the citation of the “men of Hezekiah” in Prov. xxv 

1 could just as well be exegetical as it could historical’ (Carasik 1994:290-291, 298, 300). 

 

Alhoewel Carasik vragen opwerpt met betrekking tot de historiciteit van Spreuken 25:1 

ziet Van Leeuwen (1997b:217) geen reden om dit in twijfel te trekken. 

 

4.3.3.3 DE BETEKENIS VAN HET HEBREEUWSE WOORD העתיקו 

 

In paragraaf 4.3.3.1 heb ik laten zien dat de Nederlandse en Afrikaanse vertalingen 

allemaal kiezen voor een andere vertaling van het woord  . העתיקו
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Ook de Engelse vertalingen zijn niet gelijkluidend: ‘transmitted by’ (Scott 1965:153), 

‘transcribed (by)’ (Scott 1965:155; Whybray 1972:1445; Fox 2009:7766; Steinmann 

2009:4977), ‘published by’ (Scott 1965:155), ‘copied (by) (out)’ (McKane 1970:250; 

Garrett 1993:2048; Crenshaw 1997:5210; Van Leeuwen 1997b:2179; Murphy 1998:18710; 

Kravitz & Olitzky 2002:245; Waltke 2005:30012), ‘preserved’ (Crenshaw 1997:5211), 

‘collected’ (Delitzsch [1866-91] 2006:365; Clifford 1999:21912; Waltke 2005:30013) en 

‘transposed’ (Longman III 2006:447, 4496). 

 

Als Spreuken 25:1 betrouwbaar is, dan bestaat volgens Perdue (2000:223) de 

mogelijkheid dat de verzameling werd samengevoegd of samengesteld voor onderwijs aan 

hovelingen of jonge mannen die werden opgeleid voor een verscheidenheid aan posities in 

het koninkrijk. 

 

                                                           
5 Het is volgens Whybray onwaarschijnlijk dat de mannen van Juda’s koning Chizkia zich hebben beperkt tot het 
maken van kopieën van oude manuscripten. De betekenis van het werkwoord (door hem vertaald met 
‘transcribed’) is volgens hem onzeker en vaag en iets in de trant van ‘edited’ komt naar zijn zeggen dichter in de 
buurt. Whybray vindt het aannemelijk dat elke nieuwe generatie hofschrijvers een eigen bijdrage heeft gehad 
aan de koninklijke bibliotheek van wijsheidsboeken, hetzij door middel van het samenstellen van uitgebreidere 
uitgaven van oude boeken of door het schrijven van nieuwe (Whybray 1972:147). 
6 Fox zegt dat de exacte betekenis van העתיקו onbekend is. ‘Transcribed’ weerspiegelt volgens hem de etymologie 

van het werkwoord en wijst op het verzamelen van spreuken uit een verscheidenheid aan bronnen, hetzij 
geschreven of mondeling. De vertaling van het werkwoord met ‘transcribed’ in plaats van ‘copied’ wordt naar zijn 
zeggen ondersteund door het meervoud mannen omdat een korte tekst zoals deze verzameling (Spreuken 25:1-
26:28) door één schrijver zou kunnen zijn gekopieerd (‘copied’) en niet door een collectief. In Spreuken 25:1 

worden de mannen van Juda’s koning Chizkia neergezet als creators van een nieuwe tekst door gezegden uit 
oude (Salomonische) overleveringen samen te brengen (Fox 2009:776-778). 
7 Longman III en Steinmann wijzen op de hifil (voltooid) van het werkwoord עתק in Spreuken 25:1. De 

grondbetekenis van het werkwoord is volgens hen ‘to move, to become old’ (Longman III 2006:449-450)/ ‘move 
(forward)’ (Steinmann 2009:497). In de hifil kan het werkwoord naar hun zeggen ‘to cause something to move’ 
(Longman III 2006:449-450)/ ‘caused to be moved, transfer’ of in deze context ‘transcribed’ (Steinmann 
2009:497) betekenen. Het lijkt Longman III (2006:449-450) dat het werkwoord te kennen geeft dat de mannen 
van Juda’s koning Chizkia deze spreuken van de ene naar de andere bron hebben verplaatst (dus ‘transpose’). 
Volgens Steinmann (2009:497) kan op basis van het werkwoord of het hele vers niet worden vastgesteld of de 
mannen van Juda’s koning Chizkia deze verzameling spreuken van de hand van Salomo hebben overgeschreven 
(‘copied’) of dat moet worden gedacht aan redactionele ontwerpers (‘editorial shapers’) van Spreuken 25-29. 
8 Garrett geeft aan dat het werkwoord gewoonlijk ‘to move (something) forward’, ‘to depart’ of ‘to remove’ 
betekent, en alleen hier wordt vertaald met ‘to transcribe’. Dit betekent volgens hem dat de mannen van Juda’s 
koning Chizkia spreuken van Salomo hebben verplaatst uit andere bronnen en deze samenbrachten in één 
verzameld werk. Het werkwoord hoeft volgens Garrett niet te betekenen dat de mannen een reeds bestaand 
document woord voor woord overschreven (‘copied’). ‘These are more’ duidt volgens hem op het feit dat de 
verzameling die volgt bewust werd samengesteld als supplement op Spreuken 1-24. Met andere woorden, hoewel 
Spreuken 25-29 Salomonisch is, bestond deze tekst niet als verzameling totdat de mannen van Juda’s koning 
Chizkia de spreuken bijeen brachten (Garrett 1993:45). 
9 De precieze betekenis van ‘copied’ (Van Leeuwen gebruikt de New International Version en de New Revised 
Standard Version als uitgangspunt) is volgens Van Leeuwen onbekend (‘transcribed’ of ‘transmitted’?). Het 
verwijst volgens hem hoogst waarschijnlijk naar ‘to edit’ en ‘to arrange’ gezegden en 
waarschuwingen/vermaningen (Van Leeuwen 1997b:217). 
10 Murphy (1998:188) vindt de betekenis van het betreffende werkwoord vaag en zegt dat het vaak wordt vertaald 
met ‘copied’ of ‘transmit’. 
11 Voor Crenshaw (1997:52) heeft ‘copied’ dezelfde betekenis als ‘preserved’. 
12 Het werkwoord dat door Clifford wordt vertaald met ‘collected’ betekent volgens hem ‘to move, to transfer 
from’. Hij geeft het werkwoord op basis van Bijbelse parallellen (die hij niet aangeeft) de grondbetekenis ‘moving 
something from one place to another, hence collecting’. Het is volgens hem mogelijk dat het werkwoord meer 
inhoudt dan ‘collecting’, bijvoorbeeld ‘arranging’ en ‘composing’ (Clifford 1999:219-220). 
13 Waltke kent het werkwoord in zijn vertaling twee betekenissen toe: ‘These also are proverbs of Solomon, which 
the men of Hezekiah the king of Judah copied and collected’. ‘Copied and collected’ betekent volgens hem ‘to 
cause to advance or move’. ‘To move’ deze spreuken houdt zowel ‘to transmit’ als ‘to arrange’ een zorgvuldig 
uitgekozen aantal van Salomo’s drieduizend spreuken (1 Koningen 5:12) in, hetzij geschreven vorm of mondeling, 
als deel van een appendix bij zijn oorspronkelijke verzameling (Waltke 2005:301-302). 
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4.3.4  AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Koning Chizkia volgde Achaz op toen Juda een vazalstaat was van Asjoer onder Tiglat 

Pileser III. Chizkia wordt gekenmerkt door een hervorming van de eredienst, een opstand 

tegen Asjoer en een overwinning op de Filistijnen. 

 

De mannen van Chizkia waren dienaren en schrijvers die hun werkterrein hadden aan het 

koninklijke hof. De omvang van de hofhouding ten tijde van Salomo noopte hem om 

‘professionals’ in dienst te hebben, die veelal aan het koninklijke hof in scholen werden 

opgeleid, om de administratie van de monarchie te voeren. Soortgelijke ambtenaren waren 

ook in dienst van Chizkia en stonden hem terzijde in zijn ‘bedrijfsvoering’. Naast deze 

werkzaamheden hielden ‘de mannen van Juda’s koning Chizkia’ zich bezig met het naar 

voren brengen van gelijkenisspreuken. Uit de exegese door geleerden van het woord העתיקו 

blijkt dat Chizkia’s mannen zelf geen spreuken hebben ‘gecomponeerd’. Dit blijkt, naast de 

exegese, uit de vertaling van het Hebreeuwse woord in zowel Nederlandstalige als 

Engelstalige Bijbels: ‘uitgeschreven’ (SV), ‘bijeengebracht’ (NBG), ‘opgeteken’ (BNV), 

‘gekopieerd’ (NBV), ‘overgeschreven’ (HSV) en ‘naar voren hebben gebracht’ (NB) (de 

Engelse vertalingen geven eenzelfde beeld). De mannen van Chizkia beperkten zich dus 

tot het bijeenbrengen en overschrijven van spreuken. 

 

Het belang van de werkzaamheden van de mannen van Juda’s koning Chizkia mag niet 

worden onderschat. Door (bestaande) spreuken bijeen te brengen, werd de aandacht 

opnieuw gevestigd op de waarde van de wijsheid. Wellicht heeft Chizkia hiertoe de opdracht 

gegeven. Als deze hypothese bevestigend kan worden beantwoord, dan zag ook hij de 

noodzaak in van teruggrijpen op (oude) bronnen om opvoeding en vorming een nieuwe 

impuls te geven. Er kan in elk geval worden gesteld dat de mannen van Chizkia een basis 

hebben gelegd voor hernieuwing of op zijn minst een herijking van bestaande waarden en 

normen. 

 

4.4  AGOER 

 

4.4.1  INLEIDING 

 

Spreuken 30:1 wordt op verschillende manieren vertaald, zowel in het Nederlands als in 

het Engels. Het eerste deel van het vers komt in de meeste vertalingen overeen: ‘(Hier 

volgen) (de) woorden van Agoer, (de(n)) zoon van Jakee’ / ‘The words/sayings of Agur 
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ben/(the) son of Yake/Yaqeh/Jakeh’. Het daaropvolgende woord wordt op velerlei 

manieren vertaald. Deze vertalingen behandel ik in paragraaf 4.4.3. 

 

היקאגור בן   4.4.2  – AGOER, ZOON VAN JAKEE 

 

4.4.2.1 AGOER 

 

INLEIDING 

 

De opvattingen van de commentatoren ten aanzien van Agoer lopen nogal uiteen: geen 

idee wie hij is (Garrett 1993:23514; Murphy 2002:25; Longman III 2006:517) omdat hij 

(behalve in Spreuken 30:1) niet in Bijbelse en buiten-Bijbelse teksten wordt genoemd 

(Longman III 2006:517), een onbekende Israëliet (Steinmann 2009:585), een Jahwist, 

een niet-Israëliet, een Arabier uit Masa, een gast en een verzamelaar. 

 

EEN JAHWIST 

 

Wie Agoer was, is niet bekend (behalve dat hij wordt genoemd in Spreuken 30:1). Hij 

spreekt volgens Fox niet als een buitenlander en is daarom een Jahwist (anders zou ik 

verzadigd u verloochenen, en zeggen: wie is de ENE?, of zou ik verarmd gaan stelen, en 

mij vergrijpen aan de naam van mijn God! – Spreuken 30:9) die begaan is met de 

integriteit van goddelijke openbaring (Al wat God zegt is gelouterd, een schild is hij voor 

wie schuilen bij hem. Voeg aan zijn woorden niets toe, anders moet hij je bestraffen en zul 

je een leugenaar blijken! – Spreuken 30:5-6) (Fox 2009:851-852). 

 

EEN NIET-ISRAËLIET 

 

Het denkbeeld dat Agoer een niet-Israëliet is geweest, wordt gedeeld door Plaut 

(1961:299)15, Whybray (1972:172) (omdat hij nergens anders in het Oude Testament 

voorkomt), Collins (1980:64), Crenshaw (1997:62)16, Van Leeuwen (1997b:251-252) 

                                                           
14 Het feit dat over Agoer niets bekend is, is voor Garrett (1993:225) geen reden om Agoer als pseudoniem te 
beschouwen. 
15 Plaut haalt Ibn Ezra (een Spaanse rabbijn) aan die oppert dat Agoer een wijze was die leefde ten tijde van 
Salomo. De Midrasj, die het auteurschap van Salomo opeist voor heel Spreuken, beweert dat Agoer dezelfde 
persoon als Salomo is omdat Salomo zijn lendenen omkleedde met wijsheid. Hij wordt de zoon van Jakee 
genoemd omdat hij vrij was van alle zonden. De woorden ‘de last’ zijn toegevoegd omdat hij het juk van JHWH 
droeg (Plaut 1961:299). 
16 Als het Hebreeuwse woord משא een plaatsnaam is, dan komt Agoer volgens Crenshaw (1997:62) uit Edom (een 

land dat in de antieke wereld bekend stond om zijn wijze mannen). 
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(omdat Agoer geen gebruikelijke Hebreeuwse naam is), Murphy (1998:227) (omdat Agoer 

waarschijnlijk een Masaïet is geweest)17, Clifford (1999:260-261)18 en Davis (2000:138)19. 

 

EEN ARABIER UIT MASA 

 

De opvatting dat Agoer (wellicht) een (noord-)Arabier uit Masa was, wordt verdedigd door 

Kidner (1964:24)20, Scott (1965:176; 1971:167), Müller (1972:268-293) en Perdue 

(2008b:96).21 

 

EEN GAST 

 

Skehan (1971:41-43) vat Agoer op als raadsel22. Murphy zegt dat de naam Agoer 

afkomstig is van het werkwoord גור (‘to sojourn’) zodat het kan worden uitgelegd als ‘I am 

a sojourner’ (Skehan 1971:41-43; Murphy 1981:80). Als Agoer wordt opgevat in de 

letterlijke betekenis van het woord (‘I am a sojourner’) dan moet hij in verband worden 

gebracht met Jakob in Genesis 28:12-13 die droomt over een ladder en met Jakob die in 

Genesis 47:9 spreekt met farao over de dagen van de jaren van zijn omzwervingen 

(Skehan 1971:41-43; Murphy 1981:80)23. Agoer is dan het volk van JHWH (Skehan 

1971:41-43; Murphy 1981:80) en Jakee moet dan JHWH zijn (Murphy 1981:80). 

 

EEN VERZAMELAAR 

 

Toy en Delitzsch vatten Agoer op als zijnde afkomstig van het werkwoord אגר (‘to gather’) 

dat in Spreuken 6:8 en 10:5 voorkomt. Agoer zou dan ‘gatherer, assembler, collector’ 

kunnen betekenen (Delitzsch [1866-91] 2006:43824; Toy 1899:518). 

 

                                                           
17 Het is volgens Murphy (1998:227) ook mogelijk dat Agoer niet-historisch is maar een gelegenheidsverzinsel 
dat uitdaagt tot interpretatie. 
18 Een van de mensen uit het oosten beroemd vanwege hun wijsheid. De woorden van Agoer worden op dezelfde 
manier ingeleid als het orakel van Bileam in Numeri 24:15-17 en de laatste woorden van David in 2 Samuël 23:1-
7 (Clifford 1999:260-261). 
19 Agoer is geen Hebreeuwse naam maar het is mogelijk dat hij een buitenlandse profeet is geweest omdat zijn 
toespraak een orakel of godsspraak wordt genoemd (Davis 2000:138). 
20 Kidner (1964:178) zegt dat het geen pseudoniem voor Salomo is geweest. 
21 Perdue (2008b:96) zegt over hem: ‘He parodies wisdom’s claim to possess knowledge of God and creation and 
prophetic speech that asserts divine revelation. Instead, he offers a human “saying” that is his own insight’ en 
betitelt hem als mantische wijze. 
22 Skehan (1971:41-43) legt de naam Agoer uit als een gecodeerd antwoord op het raadsel in Spreuken 30:4e 
(wat zijn naam is, en wat de naam van zijn zoon is, wie weet dat?). 
23 Jakob was volgens Fox (2009:851-852) een gast in Egypte. De beste oplossing is daarom volgens Waltke om 
Agoer ‘gewoon’ als naam op te vatten in navolging van Spreuken 31:1. Hij merkt verder op dat Agoer als naam 
voorkomt in verwante Semitische talen en dat daarmee de indruk zou kunnen worden gewekt dat Agoer een 
proseliet is (Waltke 2005:465). 
24 Delitzsch ([1866-91] 2006:441) vindt het aannemelijk dat ‘king Lemuel and his countryman Agur were 
Ishmaelites who had raised themselves above the religion of Abraham, and recognised the religion of Israel as 
its completion’. 
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Paul, Van den Brink en Bette (2011:661) geven verschillende mogelijkheden zonder voor 

één mogelijkheid te kiezen.25 

 

4.4.2.2 ZOON VAN JAKEE 

 

De meeste geleerden komen niet verder dan op te merken dat de naam Jakee nergens 

anders in het Oude Testament voorkomt, doet denken aan een niet-Israëlitische naam en 

onbekend is (Whybray 1972:172; Van Leeuwen 1997b:251-252; Murphy 1998:227; Davis 

2000:138; Longman III 2006:517-518; Steinmann 2009:585). 

 

Franklyn stelt voor om  niet te laten verwijzen naar de vader van Agoer maar de הבן יק 

betekenis ‘an obedient man’ te geven in navolging van 1 Samuël 14:52; 18:7; 2 Samuel 

2:7; 13:28 en 17:10. Volgens Franklyn zou Spreuken 30:1 ‘the words of Agur, a man of 

faith/understanding’ betekenen (Franklyn 1983:239). Steinmann haakt hierop in met de 

opmerking dat het woord ןב  (‘zoon’) nooit op deze manier wordt gebruikt om persoonlijke 

kenmerken voor het voetlicht te brengen wanneer het onmiddellijk volgt op een eigennaam 

(hier Agoer). In plaats daarvan noemt het altijd de voorafgaande persoon als een zoon van 

de erop volgende persoon. De beste oplossing is volgens Steinmann om ה בן יק  als ‘zoon van 

Jakee’ op te vatten en Jakee als eigennaam van een onbekende Israëliet (Steinmann 

2009:585-586). Paul, Van den Brink en Bette sluiten zich in hun betekenisgeving aan bij 

Franklyn en vatten Jakee op als ‘de tot gehoorzaamheid gewillige’ (vergelijk Genesis 49:10 

en Spreuken 30:17). In dat geval bevatten de slothoofdstukken van Spreuken 

autobiografische ervaringen van Salomo en is Spreuken 30:1-6 een erkenning van eigen 

onkunde aan het eind van zijn leven. Bezwaren tegen deze opvatting zouden volgens hen 

de vermelding ‘zoon van’ en ook de inhoud van de bede in Spreuken 30:7-9 kunnen zijn, 

omdat Salomo zeer rijk was. Het is echter denkbaar dat dit vooral een voorbeeldgebed is 

voor leerlingen die de wijsheidsliteratuur bestudeerden (Paul, Van den Brink & Bette 

2011:661). 

 

 

                                                           
25 Wie Agoer is geweest hangt (mede) af van de vertaling van het Hebreeuwse woord המשא. Als wordt gekozen 

voor de vertaling ‘Masa’ dan zou Agoer van oorsprong een Arabier kunnen zijn (en is in Spreuken 30 sprake van 
literatuur van niet-Israëlitische oorsprong). Paul, Van den Brink en Bette vinden het echter ook mogelijk dat 
Agoer zich bij het volk Israël heeft gevoegd en dit zou dan zijn ontzag voor JHWH (Spreuken 30:9a: anders zou 
ik verzadigd u verloochenen, en zeggen: wie is de ENE?) kunnen verklaren. Volgens de annalen van Sancheriev 
had Chizkia Arabieren of ‘keurtroepen’ onder zijn manschappen. De namen Agoer en Jakee zijn binnen en buiten 
de Bijbel onbekend en kunnen symbolisch worden opgevat als aanduidingen voor Salomo, zoals mogelijk Prediker 
in het boek Prediker. De LXX beschouwt Salomo als auteur van Spreuken 30. De naam Agoer kan op verschillende 
manieren worden uitgelegd, namelijk als ‘ik zal vrezen/ontzag hebben’ (Deuteronomium 32:27; Psalm 22:24 en 
33:8), ‘ik verblijf als vreemdeling’ of ‘verzamelaar’ (van spreuken). In het laatste geval is de naam afgeleid van 
het werkwoord אגר (‘verzamelen’) (Spreuken 6:8 en 10:5) (Paul, Van den Brink & Bette 2011:661). 
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אהמש  4.4.3  

 

4.4.3.1 INLEIDING 

  

Het Hebreeuwse woord  wordt in de Nederlandse Bijbelvertalingen weergegeven met אהמש 

‘een/de last’ (SV en HSV), ‘de godsspraak’ (NBG), ‘’n belangrike uitspraak’ (BNV), ‘de 

uitspraken’ (NBV) en ‘de Masaïet’ (NB). 

 

De Engelstalige auteurs maken gebruik van een bestaande vertaling of vertalen zelf ‘(the 

man) of/from Massa’ (Kidner 1964; Scott 1965:175; McKane 1970:644; Whybray 

1972:170; Kitchen 1977:101; Clifford 1999:259; Wright 2005:175)/‘the Massaite’ 

(Kitchen 1977:101; Murphy 1998:225-226; Longman III 2006:515). Daarnaast worden de 

vertalingen ‘an oracle’ (Garrett 1993:235; Van Leeuwen 1997b:248-250; Perdue 2000; 

Waltke 2005:454), ‘an/the (inspired) utterance’ (Delitzsch [1866-91] 2006:438, 442; 

Crenshaw 1997; Van Leeuwen 1997b:248-250), ‘the prophecy’ (Leman 1999:218), ‘geen 

vertaling’ (‘thus says the man’) (Davis 2000:138), ‘the burden’ (Kravitz & Olitzky 

2002:293), ‘the pronouncement’ (Fox 2009:850) en ‘the prophetic revelation’ (Steinmann 

2009:586) gehanteerd. 

 

4.4.3.2 DE/EEN LAST 

 

Paul, Van den Brink en Bette (2011:661) geven de voorkeur aan de vertaling ‘een/de last’ 

van אהמש  maar het woord kan volgens hen ook ‘de/een godsspraak’ betekenen en komt 

Spreuken 30:1 voor in Jesaja 13:1; Habakuk 1:1; Zacharia 9:1 en Spreuken 31:1 (daar 

echter zonder lidwoord).  

 

4.4.3.3 DE/EEN GODSSPRAAK 

 

Het woord  komt ook voor in Spreuken 31:1. Het kan wijzen op een profetie (orakel of אמש 

godsspraak) en wordt soms zo vertaald. De erop volgende verzen zijn echter geen profetie 

(Whybray 1972:172; Collins 1980:64; Leman 1999:218; Fox 2009:852). Whybray 

(1972:172) geeft de voorkeur aan Masa (paragraaf 4.4.3.4), Collins (1980:64) hinkt op 

twee gedachten en Leman (1999:218) en Fox (2009:852) neigt naar profetie of orakel 

(godsspraak). 

 

 

 

 



 
240 

4.4.3.4 MASA 

 

Het overgrote deel van de geleerden vat Masa op als clan- of plaatsnaam (Kidner 

1964:17826; Scott 1965:17627; Whybray 1972:17228; Whybray 1995:87-8829; Murphy 

1998:22630; Clifford 1999:260-26131; Perdue 2000:252-25332; Murphy 2002:25; Wright 

2005:17533; Longman III 2006:517-51834; Perdue 2007:6829). 

 

Steinmann (2009:586) verzet zich tegen de vertaling Masa op grond van het voorkomen 

van zowel אהמש  als םנא  in Spreuken 30:1 omdat volgens hem een soortgelijke ‘dubbelheid’ 

ook voorkomt in Numeri 24:3 en 15 en dus geen aanleiding tot een ‘probleem’ in Spreuken 

30:1 hoeft te geven (want geen enkele auteur verzet zich daar tegen ‘overtolligheid’). 

 

Alhoewel Paul, Van den Brink en Bette אהמש  niet met Masa vertalen, gaan zij wel dieper op 

Masa in: Masa is een zoon van Ismaël (Genesis 25:14 en 1 Kronieken 1:30) en moet 

daarom in Arabië worden gezocht.35 Masa als geografische naam is mogelijk(,) maar blijft 

onduidelijk en bovendien past naar hun zeggen het lidwoord dan niet goed. Spreuken 30:1-

9 is geschreven vanuit het standpunt van een gelovige Israëliet. Er is hier geen sprake van 

algemene openbaring die vorm krijgt in niet-Israëlitisch wijsheidsonderricht en is 

aangepast aan Israël omdat er een auteursnaam staat. Om die reden geven zij de voorkeur 

aan de vertaling ‘de last’. De keuze hiervoor sluit aan bij  in vers 1b (’spraak(gods)‘) םנא 

(Paul, Van den Brink & Bette 2011:661).   

                                                           
26 Kidner verwijst naar Genesis 25:14 en 16. De vertaling ‘Masa’ wordt volgens hem versterkt door Spreuken 
31:1 dat op dezelfde manier als 30:1 kan worden gelezen. Er is echter volgens hem geen zekerheid (Kidner 
1964:178). 
27 Scott (1965:176) verwijst evenals Kidner naar Genesis 25:13-14 en zegt dat Masa een Ismaëlitisch volk uit 
Noord-Arabië was. 
28 Omdat Masa als naam wordt gegeven aan een zoon van Ismaël in Genesis 25:14 en 1 Kronieken 1:30 zou het 
volgens Whybray (1972:172) een stam of regio in Noord-Arabië kunnen zijn geweest. 
29 ‘This word maśśāʾ has two possibly relevant meanings in the Hebrew Old Testament: it is the name of a North 

Arabian tribe (Gen. 25:14; 1 Chron. 1:30); and it also means an utterance or (prophetic) oracle’ (Whybray 
1995:87). 
30 Murphy (1998:226) geeft drie betekenissen aan (1) :המשא ‘burden’, (2) ‘pronouncement’ of ‘oracle’ en (3) ‘the 

designation of a people or tribe from north Arabia’ (Genesis 25:14 en 1 Kronieken 1:30 in relatie tot Ismaël). 
Omdat םנא  (‘oracle’) ook voorkomt in Spreuken 30:1 is voor hem ‘the Massaite’ de beste vertaling (Murphy 

1998:226). 
31 Clifford kiest voor de vertaling ‘the Massaite’, een lid van de Arabische stam Masa. Deze stam komt voor in 
Assyrische bronnen vanaf 734 voor Christus en kan worden teruggevoerd tot Genesis 25:14 en 1 Kronieken 1:30 
(Clifford 1999:260-261). 
32 Het woord משא kan volgens Perdue worden vertaald met ‘oracle’, ‘revelation’, ‘burden’ of ‘utterance’. Een 

uitdrukking die verwijst naar een profetische, extatische rede(voering) die voortkomt uit openbaring (2 Koningen 
9:25; Jesaja 14:28; Jeremia 23:33-38; Zacharia 9:1; 12:1 en 2 Kronieken 24:27) of het lied van een psalmist 
(Numeri 24:3, 15 en 2 Samuel 23:1). Perdue geeft de voorkeur aan de vertaling ‘the words of Agur, son of Jakeh, 
the Massa’ite: The oracle of the man’ (Spreuken 30:1a). Hij vindt het aannemelijker dat אמש  verwijst naar de 

naam van een Arabische stam ten oosten van Israël dan naar een profetische uitspraak op grond van goddelijke 
openbaring. Er was een plaats in Arabië (zie Genesis 25:14 dat verwijst naar de naam van een zoon van Ismaël) 
met deze naam (Perdue 2000:252-253; Perdue 2007:68). 
33 Maar het zou ook ‘the oracle’ kunnen zijn (Wright 2005:175). 
34 Masa lijkt volgens Longman III verbonden te zijn met de naam van een stam in Arabië gerelateerd aan de 
Ismaëlieten die in Genesis 25:14 en 1 Kronieken 1:30 worden genoemd. Hij heeft echter wel enige aarzeling 
(Longman III 2006:517-518). 
35 ‘Massa (Lemuel, king of Massa) being in north-west Arabia (Gen. xxv 14; 1 Chron. I 30) (Day 1995:55). 
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4.4.3.5 HAMMAŚŚĀ’I 

 

McKane reageert op het leesvoorstel hammaśśā’i van Scott en Longman III (paragraaf 

4.4.3.4). Hij zegt dat dit een verkeerde suggestie zou kunnen zijn, omdat de woorden  אהמש

en  afkomstig zijn uit de profetische woordenschat. De woorden die volgen (vers 2 en םנא 

verder) zijn in zijn ogen echter een belijdenis van menselijk falen en zijn niet bedoeld in 

profetische zin. Volgens McKane (1970:644) is de uitdrukking םנא  רהגב  ongewoon als רהגב  

Agur is. De beste oplossing voor McKane (1970:644) is om hammaśśā’i te lezen en te 

suggereren dat de verandering van de tekst is veroorzaakt door het verenigen van de 

woorden רהגב  en םנא  (McKane 1970:644). 

 

4.4.4  AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Het begin van Spreuken 30:1 kan worden vertaald met ‘woorden van Agoer zoon van 

Jakee’. Agoer was hoogst waarschijnlijk een onbekende niet-Israëliet, zoon van Jakee. De 

vertaling ‘zoon van Jakee’ wordt echter door Franklyn, Steinmann en Paul, Van den Brink 

en Bette in twijfel getrokken (hierbij kan worden opgemerkt dat Paul, Van den Brink en 

Bette zich in hun commentaar op Spreuken zeer sterk laten leiden door Steinmann). De 

toevoeging אהמש  wordt op uiteenlopende manieren vertaald en onder geleerden bestaat 

weinig eenstemmigheid. 

 

Het feit dat Agoer vrij algemeen wordt gezien als iemand van buiten Israël, geeft aan dat 

de wijzen in Israël op de hoogte waren van de buitenlandse wijsheid. De buitenlandse 

wijsheid werd door de wijzen of redacteur(en) van Spreuken blijkbaar zinvol geacht voor 

het volk Israël en paste kennelijk binnen de Israëlitische context. Het is opmerkelijk dat 

geleerden bij de opschriften in Spreuken 1:1; 10:1 en 25:1 redetwisten over de vraag of 

de wijsheid in deze ‘verzamelingen’ wel of niet afkomstig is van Salomo en van mening 

verschillen of Salomo wel of niet als pseudoniem moet worden beschouwd en dat deze 

vraag niet wordt gesteld bij het opschrift van Spreuken 30:1. Het is heel wel mogelijk dat 

ook deze aanhef moet worden gelezen als pseudoniem (pseudonimiteit speelde namelijk 

niet alleen in Israël een rol maar ook daarbuiten). 
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אמש  4.5 ךמל ללמוא   – LEMOEËL, KONING VAN MASA 

 

4.5.1  INLEIDING 

 

Spreuken 31:1 wordt op verschillende manieren vertaald, zowel in het Nederlands als in 

het Engels. Het eerste deel van het vers heeft in de meeste vertalingen gelijkenis: ‘De 

woorden van (den) koning Lemuel’ (SV en HSV)/‘Woorden van Lemuël, de koning van 

Massa’ (NBG)/‘Die woorde van koning Lemuel van Massa’ (BNV)/‘Hier volgt onderricht voor 

koning Lemuel’ (NBV)/‘Woorden voor Lemoeël, koning van Masa’ (NB). Het vervolg loopt 

verder uit elkaar: de SV en de HSV vervolgen met ‘de last’, de NBG, BNV en NB hebben 

‘van Massa’ gebruikt en de NBV gebruikt ‘de raad’. 

 

4.5.2  LEMOEËL 

 

De meningen van de commentatoren ten aanzien van Lemoeël lopen nogal uiteen: Lemoeël 

is een symbolische naam (Delitzsch [1866-91] 2006:473), er is niets over hem bekend 

(Scott 1965:184; Garrett 1993:245; Crenshaw 1997:63; Van Leeuwen 1997b:24836; 

Murphy 1998:239-24037; Leman 1999:22638; Davis 2000:14939; Kravitz & Olitzky 

2002:307; Murphy 2002:26-2737; Longman III 2006:538; Fox 2009:884), hij was geen 

                                                           
36 De buitenlandse afkomst van Lemoeël wordt mogelijk ingegeven door de Aramese vormen in Spreuken 31:1-
2 (die afgewisseld worden met overeenkomstige Hebreeuwse vormen en door het Aramese woord רב  (‘zoon’) 

(Van Leeuwen 1997b:248).  
37 Lemoeël is onbekend en pogingen om hem in verband te brengen met Edom berusten op giswerk (Murphy 
1998:240). 
Hij lijkt werkelijk bestaan te hebben en zijn naam zou ‘eigendom van JHWH’ kunnen betekenen (Murphy 2002:26-
27). 
38 Het is volgens Leman mogelijk om Spreuken 31:1 zo te vertalen dat de indruk wordt gewekt dat Lemoeël 
afkomstig is uit Masa. Masa, een Israëlitische stam (Genesis 25:14), komt overeen met het woord voor een 
‘prophetic oracle’. Dus kan Lemoeël een koning zijn die afstamt van Ismaël(,) of een koning uit een onbekende 
plaats (Leman 1999:226). 
39 De Rabbijnse overlevering brengt de naam Lemoeël in verband met Salomo (Davis 2000:149). 
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koning van Israël (Kidner 1964:182; Waltke 2005:501-503)40. Steinmann (2009:615) laat 

alle reeds genoemde mogelijkheden de revue passeren maar kiest geen partij.41 

 

ידבר  4.5.3  

 

Het Hebreeuwse woord ידבר  wordt in de SV, NBG, BNV, HSV en NB vertaald met ‘(de) 

woorden’. De NBV hanteert ‘onderricht’. De Engelse vertaling ‘(the) words’ wordt door een 

groot aantal geleerden gehanteerd (Delitzsch [1866-91] 2006:473; Kidner 1964:182; 

Scott 1965:183; Murphy 1998:239; Clifford 1999:268; Davis 2000:149; Perdue 2000:269; 

Kravitz en Olitzky 2002:307; Wright 2005:183; Longman III 2006:534; Fox 2009:882; 

Steinmann 2009:615). ‘The instruction’ wordt gebruikt door McKane (1970:260). Het 

woord ‘(the) sayings’ komt voor bij Whybray (1972:179), Garrett (1993:245), Crenshaw 

(1997), Van Leeuwen (1997b:257-258) en Waltke (2005:501). 

 

אמש  4.5.4  

 

Voor אמש  worden de volgende vertalingen gebruikt: ‘de last’ (SV en HSV), ‘van Massa’ 

(NBG en BNV), ‘de raad’ (NBV), ‘a solemn injunction’ (Scott 1965:183-184) (omdat een 

koningin-moeder aanzienlijke macht uitoefende aan het koninklijke hof (‘solemn 

injunction’)) (vergelijk 1 Koningen 1:11-13; 15:13; 2 Koningen 9:22 en 11:1), ‘(of) Massa’ 

(McKane 1970:260; Whybray 1972:179; Collins 1980:68; Murphy 1981:81; Murphy 

1998:239; Clifford 1999:268; Leman 1999:226; Perdue 2000; Wright 2005:183 

((al)hoewel ‘the oracle’ ook mogelijk is); Longman III 2006:538), ‘an oracle’ (Garrett 

1993:245; Davis 2000:149; Waltke 2005:501), ‘an/the (inspired) utterance’ (Delitzsch 

[1866-91] 2006:473; Crenshaw 1997; Van Leeuwen 1997b:257-258 (met eventuele 

                                                           
40 Tenzij de naam – ‘belonging to God’ – pseudoniem is. De taal bergt sporen van een regionaal buitenlands 
dialect in zich (Kidner 1964:182). 
ללמוא  is waarschijnlijk een lange vorm van  .’en betekent ‘belonging to God’ of ‘dedicated to God (Numeri 3:24) ללא 

Omdat er geen getuigenis is van een dergelijke koning in de geschiedenis van Israël(,) is hij wellicht een proseliet 
(Waltke 2005:501-503). 
41 De naam Lemoeël is uniek en deze persoon kan niet in verband worden gebracht met iemand anders in het 
Oude Testament. De LXX vertaalt met ‘from God’ in Spreuken 31:1. Wellicht moet de naam worden gelezen als 
 in Numeri 3:24. Maar Lemoeël kan (’to God (belonging)‘) ללא wat ‘dedicated to God’ betekent. Zie de naam ומל לא

ook een pseudoniem zijn voor een gelovige koning. Spreuken 31:1-9 heeft een plaats gekregen na de 
Salomonische spreuken die zijn bijeengebracht door de mannen van Chizkia (25:1-29:27). Spreuken 31:1-9 komt 
na hoofdstuk 30, de woorden van Agoer, wiens identiteit en datering onbekend zijn. Dus, als Lemoeël een 
pseudoniem is voor één van Israëls gelovige koningen, en als hij leefde ten tijde van Chizkia (715-686 voor 
Christus) of later, dan zou hij een koning van Juda moeten zijn geweest, omdat het noordelijke 
koninkrijk/Noordrijk van Israël door Assyrië is veroverd in 723 voor Christus. Er staan slechts twee koningen van 
Juda te boek als trouw aan JHWH, namelijk, Chizkia (2 Koningen 18:1-5) en Josia (2 Koningen 23:24-25). 
Aangezien een groot deel van Spreuken (25-29) in verband wordt gebracht met Chizkia (25:1), is hij een 
aannemelijke kandidaat. De Aramese vormen in Spreuken 31:1-9 wijzen op een tijd dat Aramees algemeen 
bekend was aan het Judese hof, wat zou wijzen op een tijd vanaf tenminste Chizkia (2 Koningen 18:26). Er is 
echter geen zekerheid of ללמוא een pseudoniem is (Steinmann 2009:615). 
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alternatieven ‘an oracle’ of ‘of Massa’ – zie Spreuken 30:1)) en ‘a prophetic revelation’ 

(Steinmann 2009:615). 

 

In paragraaf 4.4.3.4 is ook gekeken naar de betekenis van Masa. Omdat de meeste 

geleerden zich in hun commentaar naar aanleiding van Spreuken 31:1 opnieuw uitspreken 

over de betekenis van אמש  vat ik hun meningen samen. 

 

Het overgrote deel van de geleerden vat Masa op als clan- (McKane 1970:407-40842; 

Collins 1980:68; Clifford 1999:26943; Leman 1999:22644; Perdue 2000:26945; Longman 

III 2006:538; Fox 2009:884) of plaatsnaam/regio in (Noord-)Arabië (Murphy 1998:23946) 

(of beide (Whybray 1972:180). 

 

De LXX gebruikt geen (eigen)naam in Spreuken 31:1 en 31:4 (Scott 1965:184; Murphy 

1998:239; Longman III 2006:534) en lijkt de naam Lemoeël op te vatten als woorden van 

JHWH (Murphy 1998:239; Longman III 2006:534). 

 

Garrett (1993:245)47 kiest voor een interpunctiewijziging en Waltke (2005:501) en 

Steinmann (2009:616)48 vatten מלך op als bijstelling. 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Mogelijk de naam van een Noord-Arabische stam (vergelijk Genesis 25:14 en 1 Kronieken 1:30) (McKane 
1970:407-408). 
43 Deze Noord-Arabische stam komt voor in Assyrische bronnen (Clifford 1999:269). 
44 Leman leidt uit Spreuken 31:1 af dat Lemoeël afkomstig was uit Masa. Masa is een Israëlitische stam (Genesis 
25:14) en betekent (ook) ‘prophetic oracle’ (Leman 1999:226). 
45 De naam lijkt te verwijzen naar een nomadische stam die voor het eerst voorkomt in Assyrische bronnen uit 
de laat achtste eeuw voor Christus. Deze stam heeft als mogelijk grondgebied migratieroutes naar het oosten 
van Israël, in Arabië, Edom, Trans-Jordanië, of aan de overzijde van Seïr (Genesis 24:14 en 1 Kronieken 1:30) 
(Perdue 2000:269). 
46 Waarover Lemoeël koning was (Murphy 1998:239). 
47 Garrett (1993:245) merkt op dat vers 1a met een kleine interpunctiewijziging kan worden vertaald met ‘of 
Massa’ (als מלך אמש als een ‘construct chain’ wordt gelezen). 
48 Steinmann (2009:616) verzet zich tegen de vertaling Masa door sommige exegeten (die hij niet noemt) op 
grond van de Aramese woorden ר ב  (zoon – Spreuken 31:2) en ין מלכ  (koningen – Spreuken 31:3) die zouden wijzen 

op een niet-Israëlitische herkomst van Spreuken 31:1-9. Het gebruik van deze Aramese woorden is volgens 
Steinmann (2009:616) geen afdoend bewijs om met Masa te vertalen omdat Masa geen Aramese stam was maar 
in verband wordt gebracht met een Arabische stam. Verder is het volgens hem mogelijk dat Israëlitische poëzie 
bij gelegenheid Aramese woorden bevat (zie bijvoorbeeld Psalm 2:7 en 12). Bovendien, als  als plaatsnaam אמש 
Massa wordt genomen in plaats van ‘a prophetic revelation’, dan zou volgens hem het antecedent van  het ראש 
woord י דבר  moeten zijn. Dit zou geen antwoord geven op de vraag waarom de woorden van Lemoeël’s moeder in 

het boek Spreuken zijn opgenomen na de goddelijk geïnspireerde wijsheid van Salomo (Spreuken 1-29) en Agoer 
(Spreuken 30). Maar als אמש  wordt vertaald met ‘a prophetic revelation’ en de syntaxis van de Masoretische 

accenten wordt gevolgd, dan is het voor Steinmann (2009:616) zonneklaar waarom de woorden die in Spreuken 
31:1-9 staan opgetekend, dezelfde lading hebben als de geïnspireerde, geopenbaarde woorden van Salomo en 
Agoer, en het waard zijn om in Spreuken te worden opgenomen (Steinmann 2009:616). 
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4.5.5  AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Het begin van Spreuken 31:1 wordt vrij algemeen vertaald met ‘woorden van koning 

Lemoeël’. Over Lemoeël valt weinig tot niets te zeggen. De toevoeging אמש  levert dezelfde 

discussie onder geleerden op als in Spreuken 30:1. 

 

Over het opschrift van Spreuken 31:1 kan nagenoeg hetzelfde worden gezegd als over de 

titel van 30:1. De schrijver(s) en/of redacteur(en) van Spreuken vonden de inhoud van 

deze buitenlandse wijsheid blijkbaar belangrijk voor Israël. Wie Lemoeël is geweest en of 

hij koning van Masa was, blijft gissen. Masa wordt vrij algemeen gezien als een clan- of 

plaatsnaam/regio in (Noord-)Arabië (of beide). 

 

4.6  BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAAG 

 

In dit hoofdstuk heb ik mij beziggehouden met de vraag wie Salomo, en met hem de 

mannen van Chizkia, Agoer en Lemoeël, zijn geweest. Naast het antwoord op deze vraag 

besteed ik aandacht aan de relevantie van dit hoofdstuk in het licht van de beantwoording 

van de onderzoeksvraag. 

 

Salomo volgde zijn vader David op als koning van Israël. Aan zijn troonsopvolging zaten 

nogal wat haken en ogen. Hij wordt beschouwd als patroonheilige van de wijsheid en gezien 

als initiator van een sociale verandering in Israël. Zijn regering wordt gekenmerkt door 

internationale contacten die hun invloed hebben gehad op de wijsheid van Israël. De 

historische gebeurtenissen in het leven van Salomo worden aangevochten op grond van 

buiten-Bijbelse bronnen en de archeologie. 

 

De mannen van Chizkia, die Achaz opvolgde als koning van Juda, worden beschouwd als 

dienaren en schrijvers aan het koninklijke hof. Zij hielden zich bezig met het verzamelen 

en overschrijven van spreuken. 

 

Agoer (maar ook Jakee) wordt beschouwd als niet-Israëliet. 

 

Over Lemoeël is niets bekend. Hij behoorde hoogst waarschijnlijk tot een clan met de naam 

Masa of was afkomstig uit een streek met die naam in Noord-Arabië. 

 

Salomo wordt onomwonden als auteur van wijsheid(sspreuken) aangewezen in Spreuken 

1:1; 10:1 en 25:1. In Prediker 1:1 (‘Woorden van Vergaarder, zoon van David, koning in 

Jeruzalem’) wordt in bedekte termen naar hem verwezen en het apocriefe boek Wijsheid 
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van Salomo staat op zijn naam. Wat Spreuken betreft, rijst de vraag of het boek belangrijk 

is, omdat het deels aan Salomo wordt toegeschreven of omdat het deel is gaan uitmaken 

van de Hebreeuwse canon. In het laatste geval was het blijkbaar relevant om zijn naam 

aan het boek te verbinden. Salomo heeft dus een meer dan gemiddelde betekenis gehad 

in oud Israël en daarom mag in dit proefschrift onderzoek naar zijn persoon niet ontbreken. 

 

Menselijkerwijs speelt Salomo geen rol van betekenis omdat hij is geboren uit de 

overspelige relatie tussen David en Batseba. JHWH geeft hem echter wel een rol van 

betekenis. In 1 Koningen 3:9 bidt Salomo om een ‘horend hart’ met als doel ‘recht te 

spreken’ over de ‘gemeenschap’ van JHWH en ‘te onderscheiden tussen goed en kwaad’. 

Deze bede wordt door JHWH verhoord (1 Koningen 3:12) en in 1 Koningen 5:9-14 

onderstreept. Salomo heeft met zijn gebed om wijsheid de gemeenschap op het oog. De 

opstelling van Salomo jegens JHWH vindt haar neerslag in de ‘vrees voor JHWH’-teksten 

in Spreuken: ‘Vrees voor JHWH is het begin van kennis’ (Spreuken 1:7) en ‘Aanvang van 

wijsheid is vrees voor JHWH’ (Spreuken 9:10). In 1 Koningen 1-11 en 2 Kronieken 1-9 

staat, naast het paleis, de bouw van de tempel centraal. Salomo bekommert zich blijkbaar 

om het religieuze wel en wee van de gemeenschap waar hij deel van uitmaakt en geeft het 

volk Israël bij monde van de tempel (waar de ‘vrees voor JHWH’ kan worden beleden) een 

godsdienstige identiteit. Naast de ‘vrees voor JHWH’-teksten spelen ‘leven’-teksten in 

Spreuken een belangrijke rol. In Spreuken komt naar voren dat de ‘vrees voor JHWH’ niet 

alleen dagen toevoegt (Spreuken 10:27) maar ook ‘ten leven’ is (19:23) en ‘rijkdom, glorie 

en leven’ tot gevolg heeft (22:4). In hoofdstuk 6 ga ik dieper in op de betekenis van deze 

teksten. Ik volsta hier met op te merken dat ‘leven’ zowel kan wijzen op een lang en 

voorspoedig aards leven als een (eeuwig) leven in de nabijheid van JHWH. Beide 

betekenissen komen, naast de ‘vrees voor JHWH’, tot uiting in het leven van Salomo zoals 

blijkt uit 1 Koningen en 2 Kronieken. Er is dus een relatie tussen de boodschap van 

Spreuken en het leven van Salomo die kan hebben geleid tot de koppeling Salomo-de 

wijsheid of de wijsheid-Salomo. Blijft de vraag of het leven van Salomo (de mate waarin 

hij wijsheid bezat, zijn rijkdom et cetera) in overeenstemming was of is gebracht met de 

boodschap van de wijsheid in Spreuken. Salomo en de wijsheid hebben hun weerslag op 

elkaar: Salomo wordt ‘groter’ omdat de wijsheid met hem in verband wordt gebracht en 

omgekeerd beïnvloedt Salomo het belang van de wijsheid. Naast de Bijbel werpt heden 

ten dage alleen de archeologie licht op deze vraag. Finkelstein en Silberman en Miller en 

Hayes pleiten grond van buiten-Bijbelse bronnen en de archeologie tegen (historische) 

gebeurtenissen in het leven van Salomo. Alhoewel ‘slechts’ twee bronnen vanuit de 

archeologie nieuw licht werpen op Salomo mag het belang van de archeologie niet worden 

veronachtzaamd. De archeologische benadering is mede belangrijk voor de context van 

Spreuken (hoofdstuk 5) en de exegese van teksten in hoofdstuk 6. 
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De bestudering van de levensgeschiedenis van Salomo (en met hem de mannen van 

Chizkia, Agoer en Lemoeël) heeft geleid tot zowel een bredere kijk op als een beter 

begrijpen van zijn persoon en het boek Spreuken dat in 1:1 aan hem wordt toegeschreven. 

Daarmee is de autoriteit of de zeggingskracht van Spreuken toegenomen. ‘Kennen’ van de 

persoon brengt namelijk identificatie met zich mee. Ook in begeleiding treedt een 

identificatieproces op: de cliënt identificeert zich met de begeleider. 
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5 
 

  HET BOEK SPREUKEN 
 

 

‘Proverbs is a slice of a tradition that preceded ancient Israel and continued beyond it. 

This tradition comprised the creation, reshaping, and transmission of wise sayings and 

teachings about how to live a righteous, productive, and happy life’ 

(Fox 2000:11) 

 

5.1  INLEIDING 

 

5.1.1  INLEIDENDE OPMERKINGEN 

 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de context van het boek Spreuken. Het 

doel is een brede verkenning van de achtergrond van dit wijsheidsboek. Deze verkenning 

is nodig om de teksten die in hoofdstuk 6 worden geëxegetiseerd in het juiste licht te 

plaatsen en uit te leggen. 

 

5.1.2  ONDERZOEKSVRAAG 

 

In hoofdstuk 5 staat de vraag centraal tegen welke achtergrond het boek Spreuken moet 

worden gelezen. Het antwoord op deze vraag werpt licht op de teksten die in hoofdstuk 6 

worden uitgelegd aan de hand van toonaangevende wetenschappelijke commentaren en 

in hoofdstuk 7 worden toegepast op begeleiding. 

 

5.1.3  DE LIJN VAN DIT HOOFDSTUK 

 

Het boek Spreuken maakt deel uit van de oudtestamentische wijsheidsliteratuur. Dit 

hoofdstuk bevat een brede verkenning van Spreuken. Ik richt mij daartoe op een aantal 

deelaspecten of thema’s in het boek die veelvuldig door auteurs aan de orde worden 

gesteld en waarover zij met elkaar in discussie gaan. 

 

Dit hoofdstuk vraagt allereerst aandacht voor de plaats van Spreuken in de Hebreeuwse 

Bijbel (paragraaf 5.2). Vervolgens passeert de indeling van Spreuken de revue (paragraaf 

5.3). In deze paragraaf kijk ik onder meer naar de verzamelingen waaruit Spreuken is 

opgebouwd. Een derde thema dat onder de loep wordt genomen, is de auteur van Spreuken 
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(paragraaf 5.4). In deze paragraaf komen de opschriften in het boek aan de orde en zal 

de vraag worden beantwoord of Salomo daadwerkelijk als auteur van Spreuken mag en 

kan worden aangemerkt. Vervolgens richt ik de focus op de datering van Spreuken, de 

finale redactie en de canonisering van het boek (paragraaf 5.5). In Spreuken worden 

verschillende literaire vormen gebruikt waarvoor in paragraaf 5.6 aandacht wordt 

gevraagd. In paragraaf 5.7 besteed ik aandacht aan de historische context van Spreuken 

voordat ik in paragraaf 5.8 overga tot een overzicht van (theologogische) thema's die het 

boek herbergt. In paragraaf 5.9 houd ik mij bezig met Spreuken en de theologie van het 

Oude Testament. Onderwijs en pedagogiek in Spreuken staan centraal in paragraaf 5.10. 

In paragraaf 5.11 richt ik mij op een mogelijke Jahwistische herinterpretatie van Spreuken 

en in de slotparagraaf (5.12) kijk ik naar de buitenlandse (Semitische) invloed op 

Spreuken. 

 

5.2  DE PLAATS VAN SPREUKEN IN DE HEBREEUWSE BIJBEL 

 

Het boek Spreuken maakt deel uit van het Hebreeuwse Oude Testament en is daarnaast 

opgenomen in bijvoorbeeld de Septuaginta1 (de in Alexandrië in de tweede eeuw voor 

Christus uit het Hebreeuws in het Grieks vertaalde versie van het Oude Testament), 

Peshitta (de Syrische vertaling van het Oude Testament), de targoem (de Aramese 

vertalingen van de Hebreeuwse delen van de Bijbel) en de Vulgaat (de Latijnse 

Bijbelvertaling door Hiëronymus in opdracht van paus Damasus tussen 390 en 405 na 

Christus) (Clifford 1997:47). 

 

Spreuken is één van de dertien boeken van de Geschriften, het derde en laatste deel van 

de Tenach dat ook de Wet en de Profeten bevat (Perdue 2000:1; Perdue 2008b:85-86). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Stavleu stelt de vraag wat kan worden gezegd over de waarde van de Griekse Spreukentekst. Zijn onderzoek 
richt zich op de grondvraag of de Septuaginta wel of niet een ouder handschrift bevatte dan de Masoretische. De 
Septuaginta is volgens Stavleu vrij met de Hebreeuwse tekst omgegaan en heeft de tekst sterk aan de Griekse 
taal en aan de Griekse gedachtenwereld aangepast. Daarom kan volgens Stavleu de Septuagintatekst van het 
boek Spreuken niet als een serieuze tekstgetuige worden genomen (Stavleu 1989a:44-50). 
Het standpunt van Stavleu dat de Septuaginta vrij met de Hebreeuwse tekst is omgesprongen, wordt ondersteund 
door Clifford (1999:29). 
Steinmann (2009:47), Paul, Van den Brink en Bette (2011:315) en Loader (2014:11) geven een overzicht van 
de verschillen tussen de Masoretische tekst en de LXX. 
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5.3  DE INDELING VAN SPREUKEN 

 

5.3.1  INLEIDING 

 

Spreuken wordt door auteurs in verschillende verzamelingen verdeeld. In deze paragraaf 

bespreek ik opvattingen op het gebied van de indeling van het boek. Daarna stel ik de 

verschillende verzamelingen aan de orde. Ik ga niet in detail op de verzamelingen in maar 

schets de grote lijn van van Spreuken. Specifieke teksten die licht werpen op begeleiding 

stel ik in hoofdstuk 6 aan de orde. 

 

5.3.2  VERZAMELINGEN 

 

5.3.2.1 VERZAMELINGEN OP GROND VAN OPSCHRIFTEN EN TOESCHRIJVINGEN 

 

Het boek Spreuken bevat zeven afdelingen die voorzien zijn van een opschrift (Whybray 

1974:55; Rendtorff 1985:255; Van Veen-Vrolijk 1989:28; Clements 1992:17-18; 

Dearman 1992:203-204; Parsons 1993:153; Berry 1995:120; Van Leeuwen 1997b:29-30; 

Clifford 1999:1; Dell 2000:21-22; Perdue 2007:47; Weeks 2007a:41-46; Boshoff, 

Scheffler & Spangenberg 2008:1512; Perdue 2008b:90, 98; Steinmann 2009:1; Loader 

2014:7). 

 

De ordening van opschriften zou kunnen wijzen op een kunstmatige indeling: 

 

1:1:  Gelijkenisspreuken van Salomo, zoon van David, koning van Israël 

10:1:  Gelijkenisspreuken van Salomo 

22:17:  Neig je oor en hoor naar de woorden van wijzen 

24:23:  Ook deze zijn van de wijzen 

25:1:  Ook dit zijn gelijkenisspreuken van Salomo, die de mannen van Juda’s koning 

  Chizkia naar voren hebben gebracht 

30:1:  Woorden van Agoer, zoon van Jakee de Masaïet, tijding van deze kerel aan 

  Itiël, aan Itiël en Oechal 

31:1:  Woorden van Lemoeël, koning van Masa, waarmee zijn moeder hem heeft 

  vermaand (Weeks 2007a:41-46). 

 

Drie onderdelen worden door middel van opschriften toegewezen aan koning Salomo: 

Spreuken 1:1; 10:1 en 25:1 (Whybray 1974:55; Paul 1989c:74; Ross 1991:886; Dearman 

                                                           
2 Volgens Boshoff, Scheffler en Spangenberg (2008:151-152) is Spreuken 22:17-29:27 in het Zuidrijk (Juda) 
ontstaan (zij geven echter geen verklaring voor dit ontstaan). 
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1992:203-204; Waltke 2004:31; Perdue 2008b:98). Twee afdelingen worden 

toegeschreven aan niet-Israëlitische schrijvers: Spreuken 30:1 (Woorden van Agoer, zoon 

van Jakee de Masaïet, tijding van deze kerel aan Itiël, aan Itiël en Oechal) en 31:1 

(Woorden van Lemoeël, koning van Masa, waarmee zijn moeder hem heeft vermaand) 

(Whybray 1974:55; Dearman 1992:203-204; Waltke 2004:31; Perdue 2008b:99). Twee 

afdelingen worden toegeschreven aan niet met name genoemde mannen: Spreuken 22:17 

(Neig je oor en hoor naar de woorden van de wijzen) en 24:23 (Ook deze zijn van de 

wijzen) (Whybray 1974:55). Twee opschriften lijken te verwijzen naar voorgaande 

opschriften: Spreuken 24:23 en Spreuken 25:1 (Ook dit zijn gelijkenisspreuken van 

Salomo, die de mannen van Juda’s koning Chizkia naar voren hebben gebracht). Zij 

veronderstellen blijkbaar het bestaan van Spreuken 10:1 en 22:17 (Weeks 2007a:41-46). 

 

5.3.2.2 VERZAMELINGEN OP GROND VAN ANDERE CRITERIA 

 

INLEIDING 

 

Niet alle auteurs houden het denkbeeld erop na dat Spreuken uit zeven verzamelingen 

bestaat op grond van opschriften (paragraaf 5.3.2). Zo verdeelt Skehan (1971:9-45) 

Spreuken in drie delen overeenkomstig de tempel: Spreuken 1-9 (voorhof), 10:1-22:16 

(heilige) en 22:17-31:31 (heilige der heiligen) en komt Ceresko tot tien (onder)delen 

waarvan er zeven een opschrift dragen (paragraaf 5.3.2): 

 

I. Gelijkenisspreuken van Salomo, zoon van David, koning van Israël (1:1-7) 

II. Proloog (1:8-9:18) 

III. Gelijkenisspreuken van Salomo (10:1-22:16) 

IV. De woorden van de wijzen (22:17-24:22) 

V. Ook deze zijn van de wijzen (24:23-34) 

VI. Ook dit zijn gelijkenisspreuken van Salomo, die de mannen van Juda’s koning 

 Chizkia naar voren hebben gebracht (25:1-29:37) 

VII. Woorden van Agoer, zoon van Jakee de Masaïet, tijding van deze kerel aan Itiël, 

 aan Itiël en Oechal (30:1-9) 

VIII. Getallenspreuken (30:10-33) 

IX. Woorden van Lemoeël, koning van Masa, waarmee zijn moeder hem heeft 

 vermaand (31:1-9) 

X. Gedicht/lofzang op de deugdelijke vrouw (31:10-31) (Ceresko 1999:47-48). 

 

De overige standpunten betreffende het aantal verzamelingen in Spreuken ligt ergens 

tussen de zienswijzen van Skehan en Ceresko in. 
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Kitchen (1977:69-114) vergelijkt Spreuken met de wijsheidsboeken van het oude Nabije 

Oosten en komt op grond daarvan tot de gevolgtrekking dat het boek uit vier delen bestaat: 

Spreuken 1-24; 25-29; 30 en 31.3 Deze indeling wordt ook gehanteerd door Paul 

(1989b:18). 

 

Childs (1979:547) komt tot zes opschriften die de verzamelingen 1-9; 10:1-22:16; 25-29; 

30:1-33; 31:1-9 en 31:10-31 inluiden. Ook Gottwald (1987:571) komt tot zes opschriften 

maar dan in 1:1; 10:1; 22:17; 25:1; 30:1 en 31:1. 

 

SAMENVOEGINGEN 

 

Er zijn auteurs die verzamelingen, welke door Ceresko worden aangemerkt als aparte 

verzamelingen, samenvoegen. 

 

Verzamelingen I (1:1-7)4 en II (1:8-9:18) 

 

Veel auteurs (Toy 1899:vi-vii; Oesterley 1929:xiii5; Fohrer 1968:319; Von Rad 1972:15; 

Whybray 1972:12; Childs 1979:547; Van der Waal 1979, 1:263; Van Deursen 1979:38; 

Snijders 1984:8; Garrett 1993:39; Blenkinsopp 1995b:18-19; Crenshaw 1995:7; Tuinstra 

1996:9-10; Vosloo & Van Rensburg 1999:708; Dell 2000:21-22; Fox 2000:5; Perdue 

2000:32; Murphy 2002:15; Dell 2006:15; Crenshaw 2010:66) voegen de verzamelingen I 

en II samen tot één verzameling. 

 

Zoals vermeld, voegen Von Rad (1972:15) en Crenshaw (1995:7) verzamelingen I en II 

samen tot één verzameling en hanteren verder dezelfde indeling als Cersko. Zij komen 

echter tot een enigszins andere indeling dan Ceresko: VI loop tot 29:276; 30:1-14 in plaats 

van 30:1-9 en 30:15-33 in plaats van 30:10-33 (Von Rad 1972:15; Crenshaw 1995:356; 

2010:66). Von Rad baseert zijn indeling op de verschillende opschriften van de 

verzamelingen die naar zijn zeggen erop wijzen dat de verzamelingen op een gegeven 

moment een eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt. Hij omschrijft dit moment en deze 

ontwikkeling niet nader (Von Rad 1972:15). Crenshaw (1995:356) wijst op grond van stijl, 

inhoud en grammatica op verdere eenheden zoals 10:1-14:35; 15:1-22:16; 25:1-27 en 

28:1-29:27. 

                                                           
3 Spreuken 1-9 vormt de proloog van het eerste deel en 10:1; 22:17 en 24:23 dienen als ondertitels (Kitchen 
1977:69-114). 
4 Delitzsch ([1866-91] 2006:6) laat verzameling I lopen tot Spreuken 1:6. 
Murphy (1981:49) maakt onderscheidt tussen Spreuken 1:1 en 1:2-7. 
5 Oesterley laat de eerste verzameling beginnen bij Spreuken 1:7. De eerste zes verzen bestempelt hij als 
introductie (Oesterley 1929:xiii). 
6 Ook Kidner (1964:22), Van Leeuwen (1997b:30) en Reyburn en Fry (2000:6) laten verzameling VI lopen tot 
Spreuken 29:27. 
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Verzamelingen IV (22:17-24:22) en V (24:23-34) 

 

Toy (1899:vi-vii), Van der Waal (1979, 1:263), Ross (1991:894-896), Van Leeuwen 

(1997b:30), Vosloo en Van Rensburg (1999:708) en Longman III (2006:24-25) voegen 

de verzamelingen IV en V samen tot één geheel.7 

 

Verzamelingen VII (30:1-9) en VIII (30:10-33) 

 

De verzamelingen VII en VIII worden als één verzameling gezien door: Delitzsch ([1866-

91] 2006:6), Kidner (1964:22), Fohrer (1968:319), Whybray (1972:12), Childs 

(1979:547), Van der Waal (1979, 1:263), Van Deursen (1979:38), Snijders (1984:8), 

Aitken (1986:1), Ross (1991:894-896), Garrett (1993:39), Clifford (1995:3), Clifford 

(1998:44), Perdue (2000:32), Murphy (2002:15), Dell (2006:15) en Longman III 

(2006:24-25). 

 

Verzamelingen IX (31:1-9) en X (31:10-31) 

 

Dell (2006:15) voegt de verzamelingen IX en X samen. 

 

Verzamelingen VII (30:1-9), VIII (30:10-33), IX (31:1-9) en X (31:10-31) 

 

De verzamelingen VII, VIII, IX en X worden door Toy (1899:vi-vii), Vosloo en Van Rensburg 

(1999:708), Fox (2000:5)8 en Hunter (2006:71) als één verzameling beschouwd. 

 

Sommige auteurs laten een bepaalde verzameling tot een ander vers lopen dan Ceresko. 

 

Oesterley (1929:xviii) laat verzameling IV (22:17-24:22) lopen tot Spreuken 23:14. 

 

Van Deursen (1979:38), Murphy (1981:49), Aitken (1986:1), Ross (1991:894-896), 

Blenkinsopp (1995b:18-19), Tuinstra (1996:9-10), Fox (2000:5), Hunter (2006:71), 

Longman III (2006:24-25), Crenshaw (2010:66), Paul, Van den Brink en Bette (2011:317) 

en Loader (2014:7) laten verzameling VI (25:1-29:37) lopen tot Spreuken 29:27. 

Blenkinsopp vindt het begrijpelijk dat de bloemlezing wordt ingeleid met Ook dit zijn 

gelijkenisspreuken van Salomo omdat de twee verzamelingen Salomonische gezegden (III 

en VI) het grootste deel van het boek uitmaken. Volgens hem zijn de verzamelingen 

                                                           
7 Clements (1992:17-18) rept niet over verzameling V en Spreuken 29:28-37. 
Childs (1979:547) rept niet over de verzamelingen IV en V. 
8 Fox (2000:5) verdeelt Spreuken 30:1-31:31 in vier deelverzamelingen: 30:1-14; 30:15-33; 31:1-9 en 31:10-
31. 
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samengebracht en geredigeerd vanuit een specifiek religieus gezichtspunt ten tijde van de 

tweede tempel (Blenkinsopp 1995b:18-19). 

 

Oesterley (1929:xix), Tuinstra (1996:9-10) en Clifford (1999:2) laten verzameling VII 

(30:1-9) lopen tot Spreuken 30:14. 

 

Oesterley (1929:xix) laat verzameling VIII (30:10-33) lopen van Spreuken 30:15 tot 33. 

 

De verzamelingen I en II; III; IV; V; VI; VII en VIII; en IX en X worden door Boström 

(1990:1) toegeschreven aan verschillende auteurs. Er zijn volgens hem goede redenen 

(die niet door hem worden genoemd) om aan te nemen dat elke verzameling een andere 

oorsprong heeft. Ook Toy (1899:vii-viii) merkt op dat het onwaarschijnlijk is dat de 

verzamelingen (hij onderscheidt er vijf) afkomstig zijn van één auteur.9 

 

5.3.2.3 AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

De indeling van Spreuken in zeven of acht verzamelingen aan de hand van opschriften en 

toeschrijvingen heeft de beste papieren. Dit blijkt niet alleen uit het aantal auteurs dat 

voor deze indeling kiest maar ook uit de grote mate van eenstemmigheid onder auteurs 

wat betreft de samenvoegingen van de verzamelingen I/II en VII/VIII. Mijn voorkeur gaat 

uit naar zeven verzamelingen. Ik beschouw Prediker 31 als één verzameling omdat 

Spreuken 31 met een opschrift en toeschrijving begint én omdat 31:10 voortborduurt op 

31:3. 

 

5.3.3  VERZAMELING I-II: SPREUKEN 1-9 

 

5.3.3.1 INLEIDENDE OPMERKINGEN 

 

In deze paragraaf komen auteurs aan het woord die algemene opmerkingen maken over 

Spreuken 1-9. Nadat ik de visies van deze auteurs heb verwoord, bespreek ik de 

zienswijzen van auteurs met betrekking tot kleinere passages in Spreuken 1-9. 

 

5.3.3.2 ‘INLEIDINGEN’ 

 

Door Whybray (1965:33-71; 1990b:99) wordt opgemerkt dat aan de ‘inleidingen’ in 

Spreuken 1:8 en volgende; 2:1 en volgende; 3:1 en volgende, 21 en volgende; 4:1 en 

                                                           
9 ‘It is not probable that one man was the author of the philosophical discourses of chs. 1-9, the pithy aphorisms 
of 101-2216, the quatrains of 2217-24, the couplets of 25-29, and the mixed material of 30. 31’ (Toy 1899:vii). 
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volgende, 10 en volgende, 20 en volgende; 5:1 en volgende; 6:20 en volgende en 7:1 en 

volgende een basische vorm ten grondslag ligt die zoveel lijkt op de inleidingen die in 

Egyptisch en Babylonisch onderricht worden aangetroffen, dat deze vorm moet worden 

gezien als een proloog die het begin van een aparte verhandeling aanduidt. Weeks 

onderschrijft de opmerking van Whybray. Hij zegt echter dat Whybray onvoldoende 

rekening houdt met enerzijds de verscheidenheid van die literatuur en anderzijds te weinig 

rekening houdt met de autonomie van de Israëlitische tekst in het trekken van conclusies 

gebaseerd op een verband met buitenlandse literatuur (Weeks 2007a:12). 

 

5.3.3.3 GIDS EN INLEIDING 

 

Spreuken 1-9 (en 31) verschaft de focus van het boek als geheel (Brown 1996:23). 

Spreuken 1-9 kan worden gezien als de hermeneutische gids voor het verstaan van de rest 

van het boek (Zimmerli 1933:189; Childs 1979:552-553; Parsons 1993:154). Childs 

(1979:552-553) en Blenkinsopp (1995b:157) gebruiken daarnaast de omschrijving 

‘theologisch voorwoord’. Childs (1979:552-553) wijst in dit kader op het ‘framework’ van 

Spreuken door over de schrijver van het boek het volgende op te merken: ‘establishing a 

religious perspective from which he intended the rest of the book to be understood’. 

Blenkinsopp (1995b:147, 157) voegt hieraan toe dat het de bedoeling van Spreuken 1-9 

is om versnipperde aforistische wijsheid te verenigen tot een samenhangend geheel, 

ingekapseld in vrouwelijke personificatie. 

 

Murphy beperkt zich wat betreft de hermeneutische sleutel van het hele boek tot Spreuken 

1:1-6 en zegt dat ‘all that follows is to provide guidance (or “steering,” taḥbulôt, 1:5) and 

training in virtue (1:3)’ (om vermaning aan te nemen die leidt tot inzicht, gerechtigheid en 

recht, en oprechtheid). Hij merkt verder op dat de schrijver van deze verzen geen 

onderscheid maakt tussen seculier10 en religieus zoals wij geneigd zijn te doen. Al het 

‘seculiere’ advies in Spreuken behoort tot onderricht in de wijsheid dat ten diepste religieus 

van aard is (Murphy 2002:16). In paragraaf 5.11 bespreek ik de (mogelijke) Jahwistische 

herinterpretatie van Spreuken. 

 

5.3.3.4 ONDERRICHT DOOR VADER ÉN MOEDER 

 

Spreuken 1-9 staat in nauw verband met de Egyptische wijsheidsliteratuur en het 

onderricht in Spreuken 1-9 is verwant met het Egyptische onderricht dat als leerboek in 

                                                           
10 In dit hoofdstuk gebruik ik regelmatig het woord ‘seculier’. Seculier moet echter niet in de hedendaagse 
betekenis van het woord worden opgevat. Ik bedoel met seculier dat aan JHWH geen rol wordt toebedeeld. In 
relatie tot het boek Spreuken betekent seculier dat het boek zich richt op het alledaagse leven en de 
gebeurtenissen die daarin plaatsvinden waarbij geen rekening wordt gehouden met een (mogelijke) inmenging 
van JHWH. 
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scholen dienst deed (Kayatz 1966:74; Lang 1972:27-28; Whybray 1974:58; Murphy 

1981:50; Perdue 2008b:91-92). Dat betekent voor Whybray (1974:58) niet dat het 

materiaal onder dezelfde omstandigheden is samengesteld als dat waarop het is 

gebaseerd. Het doel is wel hetzelfde: onderwijskundige teksten ten behoeve van gedrags- 

en geloofsonderricht van de jeugd (Whybray 1974:58; Aitken 1986:3; Whybray 1995:22-

23; Collins 1997:4; Weeks 2007b:56-57) op weg naar de volwassenheid (Heaton 

1994:67).11 

 

De stem van een moeder, alhoewel nergens hoorbaar, komt de vader te hulp. De vader 

krijgt een bondgenoot in vrouwelijke vorm. De stem van Wijsheid nodigt de jonge mannen 

uit om haar feest bij te wonen. Beide moedigen de jeugd aan hun erotische impulsen te 

beperken tot hun eigen vrouwen (Crenshaw 1995:359-360). Crenshaw (1995:7) en Brown 

(1996:22) wijzen op de relatief lange, gestructureerde delen (bestaande uit gedachten of 

onderricht van een ouder aan de jeugd (Brown 1996:22)). Crenshaw (1995:359) vat de 

inhoud (het onderricht) van Spreuken 1:1-9:18 samen in twee gevaren die de jonge man 

bedreigen: (1) snel rijk worden door criminele activiteiten en (2) sensueel plezier 

voortkomend uit ongeoorloofde bronnen. 

 

Deze wat ‘grove’ samenvatting wordt door Perdue aangescherpt. Hij merkt op dat 

Spreuken 1:8-9:18 onderricht in belangrijke wijsheidswaarden biedt aan ‘zonen’. Het doel 

van deze verzameling is de opleiding van rijke jongeren in morele waarden om een plaats 

in de maatschappij te kunnen innemen. Het bevat dertien voorschriften (1:8-19; 2:1-22; 

3:1-12, 21-35; 4:1-9, 10-27; 5:1-23; 6:1-11, 20-22; 7:1-5, 24-27; 8:32-36 en 9:7-12) 

en vier wijsheidsgedichten (1:20-33; 3:13-20; 8:1-36 en 9:1-6+13-18) waarin Vrouwe 

Wijsheid centraal staat (Perdue 2008b:91). 

 

Het sensule plezier waarop Crenshaw doelt, werd al aangestipt door De Vaux. Hij wees al 

op de veelvuldige waarschuwing in Spreuken 1-9 voor de verleiding door een vrouw die 

ontrouw is geworden aan haar man (Spreuken 2:16-19; 5:2-14 en 6:23-7:27). Zo’n liefde 

lijdt tot de dood (Spreuken 2:18; 5:5 en 7:26-27) (De Vaux 1973, 1:76). 

 

5.3.3.5 WAARSCHUWING TEGEN SLECHTE VROUWEN 

 

De waarschuwing tegen slechte vrouwen, aangeroerd door De Vaux en Crenshaw, neemt 

in het tweede deel van Spreuken 1-9 een dominante positie in. Gelet op de buitenlandse 

parallellen en de rest van Spreuken is dit opmerkelijk: waarschuwingen tegen vrouwen 

                                                           
11 Nel (1981b:136) stelt dat het grootste deel van Spreuken 1-9 uit wijsheidsonderwijs bestaat maar hij rept niet 
over de relatie met de Egyptische wijsheidsliteratuur. 
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waren gebruikelijk maar hebben nooit de overhand zoals hier. Als de redacteur van 

Spreuken 1-9 geen vrouwenhater is geweest, dan is het redelijk om te veronderstellen dat 

het thema van de slechte vrouw een bijzondere betekenis of relevantie heeft in dit deel. 

Het is heel goed mogelijk dat deze vrouw wordt afgebeeld als tegenhanger van Vrouwe 

Wijsheid: waar Vrouwe Wijsheid het levenspad vertegenwoordigt, beeldt deze vrouw het 

afdwalen van dat pad uit en aan haar uitnodigingen moet weerstand worden geboden 

(Murphy 2002:18-19; Weeks 2007a:14-15). 

 

5.3.3.6 PEDAGOGIEK 

 

De ‘ouderlijke’ taal in Spreuken 1-9 wordt volgens Brown gekenmerkt door disciplinair 

onderricht. Eenzelfde ouderlijke dialoog wordt ook aan JHWH toegeschreven in Spreuken 

3:11-12 (Versmaad een vermaning van de ENE niet, mijn zoon, wees niet verdrietig over 

een kastijding door hem; want wie de ENE liefheeft kastijdt hij, zoals een vader een zoon 

die hem behaagt). Onderricht, als een vorm van wijsgerige dialoog, komt voort uit 

ouderlijke dialoog in relatie tot een pedagogiek van terechtwijzing. De strengste berisping 

in Spreuken 1-9 is niet afkomstig van de ouder maar van de wijsheid zelf. De plaats van 

een reprimande door de wijsheid (Spreuken 1:25) onmiddellijk na de waarschuwing van 

de vader, heeft als gevolg dat de ouderlijke dialoog zich uitstrekt tot in de gemeenschap. 

De rol van Wijsheid in de pedagogische dialoog in Spreuken 1-9 heeft veel facetten. 

Wijsheid dicht de generatiekloof tussen ouder en kind en verbindt de familie en de 

gemeenschap. Zij is leeftijdloos (Spreuken 7:4: zeg tot de wijsheid: jij bent mijn zuster!, 

‘diepst gekende’ moet je roepen tot het verstand). Op deze manier reiken de waarden en 

deugden van de vader tot in de gemeenschap. Wijsheid verbreedt de stem van de vader 

en wordt daarmee de stem van de gemeenschap (Brown 1996:31-32, 39-40). 

 

5.3.3.7 DIDACTIEK 

 

De twee opmerkingen over enerzijds hermeneutische gids en anderzijds onderricht spelen 

beide een rol in de opvatting van Childs die opmerkt dat Spreuken 1-9 didactisch van aard 

is en is gericht op het juiste gedrag. De betekenis van deze hoofdstukken overstijgt de 

ethiek en de motivatie die ten grondslag ligt aan wijs gedrag en is niet gegrond in de wet 

van Mozes. Als Spreuken 1-9 wordt gelezen als een inleiding op Spreuken 10 en volgende 

dan is het resultaat dat de zoektocht naar wijsheid naar voren komt in een dialectiek tussen 

enerzijds een gave van JHWH en anderzijds een verworvenheid die actief wordt 

nagestreefd (Childs 1979:554). 
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Ook in het werk van Blenkinsopp (1995a:44) lichten de begrippen hermeneutische gids en 

onderricht op. Spreuken 1-9 bevat voorbeelden van onderricht beginnend met de aanhef 

mijn zoon. De raad die wordt gegeven, verschilt niet significant van de raad die wordt 

gegeven door de Egyptische wijzen: bijvoorbeeld het zich afzijdig houden van prostituees, 

gevoelens in bedwang houden en het uitvoeren van taken ten behoeve van de buurman 

en JHWH. Het bevat ook portretten van bijvoorbeeld de luiaard, het onbetrouwbare 

personage en de verleidelijke prostituee. De meest opmerkelijke kenmerken zijn de 

openbare toespraak van Vrouwe Wijsheid tot de onverstandigen, spotters en dwazen 

(Spreuken 1:20-33; 8:1-31 en 9:1-6) (Blenkinsopp 1995b:34-35) en het feit dat zij 

tegenover Vrouwe Dwaasheid wordt gesteld (Blenkinsopp 1995a:44). 

 

5.3.3.8 VROUWE WIJSHEID (EN VROUWE DWAASHEID) 

 

Blenkinsopp (1995a:44; 1995b:34-35) brengt Vrouwe Wijsheid en Vrouwe Dwaasheid te 

berde. Hij ziet parallellen tussen Spreuken 1-9 en aanklachten tegen buitenlandse culturen 

in Jesaja. Zo richt Jesaja 57:3-13 zich tot een vrouw (tovenares, zondares en prostituee) 

(Blenkinsopp 1995a:45; 1995b:158-159). Het lijkt dat de auteur van Spreuken 1-9 in het 

krijt staat bij de late profetie en daarom is het volgens Blenkinsopp begrijpelijk dat de 

openbare verhandeling van Vrouwe Wijsheid is ontworpen naar het voorbeeld van dat van 

de profeet (Blenkinsopp 1995a:45). 

 

De gepersonifieerde wijsheid in Spreuken 1-9 is een poëtisch middel voor de wijzen om tot 

uitdrukking te brengen dat de wijsheid middelares was van de goddelijke aanwezigheid 

(een middel van toenadering tussen JHWH en de mensen). Zij staat de mensen ter 

beschikking en zij is onder de mensen. Wijsheid is daarmee bekwaam om de mens te leiden 

tot inzicht in de zin van het leven en de liefde voor de wijsheid verschaft de mens toegang 

tot de goddelijke presentie. Maar de mens kan de gang van zijn leven niet geheel zelf 

bepalen. Het leven en de wijsheid zijn geschenken van JHWH. De wijsheid gaat uit van 

JHWH en is op Hem gericht (Tuinstra 1996:28). 

 

De literaire plaatsing van de didactische gedichten in Spreuken 1-9 onderstreept de 

wezenlijke rol van Vrouwe Wijsheid die de traditie van de wijzen, goddelijk onderricht voor 

zowel het godsdienstige als het maatschappelijke leven, belichaamt. Zij is de goddelijke, 

scheppende, kracht en verpersoonlijkt door het onderwijs van de wijzen de stem van JHWH 

die de dwazen en wijzen het levenspad openbaart (Perdue 1997:91-92). 
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Door de stem van Vrouwe Wijsheid spreekt de goddelijke wijsheid en weerklinkt in elke 

menselijke stem in Spreuken, hetzij de ouder of de leraar, de vreemdeling of de koning 

(Ceresko 1999:56). 

 

Keown merkt op dat de dualiteit tussen Vrouwe Wijsheid en Vrouwe Dwaasheid in 

theologisch licht kan worden bezien. De juiste keuze is dan het in acht nemen van het 

onderricht van Vrouwe Wijsheid en de verkeerde keuze is ten prooi vallen aan de verleiding 

van Vrouwe Dwaasheid (Keown 2000:186). 

 

5.3.3.9 THEOLOGISCHE ONTWIKKELING 

 

Voor Whybray (1974:58) en Albertz (1994b:441) is het duidelijk dat Spreuken 1-9 een 

theologische ontwikkeling heeft ondergaan. Whybray waagt zich niet aan een uitspraak 

over wanneer deze heeft plaatsgevonden of wie daar de hand in heeft gehad. Hij noemt 

als voorbeeld Spreuken 2:5-8 en 8:35b (Whybray 1974:58). Albertz (1994b:441) wijst op 

de periode na de ballingschap wat betreft een theologisering van Spreuken 1-9. 

 

Spreuken 1-9 wordt door Dell beschouwd als het laatste deel van het boek omdat het een 

grotere theologische ontwikkeling laat zien met de figuur van Wijsheid in Spreuken 8 en 

omdat het meer verwijzingen bevat naar de ‘vrees voor JHWH’ dan andere delen van het 

boek. Spreuken 1-9 getuigt van het feit dat zowel een religieuze als onderwijskundige 

context van toepassing zijn op Spreuken. Dit komt tot uitdrukking in enerzijds de 

kenmerkende onderricht teksten en anderzijds de verwijzingen naar JHWH (en Wijsheid) 

die laten zien dat een gevoel van goddelijke betrokkenheid de wijsheidsschrijvers niet 

vreemd was (Dell 2008:127-128). Door Paul, Van den Brink en Bette (2011:318) worden 

vijf argumenten gehanteerd die het standpunt dat de proloog van jongere datum is, 

onderbouwen. (1) Spreuken 1-9 maakt een jongere indruk vanwege inhoudelijke 

overeenkomsten met grote profeten als Deuteronomium, Deutero-Jesaja en Jeremia (dat 

in de zevende eeuw voor Christus wordt gedateerd). Yoder (2001:20-24) wijst op 

overeenkomsten met Ezra, Nehemia en Kronieken. (2) Het gedeelte vertegenwoordigt een 

jongere, breed-stichtelijke vorm van de wijsheidsliteratuur zoals bekend uit Wijsheid van 

Jezus Sirach. (3) De langere stukken rond een thema maken deel uit van een later 

ontwikkelingsstadium in de wijsheidsliteratuur. Er kan ook sprake zijn van Griekse 

beïnvloeding. (4) De medeklinkertekst is voorzien van leesmoeders (medeklinkers met de 

functie van klinkers die tot doel hebben het lezen van de tekst zonder specifieke 

klinkertekens te vereenvoudigen). Dit verschijnsel deed zich voor in latere tijd, toen de 

kennis van het Hebreeuws in de Joodse wereld minder werd. (5) De aanwezigheid van 

arameïsmen (Paul, Van den Brink & Bette 2011:318). 
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Clifford verzet zich tegen het laatste argument van Paul, Van den Brink en Bette. Volgens 

hem zijn de arameïsmen geen reden om Spreuken ‘laat’ te dateren omdat ze ook 

sporadisch voorkomen in pre-exilische teksten. Een groot aantal arameïsmen in een boek 

zou echter een post-exilische datering kunnen rechtvaardigen als Aramees de taal van de 

handel en de regering zou worden (Clifford 1999:4). 

 

5.3.3.10 SCHEPPINGSTHEOLOGIE 

 

Het standpunt van Perdue is dat het geloof van de wijzen in Spreuken 1-9 is gecentreerd 

in scheppingstheologie zoals volgens hem blijkt uit Spreuken 3:13-20 en 8:1-36 (paragraaf 

3.4.3) zowel wat betreft de oorsprong van de kosmos als de betekenis ervan voor het 

bewonen van de kosmos door de mens (Perdue 2007:57-58). 

 

5.3.3.11 DATERING 

 

Perdue (1997:79-80) noemt Spreuken 1-9 de meest sierlijke, theologisch scherpzinnige, 

compositie van het boek Spreuken. Het is volgens Fohrer (1968:323), Rendtorff 

(1985:255) en Perdue (1997:79-80) de ‘jongste geredigeerde’ verzameling en bestaat uit 

materiaal dat grotendeels dateert uit de vroege post-exilische of Perzische periode (Perdue 

1997:79-80; Boshoff, Scheffler & Spangenberg 2008:214). Perdue baseert zijn uitspraak 

op een aantal veronderstellingen. (1) In de diversiteit van literaire wijsheidsvormen wijzen 

korte gezegden die menselijke waarneming bevatten op een meer archaïsch genre dan het 

langere onderricht en de didactische gedichten die een intellectuele en literaire 

gekunsteldheid vereisen. (2) De theologisering en nationalisering van de wijsheid die 

hebben geleid tot het opnemen van Israëls godsdienstige tradities worden pas aangetroffen 

ten tijde van Jezus Sirach in de vroeg tweede eeuw voor Christus. (3) De personificatie 

van de wijsheid komt naast Spreuken 1-9 ook voor in bijvoorbeeld Job 28, Wijsheid van 

Jezus Sirach 24 en Wijsheid van Salomo 6-9 die echter in het Perzische en Hellenistische 

tijdvak moeten worden gedateerd. (4) Nauwe literaire parallellen met Spreuken komen 

voor in de literatuur uit de laat zesde en vijfde eeuw voor Christus (bijvoorbeeld 

Deuteronomium, Jesaja, Jeremia en Maleachi). (5) De afwezigheid van verwijzingen naar 

de Thora wijst op het feit dat de Thora haar positie binnen de Joodse vroomheid, die met 

Ezra in de vierde eeuw voor Christus begon, nog moest verwerven. De datering van het 

materiaal en de redactie van Spreuken 1-9 in de vroeg Perzische periode (laat zesde en 

vijfde eeuw voor Christus) lijkt Perdue dus het meest aannemelijk (Perdue 1997:79-80). 
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5.3.3.12 OORSPRONG 

 

Perdue (1997:79-80) huldigt het standpunt dat Spreuken 1-9 afkomstig is van wijzen die 

hun werkterrein hadden in het vroeg post-exilische Jehud, een kolonie in het Perzische rijk 

(538-332 voor Christus). Hij merkt op dat het theologische en ethische materiaal in 

Spreuken 1-9 wellicht afkomstig is van één of meer ‘schoolinstellingen’ uit de eerste helft 

van het Perzische tijdvak: tempelscho(o)l(en), familiegilden en/of ‘burgerscholen’. Hij vindt 

het meer dan waarschijnlijk dat er tijdens de Perzische periode een tempelschool is 

ontstaan waar schrijvers werden opgeleid om de priesters bij te staan in het uitleggen van 

de Thora, in het vastleggen van regels voor burgerlijke en godsdienstige bepalingen en 

geschillen, in het beheren en vastleggen van de tempelmiddelen, en in het ontwerpen van 

(bewijs)materiaal ten behoeve van de macht en invloed van de heersende klasse. Gilden 

leidden schrijvers op die diensten konden verrichtten ten behoeve van de regering en de 

tempel (1 Kronieken 2:55). Er waren ook schrijvers nodig voor het Perzische bestuur, zowel 

op centraal (bijvoorbeeld Ezra) als lokaal niveau. Zij hielden zich bezig met administratief 

leiderschap, bureaucratische taken, het bijhouden van verslagen en zij deden dienst als 

notaris. Deze schrijvers werden wellicht opgeleid in burgerscholen die door de centrale en 

lokale overheid werden gesteund (Perdue 1997:89). In paragraaf 2.5 heb ik stilgestaan bij 

de vraag of er wel of geen wijsheidsscholen zijn geweest in oud Israël. Perdue (1997:91) 

omschrijft het godsdienstig onderwijs in Spreuken 1-9 als ‘the “sacred canopy” developed 

by the class of traditional sages active in the schools and bureaucracies of the Persian 

colony of Yehud’ en gaat verder met op te merken dat ‘this “sacred canopy,” or world view, 

represented one of their literary attempts to support the existing social and religious order 

of the dominant hierocratic party that supported and in turn was supported by the Persian 

empire’. 

 

5.3.3.13 ONDERAFDELINGEN 

 

INLEIDING 

 

Scott (1965:14-17), Whybray (1965:33-71) en Lang (1972:29-36) hebben geprobeerd om 

vanuit Spreuken 1-9 een authentiek leerboek te reconstrueren bestaande uit tien 

redevoeringen op basis van Egyptische modellen. 

 

De verschillende grote onderafdelingen (redevoeringen) hebben een voornamelijk 

vermanend karakter met de kenmerkende aanspreekvorm mijn zoon en een verzoek om 

te luisteren naar het onderricht: 1:8-19; 2:1-22; 3:1-12; 3:21-35; 4:1-9; 4:10-19; 4:20-

27; 5:1-23; 6:20-35 en 7:1-27 (Boström 1990:1-2; Crenshaw 1995:360). Deze 
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onderdelen doen de invloed van de wijze gelden en vatten wijsheid op als menselijke 

hoedanigheid (Crenshaw 1995:360). Crenshaw (2010:67) onderscheidt tien voorschriften 

(Spreuken 1:8-19; 2:1-22; 3:1-12; 3:21-35; 4:1-9; 4:10-19; 4:20-27; 5:1-23; 6:20-35 

en 7:1-27) en vijf ‘intermezzo’s’ (1:20-33; 3:13-20; 6:1-19; 8:1-36 en 9:1-18) in 

Spreuken 1-9.12 

 

PROLOOG 

 

Kitchen houdt het denkbeeld erop na dat Spreuken 1-9 zelf een soort proloog is. Hij stelt 

dat de waarschuwende inhoud vergelijkbaar is met waarschuwende prologen in veel 

(ander) onderricht en bestempelt deze als de proloog van een langer werk (‘Salomo I’) dat 

zich uitstrekt tot hoofdstuk 24 (Kitchen 1977:69-114). 

 

ONDERSCHEID MET SPREUKEN 10-31 

 

Spreuken 1-9 onderscheidt zich volgens Murphy van de rest van Spreuken wat betreft 

vorm (lange gedichten) en inhoud (een waarschuwende toon en sterke nadruk op moreel 

recht en onrecht). Deze hoofdstukken willen de lezer aanmoedigen om het pad van wijsheid 

en gerechtigheid te volgen (Murphy 2002:18-19). 

 

SPREUKEN 1:(1)2-713 

 

‘The educational process [outlined in Prov. 1:1-6] was more occupied with developing 

mature intellectual attitudes than with morality’ 

(McKane 1970:265) 

 

‘By the cumulation of many terms the text seems to aim at something larger, something 

more comprehensive which could not be expressed satisfactorily by means of any one of 

the terms used’ 

(Von Rad 1972:13) 

 

De proloog introduceert Spreuken als een handboek voor (wijsheids)onderwijs aan de 

jeugd (Blenkinsopp 1995b:19; Perdue 2007:49) en dient als uitnodiging om aan de slag te 

gaan met de bestudering van de wijsheid (Perdue 2007:49). De uitnodiging richt zich tot 

de mensheid in het algemeen, de ‘eenvoudige’ of ongeletterde en de wijze en legt de 

                                                           
12 Weeks (2007b:180-192) komt tot de volgende onderafdelingen: Spreuken 1:1-7, 8-33; 2:1-22; 3:1-10, 11-
20, 21-35; 4:1-9, 10-19, 20-27; 5:1-23; 6:1-19, 20-35; 7:1-8:36; 9:1-6, 7-9, 10-11, 12 en 13-18. 
13 Waltke (2004:10) betitelt Spreuken 1:1-7 als titel en inleiding of voorwoord en brengt de verdeling 1:1 (titel); 
1:2-6 (doel) en 1:7 (funderend principe) aan.  
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nadruk op het feit dat onderzoek begint met de ‘vrees voor JHWH’. Meditatie en gebed 

enerzijds en de bestudering van wijsheid anderzijds sluiten elkaar niet uit maar zijn veeleer 

complementair (= aanvullend) (Perdue 2007:49). 

 

De ordening van ethische termen in de zes inleidende verzen vertoont een concentrische 

opbouw: 

 

A Verstandelijke, intellectuele waarden: 2a 

 B Literaire expressie van wijsheid: 2b 

  C Instrumentele deugd: 3a 

   D Morele, gemeenschappelijke/gemeenschaps-  

    /(communal) deugden: 3b 

  C’ Instrumentele deugden: 4-5 

 B’ Literaire expressies van wijsheid: 6 

A’ Verstandelijke, intellectuele waarden: 7 (Brown 1996:25). 

 

De opsomming in Spreuken 1:2-7 is volgens Brown welbewust geordend om een veelheid 

aan deugden te bestrijken, van cognitief tot instrumenteel. In deze concentrische structuur 

wordt het taalgebruik steeds specifieker. Vers 2b wordt uitgewerkt in vers 6 en vers 3 

wordt toegelicht in de verzen 4-5. Vanaf vers 4 worden zekere personages naar voren 

gebracht: een jongeman (vers 4), wie wijs is/een verstandige (vers 5) en dwazen (vers 

7). De waarden die in de verzen 2-3 naar voren komen, worden in de verzen 4-7 

gepersonifieerd. De taal beweegt zich van maatstaf naar deugd. Vers 7a is het hoogtepunt 

van deze beweging naar specificiteit en deugd. Het duidt zowel het begin- als eindpunt van 

de wijsheidsreis aan (2:3-5). De ‘vrees voor JHWH’ introduceert een relationele dimensie 

van de lijst van deugden en houdt zich bezig met het hart (de houding in relatie tot JHWH). 

In het middelpunt van deze structuur (vers 3b) bevinden zich de morele deugden die 

onmisbaar zijn voor het bestuur van de gemeenschap (Brown 1996:28-29). 

 

In Spreuken 1:2-7 komen vier ‘voorbeelden’ van de wortel חכם voor en elke voorbeeld 

biedt een verdere nuance van בינה :חכם (verstand – vers 2), דעת (kennis – vers 4 en 7), 

 Ceresko) (de ‘vrees voor JHWH’ – vers 7) יראת יהוה en (vermaning – vers 2; 3 en 7) מוסר

1999:54-55; Crenshaw 2010:27-30). Alle ware kennis is geworteld in geloof en elk aspect 

van het menselijk leven staat in relatie tot de godheid (Ceresko 1999:54-55). Ceresko 

volgt hier Von Rad (1972:62) die met betrekking tot Israël opmerkt dat ‘it was perhaps 

her greatness that she did not keep faith and knowledge apart. The experiences of the 

world were for her always divine experiences as well, and experiences of God were for her 

experiences of the world’. Het belang van Spreuken 1:7 wordt onderstreept door de 



 
265 

herhaling in nagenoeg dezelfde woorden in Spreuken 9:10. Ceresko (1999:55-56) betitelt 

hen als haakjes om de proloog (die hij laat lopen van Spreuken 1:8 tot 9:18). 

 

SPREUKEN 1:7 

 

Spreuken 1:2-7 besluit met een religieuze herinnering (Ontzag voor de ENE is het begin 

van kennis; wijsheid en vermaning, dwazen zullen die verachten). Als deze toevoeging van 

een latere hand afkomstig is, zoals verschillende auteurs aanvoeren, dan is dit volgens 

Blenkinsopp niet de enige plaats waar het onderwijs van de wijzen in overeenstemming is 

gebracht met Jahwistische vroomheid. Zie bijvoorbeeld Spreuken 14:27 (Ontzag voor de 

ENE is een springader van leven, daarmee kun je ontwijken de strikken des doods), Job 

28:28 (en zei tot de mens: zie, de Heer vrezen, dat is wijsheid, wijken van het kwaad is 

verstand!) en Prediker 12:13 (Het besluit van al wat je hebt gehoord is: vrees God en 

bewaak zijn geboden!, want dat geldt heel de mensheid) (Blenkinsopp 1995b:19). 

 

Spreuken 1:7 doet dienst als motto na de inleiding (Spreuken 1:1-6). Het is het zevende 

vers en wordt herhaald in Spreuken 9:10 aan het einde van de eerste verzameling. De 

‘vrees voor JHWH’ komt ook voor in Spreuken 31:30 als een soort ‘inlassing’ (Parsons 

1993:15414; Murphy 2002:16).15 

 

SPREUKEN 1:8-9:18 

 

Waltke brengt in Spreuken 1:8-9-18 een tweedeling aan: 1:8-8:36 (proloog) en 9:1-18 

(epiloog). De proloog bestaat volgens hem uit twaalf gedichten (tien uit de mond van de 

vader gericht aan ‘mijn zoon’ en twee uit de mond van Vrouwe Wijsheid). Waltke vat 

Spreuken 1:8-9:18 op als een concentrisch patroon: 

‘A Rival invitations of the father and the gang to the son   1:8-19 

 B Wisdom’s rebuke of the gullible     1:20-33 

  C Janus: The father’s command to heed teaching as a 

   safeguard against evil men and the unchaste wife 2:1-22 

   D The father’s commands to heed teaching  3:1-4:27 

   D’ The father’s warnings against the unchaste wife 5:1-6:35 

  C’ Janus: The father’s warnings against Wisdom’s rival 7:1-27 

 B’ Wisdom’s invitation to the gullible     8:1-36 

A’ Rival invitation of Wisdom and the foolish woman to the gullible 9:1-18’ 

(Waltke 2004:10-13). 
 

 

                                                           
14 ‘This motto rectifies the view that Proverbs is basically secular in its orientation’ (Parsons 1993:154). 
15 ‘The position of this proverb at the beginning of the book (1:7) and its repetition at the end (31:30) creates a 
kind of inclusio that suggests that all of the learning and instruction contained within the book emanate from this 
religious attitude’ (Bergant 1997:80). 
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SPREUKEN 1:20-33 

 

In Spreuken 1:20-33 staat de metafoor van de wijsheid als Vrouwe Wijsheid centraal 

(paragraaf 5.3.3.8). Literaire metaforen komen veelvuldig in de Bijbel voor. Zie 

bijvoorbeeld Jeruzalem/Sion als dochter van JHWH (Jeremia 6:26), Israël als 

bruid/echtgenote van JHWH (Jeremia 2:2 en Hosea 2) en Jeruzalem en Samaria als zusters 

(Ezechiël 23). De metafoor van wijsheid gepersonifieerd in een verscheidenheid van 

vrouwelijke rollen beperkt zich tot de literatuur van de wijzen: Spreuken 8-9; Job 28; 

Wijsheid van Jezus Sirach 24 en Wijsheid van Salomo 10-19. Spreuken 1:20-33 bevat de 

uitnodiging van de wijzen aan de ‘dwazen’ om wijsheidsonderwijs te volgen in één van de 

post-exilische scholen. Vrouwe Wijsheid biedt geen kennis en vaardigheden ten aanzien 

van een beroep, maar een manier van leven die leidt tot welzijn. Spreuken 1:20-33 bestaat 

uit vier delen: 20-21; 22-23; 24-32 en 32-33. Het doel van dit gedicht is de uitnodiging 

van leraren aan mogelijke leerlingen om van hen de wijsheid te leren. Goddelijke 

redevoeringen in de eerste persoon enkelvoud, hetzij van JHWH in de Hebreeuwse Bijbel 

(Jesaja 42:8) of van goden en godinnen in andere godsdiensten van de antieke wereld, 

komen veelvuldig voor. De wijze of wijzen die deze toespraak heeft/hebben samengesteld, 

heeft/hebben wellicht gebruik gemaakt van de redevoeringen van goden uit de antieke 

wereld om te benadrukken dat de wijsheidstraditie de belichaming is van de kennis en het 

inzicht van JHWH. De metafoor getuigt ook van de goddelijke aanwezigheid van JHWH in 

de wereld. Vrouwe Wijsheid is het middel waarmee de wijzen de werkelijkheid van de 

goddelijke aanwezigheid in het leven van elke dag uitdrukken. Zij geeft de wijzen de 

mogelijkheid om over goddelijke openbaring te spreken en zo vorm te geven aan het 

verstaan van het woord van JHWH (Perdue 1997:95-96, 98-100). 

 

SPREUKEN 8 

   

Orde 

 

Spreuken 8 spreekt volgens Von Rad over een ordenende macht die sinds lang in Israël 

werd gevoeld. De wijsheidsleraren zagen zich genoodzaakt dit thema, dat reeds lang 

impliciet deel uitmaakte van hun onderwijs, te herformuleren en maakten daarbij gebruik 

van Egyptische denkbeelden. Von Rad beschouwt daarom Spreuken 8 als een hernieuwde 

interpretatie van oude inzichten. Herformuleren betekent niet hetzelfde zeggen in andere, 

meer hedendaagse, bewoordingen. Er is altijd sprake van een toevoeging. In Spreuken 8 

wordt het leerstuk van de verhouding van JHWH tot de wereldorde uitgebreid met het 

gegeven dat deze wereldorde zich tot de mens richt in de gedaante van een persoon. 

Spreuken 8 staat niet op zichzelf. Zie bijvoorbeeld Spreuken 1:20-33 en 9:3 die 
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verwantschap vertonen. Wijsheid kan zichzelf met noodlottige gevolgen terugtrekken van 

de mens die geen aandacht aan haar besteedt (Spreuken 1:24-31) (Von Rad 1972:154-

161). 

 

Gepersonifieerde wijsheid  

 

‘More than a typical potential marriage partner, she becomes a developed character in 

her own right, hokmah, sophia, inviting everyone into full human existence. She is the 

bridge between God and humans and between humans and the created world’ 

(O’Connor 1988:63) 

 

Het scheppingsthema (paragraaf 5.3.3.10) neemt volgens Ceresko een bijzondere plaats 

in Spreuken in en laat zien hoe het boek reageert op de identiteitscrisis van Israël voor en 

na de ballingschap. Israël werd uitgedaagd om JHWH als Schepper na te volgen door voor 

zichzelf een nieuwe identiteit te scheppen. In Spreuken 8:22-31 wordt de aanwezigheid en 

de rol van Vrouwe Wijsheid in het ordenen en vormgeven van de kosmos beschreven. De 

vrouwelijke beeldspraak die Spreuken 8 beheerst, komt ook voor in de proloog (1:8-9:18). 

De focus op de vrouw in de eerste negen hoofdstukken van Spreuken weerklinkt in 

Spreuken 31:10-31 (het loflied op de deugdelijke vrouw) en voorziet zo in een soort 

vrouwelijk kader voor het boek als geheel. De vrouwelijke beeldspraak in Spreuken vormt 

een symbolische legitimatie voor de status van vrouwen in het tijdvak na de ballingschap. 

Met het verscheiden van de monarchie doemde de thuissituatie op als focus voor de 

identiteit en het leven van de Joodse gemeenschap. De rol van vrouwen in de schepping 

en het onderhoud van het huis werd een metafoor voor de rol van JHWH als goddelijke 

ouder in het scheppen en onderhouden van de woonplaats van de menselijke gemeenschap 

(Ceresko 1999:58-59). 

 

In Spreuken 8 speelt gepersonifieerde wijsheid de belangrijkste rol en richt zich op de 

aretalogie (= zelfprijzing) van Vrouwe Wijsheid. Vrouwe Wijsheid wordt in verschillende 

literaire gedaanten afgebeeld, afgeleid uit de maatschappelijke en mythologische wereld. 

Zij is de goddelijke leraar die bemiddelt tussen JHWH en de mensheid (Perdue 2007:52). 

 

SPREUKEN 8:22-31 

 

Ik bespreek in deze subparagraaf de zienswijzen van verschillende auteurs met betrekking 

tot Spreuken 8:22-31 en laat de auteurs zoveel mogelijk chronologisch aan het woord. 
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Gemser (1937:38 en volgende) en Blenkinsopp (1995b:160-161) merken op dat Spreuken 

8:22-31 doet denken aan een scheppingshymne en dat in het bijzonder Spreuken 8:24-26 

zijn oervorm heeft in Egyptische en Babylonische scheppingsgedichten en in Genesis 1:2 

en 2:5. Ringgren heeft dezelfde mening als Gemser en Blenkinsopp wat betreft Spreuken 

8:24-31. Hij betoogt dat deze verzen zich uitdrukken ‘in words which remind one of 

Egyptian and Babylonian texts of creation’ (Ringgren 1947:102). Gemser en Ringgren 

richten hun aandacht op vijf teksten: (1) het Egyptische Boek van Apohis, (2) Enûma Eliš, 

(3) de Babylonische Genesis, (4) Genesis 1:1-3 en (5) Genesis 2:4b-7. 

 

Na de eerste drie teksten onder de loep genomen te hebben, komt Whybray tot de slotsom 

dat geen van deze niet-Bijbelse teksten lijken op Spreuken 8:22-31 wat betreft vorm of 

doel. Geen van alle begint met een positieve uitdrukking over de schepping Alle drie 

hebben als doel de verering van de schepper-god. Na bestudering van Genesis 1:1-3 merkt 

Whybray op dat deze tekst fundamenteel verschilt van de andere Bijbelse en niet-Bijbelse 

teksten en ook van Spreuken 8:22-31. Op het eerste gezicht lijkt Genesis 2:4b-7 het meest 

op Spreuken 8:22-31. Maar de openingszin (ten dage dat de ENE, God, aardland en 

hemelen maakte) onderscheidt Genesis 2:4b van zowel de niet-Bijbelse teksten (omdat 

Genesis 2:4b de schepping als iets vanzelfsprekend beschouwt) en van Spreuken 8:22-31 

omdat Genesis 2:4b deze bewering in een bijzin plaatst. Whybray komt na bestudering 

van Spreuken 8:22-31 en de andere teksten die hij daarmee vergelijkt tot de slotsom dat 

deze teksten verschillend van aard en niet vergelijkbaar zijn (op het feit na dat ze allemaal 

verwijzen naar de schepping van de wereld en daarin vergelijkbare grammaticale 

constructies gebruiken). Toch blijft voor hem overeind dat Spreuken 8:24-29 de schepping 

van de wereld beschrijft in bewoordingen afkomstig uit een kosmologische traditie die 

Israël deelde met de Babyloniërs en tot stand is gekomen op basis van een oudere tekst 

die zich bezighield met de schepping van de wereld. Whybray kan echter geen Bijbelse of 

niet-Bijbelse tekst aanwijzen die in nauw literair verband staat met Spreuken 8:24-29 

(Whybray 1976:396-399). 

 

Albright (1955:7 en volgende) gaat uit van een Kanaänitische-Fenicische bron van 

Spreuken 8:22-31. Maar, zo zegt Whybray (1976:398-399), tot op heden is er geen 

vergelijkbare tekst aan het licht gekomen. 

 

De Boer richt zich niet op een vergelijking met buitenlandse teksten maar vestigt de 

aandacht op de persoon van Vrouwe Wijsheid. Spreuken 8:11 zegt beter wijsheid dan 

koralen. Bij mij is beraad en beleid, bij mij hoort verstand, bij mij hoort heldhaftige kracht 

(Spreuken 8:14). Zij is met andere woorden een ‘raadsvrouw’. Wijsheid wordt hier 

afgebeeld als een raadsvrouw behorend tot de wereld van JHWH. JHWH verwerft zich haar 
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aan het begin van zijn weg, in zijn werk als Schepper van hemel en aarde. Haar oorsprong 

ligt in het verleden voordat JHWH Zijn werk begon (8:23-26). Toen JHWH de hemel 

gereedmaakte, was Zij daar (8:27). Haar aanwezigheid is het geven van raad aan JHWH 

in Zijn grote daden. Haar levenskracht wordt beschreven in Spreuken 8:30-31. Zij is het 

voorwerp van JHWH’s aandacht, van dag tot dag, en speelt voor Hem. De raad die Zij aan 

Hem geeft, verschaft Hem vreugde. Haar levenskracht manifesteert zich in de mensheid 

(De Boer 1955:69-70). In navolging van De Boer merkt Perdue (2007:55) op dat Spreuken 

8:23 de oorsprong van Wijsheid beschrijft door gebruik te maken van beelden die te maken 

hebben met geboorte of inauguratie. 

 

Kayatz (1966:76 en verder, 93 en verder) vestigt de aandacht op Egyptische teksten 

waarin melding wordt gemaakt van een godheid als vader die wordt omhelsd door een 

dochter. 

 

Vrouwe Wijsheid is de eerstgeborene van de schepping (Von Rad 1972:152-153; Rendtorff 

1985:111; Perdue 2007:55) in navolging van de manier waarop sommige Egyptische 

goden zichzelf voorstelden (Von Rad 1972:152-153). Een stilistische afhankelijkheid van 

Spreuken 8 van Egyptische teksten kan volgens Von Rad dus niet worden ontkend. Er is 

volgens hem geen twijfel dat de Israëlitische leraren zich verlieten op de denkbeelden van 

de Egyptische godin van orde. Er kan naar zijn zeggen worden vastgesteld dat Spreuken 

8:22-29 is gebaseerd op de stijl van een Egyptische goddelijke proclamatie en dat de 

gedachte van een godheid haar weg heeft gevonden in dit didactische gedicht (Von Rad 

1972:152-153). 

 

Blenkinsopp (1995a:47) wijst op een mogelijke identificatie van Spreuken 8:22-31 en de 

Thora op grond van de vrouwelijke vorm van zowel חכמה als רהתו . Hij karakteriseert 

Spreuken 8:22-31 als reflectief gebruik van mythologische thema’s en denkbeelden 

teneinde conclusies te trekken die hun geldigheid buiten de wereld van de mythe bewaren 

(Blenkinsopp 1995b:161). 

 

In Spreuken 8:22-23 beschrijft Vrouwe Wijsheid haar afkomst en in 8:30-31 maakt zij 

melding van spelend op het vlak van zijn aarde. Dit ‘spelen’ is in overeenstemming met 

het ‘spel’ dat eigen is aan de literaire vormen waarmee de wijzen in Israël zich uitdrukten. 

Veel spreuken hebben de vorm aangenomen van een intellectueel spel (zoals een raadsel 

met een spel van klanken en woorden) (Ceresko 1999:43-44). 

 

Spreuken 8:22-31 zet de theologie van Spreuken 8 uiteen en geeft een beschrijving van 

de oorsprong van Vrouwe Wijsheid als de goddelijke afstammeling, haar aanwezigheid 
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tijdens de schepping en haar rol als bemiddelaar tussen JHWH en de menselijke wereld. 

Spreuken 8:24-26 wijst op een kenmerkende formulering in oud Nabije Oosterse 

scheppingsteksten (באין ‘toen er nog geen … waren’ en/of בטרם en אד לא ‘voordat/vóór’) 

(Perdue 2007:55-56). 

 

5.3.4  VERZAMELING III-VI: SPREUKEN 10-29 

 

5.3.4.1 RELIGIEUZE BEWERKING 

 

Von Rad benadrukt de afwezigheid van een kunstmatige verdeling tussen gewijd en 

seculier in de wijsheidstraditie van Israël. Volgens hem moet de fundering van de wijsheid 

in de ‘vrees voor JHWH’ niet worden gezien als een latere interpolatie. Hij houdt vol dat de 

ogenschijnlijk seculiere aard van Spreuken zich verlaat op theologische aannames evenals 

de Thora en de Profeten. De theologische veronderstellingen verschaffen een basis die 

verborgen kan zijn voor de lezer (Von Rad 1972:61-62). 

 

Volgens Childs is Spreuken 10-29 grotendeels onbewerkt gebleven. Er is geen 

betekenisvolle ordening van afzonderlijke spreuken in grotere groepen. Zo nu en dan zijn 

afzonderlijke spreuken verbonden door midel van woordassociatie of overeenkomst van 

inhoud. Stilistische kenmerken, zoals het antithetisch parallellisme, zijn in sommige delen 

behouden gebleven. De oorspronkelijke polariteit in de voorstelling en de woordenschat 

tussen rechtvaardigen en goddelozen, wijzen en dwazen, is gehandhaafd. Naar het oordeel 

van Childs is de poging van McKane (1970:18) om de spreuken met een religieuze inhoud 

toe te schrijven aan een latere redactie niet gerechtvaardigd. Childs gaat ervan uit dat de 

zogenaamde ‘religieuze’ spreuken zijn bewaard gebleven naast de zogenaamde seculiere 

spreuken. Zo nu en dan is er sprake van ‘parallelle’ formuleringen. Zie bijvoorbeeld 

Spreuken 13:14 (Het onderricht van een wijze is een ader vol leven, het helpt ontwijken 

de strikken des doods) en 14:27 (Ontzag voor de ENE is een springader van leven, daarmee 

kun je ontwijken de strikken des doods). Er is echter geen aannemelijke reden om hier te 

spreken van een ‘religious substitution’ zoals McKane (1970:18) dat doet. Sterker nog, de 

canonieke vorm van deze hoofdstukken verzet zich tegen de poging om onderscheid te 

maken tussen groepen ‘religieuze’ en ‘seculiere’ spreuken. Hoewel de aantonende wijs 

overheerst, zijn er ook voorbeelden van de gebiedende wijs die laten zien dat een 

onweerlegbaar onderscheid in een vroeg stadium niet houdbaar is en dat er reeds een 

sterk didactisch element aanwezig was in de vroegste verzameling (Childs 1979:555-556). 

 

Als er, volgens Keown (2000:185), een seculiere toon in Spreuken is waar te nemen, dan 

is het onmogelijk om deze toon in zijn geheel aan te wijzen. 
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Crenshaw (2010:92) merkt tenslotte op dat ‘religious sentiments were consciously allowed 

to interpret older texts’ in Spreuken zodat het uiteenrafelen van seculier en gewijd ‘sheer 

conjecture’ is. 

 

In paragraaf 5.11 bespreek ik de Jahwistische herinterpretatie van Spreuken. 

 

5.3.4.2 THEOLOGISCHE VOORONDERSTELLINGEN 

 

Er liggen in de beleving van Jenks (en Vosloo en Van Rensburg (1999:710)) drie 

theologische vooronderstellingen ten grondslag aan Spreuken 10-29. (1) De wereld is een 

wereld van orde die wordt geregeerd door JHWH als Schepper en is gebaseerd op Zijn 

allesomvattende bestuur (Spreuken 10:2-3; 15:3, 11 en 16:7-12). (2) Kennis van deze 

orde is beschikbaar voor iemand die zichzelf openstelt voor de wijsheid (dit betekent niet 

dat JHWH zelf of Zijn scheppingswerk kenbaar is) (Spreuken 14:2 en 28:5). (3) De wijze 

die aansluiting zoekt bij de orde van JHWH zal het goede ervaren (een lang leven, 

voorspoed en geluk) in tegenstelling tot de dwaas die lijden (vernietiging) ondergaat 

(Spreuken 10:27; 13:14 en 19:8) (Jenks 1985:44, 47-49). 

 

5.3.4.3 DIDACTISCH DOEL 

 

In paragraaf 2.5(.2) heb ik het bestaan van (hof)scholen in oud Israël besproken. 

 

Het bestaan van hofscholen in oud Israël, gebaseerd op analogieën in het oude Nabije 

Oosten, is voorwaarde voor een soort opleidingsprogramma voor (toekomstige) 

(staats)ambtenaren in koninklijke dienst (Yeivin 1953:149-157; McKane 1965:36-47; 

Heaton 1968:165-196; Hermisson 1968:115-133). 

  

Veel van het materiaal in Spreuken 10-29 diende een didactisch doel in de opleiding van 

jonge mannen die dienst zouden gaan doen in de koninklijke huishouding. Het verschaft 

niet alleen informatie op het gebied van schrijven maar dient ook als inprenting van een 

levensstijl, een reeks waarden, ambities, doelen en trouw (Von Rad 1962, 1:430; Fohrer 

1968:309; McKane 1970:8-9; Von Rad 1972:15-23). 

 

5.3.4.4 DE RELATIE MET HET KONINKLIJKE HOF 

 

Het sterkste verband tussen de verzamelingen in Spreuken 10-29 en de bedrijvigheden 

aan het koninklijke hof (Humphreys 1978:178; Clements 1992:96; Parsons 1993:153-
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154; Collins 1997:916) wordt wellicht gevonden in Spreuken 25:1 (Ook dit zijn 

gelijkenisspreuken van Salomo, die de mannen van Juda’s koning Chizkia naar voren 

hebben gebracht). Maar ook deze tekst verschaft volgens Humphreys een weinig solide 

basis voor het verbinden van Spreuken 10-29 met een veronderstelde school voor 

toekomstige hovelingen en daarmee samenhangende literaire bezigheden. Humphreys 

kiest voor een andere benadering. Hij gaat uit van de veronderstelling dat, mocht Spreuken 

10-29 of een deel ervan dienst hebben gedaan als curriculum voor de opleiding van 

toekomstige hovelingen, een dergelijke achtergrond zijn sporen moet hebben nagelaten 

zowel wat betreft de inhoud als de vorm van de verzamelingen. Humphreys vindt het 

daarom zinvol om te kijken naar Egyptisch materiaal dat door iedereen wordt bestempeld 

als wijsheid en vaak wordt vergeleken met Spreuken. Het ‘onderricht’ van oud Egypte zijn 

verzamelingen waarschuwingen van oudere hovelingen of heersers voor hun zonen en/of 

opvolgers. Zij dragen hun wijsheid over aan de volgende generatie. Zulk onderricht, dat 

steeds opnieuw is overgeschreven door jongeren in hofscholen, bevat een onderrichtend 

thema dat de afwisselende gezegden samenbindt tot een afzonderlijk literair type. Het kan 

worden bestempeld als ‘het motief/thema van de wijze hoveling’ omdat het een ideaalbeeld 

ontvouwt van iemand wiens leven is toegewijd aan de dienst in de nabijheid van de koning. 

Als dit motief kan worden gevonden dan is het mogelijk om het stempel van een hof-

didactische ‘Sitz im Leben’ te veronderstellen. Humphreys besteedt eerst aandacht aan de 

ontwikkeling van dit thema in het Egyptische onderricht en richt zich vervolgens op de 

verschillende verzamelingen in Spreuken 10-29 om zo te kijken waar en hoe dit thema 

daar is uitgewerkt (Humphreys 1978:177-190). 

 

5.3.4.5 HET THEMA VAN DE WIJZE HOVELING IN EGYPTISCH ONDERRICHT 

 

Humphreys neemt als uitgangspunt voor zijn onderzoek het onderricht van Ptahhotep, 

Kagemni, Ani en Amenemope. Hij laat aan de hand van voorbeelden zien dat, hoewel veel 

van het onderricht kan worden toegepast op omstandigheden anders en meer algemeen 

dan dat van de wijze hoveling, het onderricht overduidelijk en primair is gericht aan iemand 

in dienst van de koning. Ondanks de verschillen in rang van bovengenoemde personen 

verbindt de overkoepelende structuur van de waarschuwingen van wijzen ten behoeve van 

toekomstige wijzen de afzonderlijke gezegden van elke verzameling met elkaar en 

stempelt het onderricht onmiskenbaar. Het ideaal uitgedrukt in het thema van de wijze 

hoveling was niet alleen bedoeld voor degene die een ‘menselijke’ heerser diende maar 

ook voor iemand die de totaliteit van de goden diende. Hierin ligt de Egyptische kijk op het 

goede leven besloten. Het materiaal, oorspronkelijk ontworpen voor hen die in 

                                                           
16 Collins (1997:9) merkt op dat het boek Spreuken echter geen handboek is voor het onderricht aan jonge 
diplomaten aan het koninklijke hof. Hij wijst hiertoe op Crenshaw (1990:210) die zegt dat relatief weinig gezegden 
aangelegenheden behandelen die eigen zijn aan het hof. 
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overheidsdienst zouden treden, kon in Egypte een bredere betekenis hebben omdat 

iedereen uiteindelijk een dienaar van de koning was (Humphreys 1978:178-180). 

 

5.3.4.6 HET THEMA VAN DE WIJZE HOVELING IN SPREUKEN 10-29 

 

Humphreys richt zich vervolgens op de vijf verzamelingen (op grond van structuur, 

opschriften en inhoud) in Spreuken 10-29: Spreuken 10:1-15:33; 16:1-22:16; 22:17-

24:34; 25:1-27:27 en 28:1-29:27. Hij besteedt geen aandacht aan de verdeling en 

datering. Bewijs voor het thema van de wijze hoveling moet uit de inhoud van de gezegden 

worden afgeleid omdat (op Spreuken 22:17-24:34 na) deze verzamelingen geen 

uitgebreide introductie en conclusie bevatten (wat in het Egyptische onderricht wel het 

geval is en het materiaal identificeert als woorden van een hoveling ten behoeve van een 

toekomstige hoveling). Humphreys laat een aantal voorbeelden van gezegden uit Spreuken 

10:1-15:33, die licht zouden kunnen werpen op het thema van de wijze hoveling, de revue 

passeren. Hij komt tot de slotsom dat deze gezegden geen rol van betekenis spelen in de 

uitwerking van het thema van de wijze hoveling (Humphreys 1978:180-181). 

 

Gottwald merkt op dat Spreuken 10-31 getuigt van invloeden uit de tijd van de monarchie 

voorafgaand aan de ballingschap en verwijzingen bevat met betrekking tot het gedrag van 

hoge staatsambtenaren. Het is in zijn visie niet mogelijk om deze spreuken (die informatie 

verschaffen over het ethos en de cultuur van de hoogste (hof)kringen) aan een specifieke 

regeringsperiode toe te schrijven (behalve wellicht Spreuken 25:1 waar over de mannen 

van Chizkia, de koning van Juda, wordt gesproken) (Gottwald 1987:334-335). 

 

5.3.4.7 ONDERAFDELINGEN 

 

SPREUKEN 10:1-22:16 

 

Context 

 

Het is mogelijk dat Spreuken 10:1-22:16 een onderwijskundige context heeft, maar niet 

zo duidelijk als Spreuken 1-9. Dell merkt op dat er vaak wordt gedacht dat Spreuken 10:1-

22:16 geen religieuze context kan hebben omdat veel spreuken met het alledaagse leven 

te maken hebben en maar een gering aantal naar JHWH verwijst. Zij zegt echter dat er in 

deze hoofdstukken belangrijke groepen spreuken zijn die naar JHWH verwijzen en haar 

visie is dat in het wereldbeeld van de schrijvers van dit materiaal het goddelijke in verband 

stond met menselijke aangelegenheden (Dell 2008:128). 

 



 
274 

Twee verzamelingen 

 

Spreuken 10:1-22:16 bestaat uit twee kleinere samengevoegde verzamelingen, 10:1-

15:33 en 16:1-22:16 (Boström 1990:2; Bergant 1997:85; Ceresko 1999:59; Perdue 

2007:58; Perdue 2008b:93; Crenshaw 2010:67-68) en bevat 375 poëtische parallellismen 

(Skehan 1971:43-45; Rendtorff 1985:256; Gottwald 1987:572; Ceresko 1999:59; 

Whybray 2005:45).17 

 

Boström (1990:2), Bergant (1997:85), Perdue (2007:58), Weeks (2007a:21-29), Perdue 

(2008b:93) en Crenshaw (2010:67-68) stemmen overeen in hun denkbeeld dat de eerste 

kleinere verzameling uit hoofdzakelijk antithetische gezegden bestaat. De tweede kleinere 

verzameling bestaat volgens Bergant (1997:85), Perdue (2007:58) en Weeks (2007a:21-

29) voornamelijk uit synonieme en synthetische gezegden. Crenshaw (1995:361-362) 

maakt geen onderscheid tussen beide verzamelingen op grond van antithese, synthese en 

synonimiteit. 

 

Driehondervijfenzeventig komt overeen met het numerieke equivalent van de Hebreeuwse 

naam שלמה in Spreuken 1:1 en 10:1 (Skehan 1971:43-45; Bergant 1997:86). Het 

veelvuldig voorkomen van JHWH-gezegden vanaf Spreuken 14:26 heeft Skehan (1971:18-

20; 35-36) ertoe gebracht op te merken dat deze gezegden door de redacteur in Spreuken 

14:26-16:15 zijn tussengevoegd om Spreuken 10-15 en 16:1-22:16 met elkaar te 

verbinden en zo het aantal 375 te verkrijgen. 

 

De 375 korte gezegden bestaan nagenoeg allemaal uit één vers bestaande uit twee regels 

(op 19:7 na) (Crenshaw 1995:361-362; Whybray 2005:45; Weeks 2007a:21-29). Het zijn 

volgens Weeks veelal beweringen en het overgrote deel maakt gebruik van parallellisme. 

Veel gezegden zijn verbonden met een aangrenzend gezegd of met gezegden aan 

weerszijden. Deze verbinding is op verschillende manieren tot stand gekomen: 

 

1. Thematische verbinding: aangrenzende gezegden behandelen hetzelfde 

 onderwerp of thema. Zie bijvoorbeeld de gezegden in Spreuken 14:6-8 die zich 

 bezighouden  met het gebrek aan wijsheid van de dwaas. 

 

2. Woordelijke verbinding: aangrenzende gezegden gebruiken dezelfde of een 

 vergelijkbare woordenschat. Zo wordt ודעת in Spreuken 14:6 opgepakt door ידעת en 

 in vers 8. De keten gaat verder in vers 9 כסילים in vers 7 door כסיל ,in  vers 7 דעת 

 waar ואולת אולים uit vers 8 oppakt. 

                                                           
17 Weeks (2007a:32-33) wijst op Spreuken 10-14 (in plaats van 10:1-15:33) en 16-22:16. 
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3. Letterdenken: aangrenzende gezegden delen dezelfde beginletter, of een reeks 

 van beginletters wordt herhaald. Zie bijvoorbeeld alle gezegden in Spreuken 11:9-

 12 die  met de letter ב beginnen. 

 

Vaak is er meer dan één methode toegepast en soms wordt meer dan één methode 

vertegenwoordigd door dezelfde kenmerken, zoals wanneer een slogan ook het beginwoord 

is of het thema belichaamt. Woordelijke en letterlijke verbindingen staan nauw met elkaar 

in verband en zijn vaak niet te onderscheiden. In Spreuken 10:1-22:16 kunnen ook andere 

verbanden worden aangetroffen. In totaal zijn 219 van de 375 gezegden verbonden met 

aangrenzende gezegden door middel van woordelijke, letterlijke of thematische 

verbindingen en deze vormen soms een lange keten van gezegden. Woordelijke en 

letterlijke verbindingen overheersen; alleen thematische verbindingen komen zelden voor 

vanaf hoofdstuk 15 en helemaal niet in de hoofdstukken 18-22. Behalve in hoofdstuk 18, 

waar slechts enkele aaneengeschakelde gezegden voorkomen, zijn de meest voorkomende 

met elkaar verbonden gezegden in de hoofdstukken 15-22 alleen woordelijk of letterlijk. 

Gezegden die zowel woordelijk/letterlijk als thematisch zijn verbonden, komen het meest 

voor in de hoofdstukken 10-14. Er is dus een duidelijk verschil tussen de hoofdstukken 10-

14 en 15-22 in de gekozen methode van het verbinden van gezegden. Ook in de 

hoofdstukken 10-11, en in mindere mate hoofdstuk 16, komt verhoudingsgewijs een hoog 

percentage onderling verbonden gezegden voor. Deze hoofdstukken bevatten echter geen 

bewijs van een poging om alle gezegden met elkaar te verbinden tot één keten. Hoewel 

de hoofdstukken 11 en 15-16 een aantal lange ketens bevatten, zijn de meeste ketens 

kort, vaak paren van gezegden. Er zijn grote gaten tussen de ene keten en de andere; de 

helft van de niet gekoppelde gezegden komt voor in groepen van vijf of meer. De 

verbonden gezegden komen vaak samen voor, zelfs als er geen keten is die hen allemaal 

verbindt. In Spreuken 10-15 komen 156 antithetische gezegden voor tegen vierenveertig 

in de hoofdstukken 16-22. Het afnemende aantal antithetische parallellismen in hoofdstuk 

16 en volgende heeft auteurs ertoe gebracht om Spreuken 10:1-22:16 te verdelen in twee 

afdelingen: 10-15 en 16-22:16. Deze ‘breuk’ is niet duidelijk: hoofdstuk 15 heeft significant 

minder antithetische gezegden dan de voorafgaande hoofdstukken maar nog steeds meer 

dan de hoofdstukken die erop volgen. Ik heb al opgemerkt dat er een verandering in de 

wijze van verbinden plaatsvindt: er is samenhang in de hoofdstukken 10-14 en in 

hoofdstuk 15 vindt een opmerkelijke verandering plaats. De methode gebaseerd op 

verbinding wijst op 10-14 en 15-22:16 terwijl de antithetische gezegden 10-14; 15 en 16-

22:16 voorstellen. Tevens bestaat de eerste verzameling in haar huidige vorm niet in 

totaliteit uit antithetische gezegden. Hoe dan ook, het is ‘duidelijk’ dat er verschillende 

verzamelingen zijn. Het is mogelijk dat er één redacteur aan het werk is geweest die de 

antithetische en niet-antithetische gezegden van elkaar heeft gescheiden, maar de 
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aanwezigheid van veel antithetische gezegden in 16-22:16 en de verandering in de wijze 

van verbinding spreken dit tegen. Het is meer waarschijnlijk dat de verzameling is 

samengesteld uit de samensmelting van onafhankelijke verzamelingen. Daarnaast is het 

aannemelijk dat de verzameling en haar deelverzamelingen onderhevig zijn geweest aan 

toevoeging, tekstuele corruptie en andere kleinere veranderingen. Er zijn zeker plaatsen 

die wijzen op het feit dat een vers is gecorrumpeerd en in het geval van toevoegingen aan 

de tekst zijn kleine veranderingen deel van het verzamelen. Het is echter niet nodig om 

helemaal met de handen in ’t haar te zitten. Het feit dat bijvoorbeeld de meerderheid van 

de gezegden in de hoofdstukken 10-14 antithethisch is, veronderstelt dat op een zeker 

moment er een verzameling was die in haar geheel bestond uit antithetische gezegden en 

dat de zeventien niet-antithetische gezegden later aan deze verzameling zijn toegevoegd 

(Weeks 2007a:21-29). 

 

De twee vershelften waaruit een spreuk bestaat, houden elkaar in evenwicht en leggen 

een enkel facet van de werkelijkheid vast. Van de lezer wordt verwacht dat hij zijn 

instemming betuigt omdat de waarnemingen voortkomen uit ‘collectieve’ ervaring. De 

waarnemingen vertegenwoordigen scherpzinnige inzichten met betrekking tot menselijk 

gedrag en onderzoeken het wezen van de mens. Enkele gezegden richten zich op de 

grenzen van de mensheid (Spreuken 16:9, 33 en 19:21) en de koning (Spreuken 21:1 

opgelegd door de godheid). De meeste gezegden stralen optimisme uit (Spreuken 12:21; 

13:9 en 15:3) (Crenshaw 1995:361-362; Vosloo & Van Rensburg 1999:709) en zijn 

doordrongen van geloof in de gerechtigheid en eerlijke regering van JHWH (Ceresko 

1999:59). 

 

De eerste deelverzameling plaatst de wijze en de dwaas tegenover elkaar en in de tweede 

deelverzameling wordt het belang van het gebruik van taal onder woorden gebracht 

(Perdue 2007:58). De tweede deelverzameling benadrukt de tegenstelling tussen 

rechtvaardig/wijs en goddeloos/dwaas. Opvallend in deze verzameling is het aantal JHWH-

gezegden (in totaal tweeëntwintig) die wijzen op een redactie door wijzen om in deze 

verzameling de rol van JHWH in het onderhouden van de kosmische en maatschappelijke 

orde kracht bij te zetten. Spreuken 16:10-15 bevestigt dat de wijzen actief waren aan het 

koninklijke hof. Deze spreuken laten doorschemeren dat sommige leerlingen, die deze 

verzameling bestudeerden, werden opgeleid om dienst te doen aan het hof als 

staatsambtenaar en/of schrijver. Hierin past de nadruk op het gebruik van de juiste taal 

(Perdue 2008b:93). 

 

 

 



 
277 

SPREUKEN 16:1-22:16 

 

Skladny (1962:25-46) merkt op dat Spreuken 16:1-15 en 20:22-21:3, beide een 

mengeling van JHWH- en koningsgezegden, de enige grote samengestelde clusters in deze 

verzameling zijn. De plaatsing van de samengevoegde JHWH- en koningsgezegden aan het 

begin en het einde van de verzameling doet denken aan een vormgeving door wijzen die 

zich bezighielden met de opleiding van toekomstige hovelingen (Skladny 1962:46; 

Hermisson 1968:76). 

 

Skehan (1976:329-340) voert aan dat de koningsgezegden in Spreuken 16:10 en 12-15 

samen met 14:28 en 35 het werk zijn van de finale redacteur van het boek wiens hand 

zichtbaar is in 14:26-16:15. Humphreys is het eens met Skehan dat Spreuken 14:26-

16:15 de hand van een redacteur zou kunnen openbaren maar hij acht het niet 

noodzakelijk dat heel 14:26-16:15 van een redacteur afkomstig is. Spreuken 16:10 en 12-

15 en de JHWH-gezegden in hoofdstuk 16 zouden al aanwezig kunnen zijn geweest in deze 

tweede van twee verzamelingen van waaruit hij zijn grotere verzameling bestaande uit 

375 gezegden probeerde te construeren. De groepen koningsgezegden in Spreuken 16 en 

20-21 getuigen van de omstandigheden van iemand die de woede of de gunst van de 

heerser ervaart. Iemand wiens leven is toegewijd aan de dienst van de koning en wiens 

bestaan afhangt van koninklijke sympathie. Voorafgaand aan en nauw verbonden met de 

koningsgezegden in hoofdstuk 16 staan gezegden die over JHWH en menselijke 

betrekkingen met Hem gaan. In Spreuken 20:22-21:3 staat een andere groep van 

gemengde JHWH- en koningsgezegden (Humphreys 1978:182, 190). Ook Perdue plaatst 

Spreuken 16:1-22:16 in de context van het koninklijke hof of binnen een school die het 

hof of het koningschap op het oog had (Spreuken 16:1-15). Spreuken 16:1-22:16 bevat 

een verstrengeling van scheppingstheologie en het topos van koningschap (Perdue 

2007:44). 

 

SPREUKEN 22:17-24:22 

 

Er wordt wijd en zijd aangenomen dat Spreuken 22:17-24:22 (daterend uit de tijd van de 

monarchie) is gebaseerd op een Israëlitische bewerking van het Egyptische onderricht van 

Amenemope (ongeveer 1100 voor Christus) op grond van inhoud en structuur (Scott 

1971:23-24; Whybray 1972:3; Whybray 1974:58; Humphreys 1978:183-184; Bright 

1980:220; Murphy 1981:50; Rendtorff 1985:257; Gottwald 1987:564-567; Broekhuis 

1989:8718; Paul 1989a:13; Boström 1990:2; Clements 1990:17; Ross 1991:883; 

                                                           
18 Broekhuis (1989:87) merkt op dat ondanks het feit dat er parallellen bestaan tussen Spreuken en Amenemope 
dit niet kan gelden als bezwaar tegen het geïnspireerde karakter van het boek Spreuken. 
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Clements 1992:24; Blenkinsopp 1995b:19, 32-34; Crenshaw 1995:362; Day 1995:55; 

Whybray 1995:6; Van Leeuwen 1997b:24; Clifford 1998:33; Clifford 1999:17-18; Perdue 

2000:2; Smothers 2000:174-175; Murphy 2002:23; Dell 2006:22; Longman III 2006:52-

54; Perdue 2007:42-43, 45; Dell 2008:128; Perdue 2008b:93-94, 99).19 

 

Blenkinsopp (1995b:19, 32-34) en Crenshaw (1995:362) verdelen Spreuken 22:17-24:22 

in dertig eenheden. Scott (1965:135-147), McKane (1970:374-406) en Römheld 

(1989:59) laten echter zien dat dit geen eenvoudige zaak is. 

 

Hoewel de auteur van Spreuken 22:17-24:22 in de eerste persoon spreekt, maakt hij 

zichzelf (evenals Amenemope) niet bekend en geeft niet aan een hoveling te zijn. Ook 

maakt de inleiding geen melding van het feit dat in deze verzameling de toekomstige 

hoveling wordt aangesproken. Onderwerpen verbonden met het thema de hoveling zijn 

elders in Spreuken uitgebreid (paragraaf 5.3.4.6) om van toepassing te kunnen zijn voor 

een grotere groep dan alleen zij die zich ophielden in de nabijheid van de koning. In dit 

opzicht staat de verzameling tussen Spreuken 10:1-15:33 (waar het thema fragmentarisch 

en geïsoleerd voorkomt) en Spreuken 16:1-22:16 waar het thema de drijfkracht is 

(Humphreys 1978:184). 

 

Bryce laat zien dat Spreuken 22:17-18 overeenkomt met het onderricht van Amenemope 

3:9-16. Hij heeft hiertoe een lijst van zeven paralellen gemaakt in dezelfde volgorde als 

waarin deze parallellen in ‘Amenemope’ en Spreuken voorkomen. Hij merkt verder op dat 

van de negen afdelingen die zich bezighouden met verschillende onderwerpen in Spreuken 

22:22-23:11 er zes beginnen met een woord of uitdrukking dat overeenkomt met een 

equivalent in het onderricht van Amenemope (Bryce 1979:101-111). Murphy reageert op 

Bryce met te zeggen dat de Israëlitische schrijver de Egyptische waarschuwingen echter 

nogal vrij heeft bewerkt om aan zijn doel te beantwoorden. De verwijzing naar שלשום 

(dertig/vroeger/verheven dingen) in Spreuken 22:20 is een algemene verwijzing naar het 

Egyptische werk en toont niet aan dat de schrijver/auteur dertig overeenkomende 

gezegden uit het onderricht van Amenemope aanbiedt (Murphy 2002:24). 

 

Hoewel er volgens Boström een nauw verband bestaat tussen Spreuken 22:17-23:11 en 

Amenemope geldt dit niet voor de rest van het materiaal. Dit betekent dat de vierde 

deelverzameling niet rechtstreeks is ontleend aan de Egyptische tekst (Boström 1990:2-

3). 

                                                           
19 Pfeiffer (1976:307) brengt Spreuken 22:17-23:14 met Amenemope in verband. 
Zimmerli (1976b:315) laat het verband met Amenemope lopen tot Spreuken 23:12. 
Richter (1966:26), McKane (1970:371), Grumach (1972:4-6), Von Rad (1972:9), Rendtorff (1985:256) en Preuß 
(1987:33) tot Spreuken 22:17-23:11. 
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Een waarschuwing in de gebiedende wijs in de eerste strofe wordt gevolgd door een 

motivatie in de tweede. Zie bijvoorbeeld Spreuken 22:22-23 (Beroof nooit een behoeftige, 

omdat hij toch al niets heeft, vermorzel in de poort nooit een gebogene. Want de ENE zal 

hun geding voeren, en beroven zal hij wie hen beroven van lijf en ziel). Deze vorm komt 

ook voor in de decaloog en andere juridische bepalingen (Von Rad 1972:74-75; 

Blenkinsopp 1995b:19, 32-34; Murphy 2002:23). Er zijn ook langere eenheden van dit 

‘Egyptisch’ onderricht. Zie bijvoorbeeld Spreuken 23:29-35 dat gaat over de gevolgen van 

dronkenschap. Dit onderricht verschilt van de doorsnee spreuk in de ‘verslaving’ aan de 

gebiedende wijs hoewel er ook een verband bestaat tussen het onderricht en de spreuk. 

Zie bijvoorbeeld Spreuken 25:6-7 in relatie tot Spreuken 11:2 en/of 16:18 (Blenkinsopp 

1995b:19, 32-34). 

 

Spreuken 22:17-24:22 werd gebruikt als ‘schooltekst’ en overgeschreven door 

opeenvolgende generaties om te leren schrijven (Dell 2008:128; Perdue 2008b:93-94). Er 

is een nauw verband tussen thema’s in deze verzameling en Spreuken 1-9 wat wijst op 

eenzelfde maatschappelijke achtergrond (wellicht een school waar elitezonen werden 

opgeleid) (Perdue 2008b:93-94). 

 

SPREUKEN 24:23-34 

 

Deze verzameling is een appendix of addendum van Spreuken 22:17-24:22 zoals Spreuken 

24:23a (Ook deze zijn van de wijzen) aangeeft en brengt deze verzameling in verband met 

de vorige gezegden van de wijzen (Neig je oor en hoor naar de woorden van de wijzen, en 

je hart, zet dat op het kennen van mij – Spreuken 22:17) (Boström 1990:3; Ceresko 

1999:61). Het is een mengeling van gezegden en waarschuwingen (Ceresko 1999:61). 

 

De laatste vijf verzen getuigen van parallellen in het boek. De laatste twee verzen zijn 

gelijk aan Spreuken 6:10-1120 alhoewel de beeldspraak die wordt gebruikt in de eerste 

drie verzen verschilt van hoofdstuk 6 (alhoewel het thema hetzelfde is). Deze parallel kan 

worden gezien als een voorbeeld van het gebruik van hetzelfde materiaal op verschillende 

manieren binnen de wijsheidstraditie (Böstrom 1990:3; Crenshaw 2010:69). 

 

In lijn met de laatste opmerking van Ceresko zegt Perdue dat Spreuken 24:23-34 uit twee 

onderdelen bestaat: onderricht bestaande uit waarschuwingen, verboden en gezegden die 

betrekking hebben op jurisprudentie en een verhaal over een leraar die traagheid en de 

verwoestende gevolgen daarvan waarneemt. Het eerste deel van de verzameling is wellicht 

ontstaan als onderwijs voor leerlingen die in een juridische setting zouden terechtkomen. 

                                                           
20 Spreuken 24:23-34 overlapt 6:6-11 wat betreft de dwaasheid van luiheid (Crenshaw 1995:362-363). 
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Het tweede deel richt zich op algemene wijsheidsterreinen waar schrijvers en wijzen 

konden terechtkomen (Perdue 2008b:94). 

 

SPREUKEN 25-29 

 

Aantal spreuken in verzameling VI 

 

Deze verzameling bestaat uit honderdveertig spreuken en komt overeen met de numerieke 

waarde van de Hebreeuwse letters in de naam חזקיה (Chizkia) (Ceresko 1999:61), de 

koning van Juda ten tijde van Jesaja aan het einde van de achtste eeuw voor Christus 

(Ceresko 1999:61; Murphy 2002:22) (716-687 voor Christus) en wordt aan de ambtenaren 

van koning Chizkia toegeschreven (Boshoff, Scheffler & Spangenberg 2008:152). 

   

Opschrift 

 

Spreuken 25-29 wordt in Spreuken 25:1 (Ook dit zijn gelijkenisspreuken van Salomo, die 

de mannen van Juda’s koning Chizkia naar voren hebben gebracht) ingeleid en in verband 

gebracht met de mannen van Chizkia (Von Rad 1972:15; Rendtorff 1985:257; Murphy 

2002:22; Perdue 2008b:94-96; Crenshaw 2010:2521) die deze verzameling hebben 

doorgegeven (Murphy 2002:22). Spreuken 25:1 wijst op een redactioneel proces aan het 

koninklijke hof tijdens de monarchie (Von Rad 1972:15). Het Hebreeuwse werkwoord 

 betekent ‘kopiëren’ of ‘redigeren’ van een tekst. Het werkwoord verwijst letterlijk העתיקו

naar het verplaatsen van gezegden van de ene plaats naar de andere en vereenzelvigt de 

mannen van Juda’s koning Chizkia met redacteurs of verzamelaars van teksten. Het 

meervoud אנשי (mannen van) verwijst naar hofschrijvers die in administratieve dienst van 

koning Chizkia waren (Perdue 2008b:94-96).22 

 

Koninklijk hof en koninklijke school 

 

Het opschrift Spreuken 25:1 verwijst naar de bezigheden van schrijvers en wijzen aan het 

koninklijke hof van Chizkia in de laat achtste en vroeg zevende eeuw voor Christus 

(Rendtorff 1985:257; Whybray 1995:19-20; Ceresko 1999:61; Murphy 2002:22; Perdue 

2007:67). Verwijzingen naar de koning(en) (Spreuken 25:2-7 en 15) en de nadruk op 

gerechtigheid steunen de setting van het hof (wellicht een koninklijke school voor de 

                                                           
21 ‘… the subsequent appearance of “the men of Hezekiah” suggests that a distinctive class of sages existed in 
the eighth century’ (Crenshaw 2010:25). 
‘… although the allusion to the “men of Hezekiah” (Prov. 25:1) suggests that learned scribes, at least, must surely 
have functioned at the court in Jerusalem’ (Crenshaw 2010:51). 
22 ‘Preservation, rather than composition, appears to be the function of Hezekiah’s men indicated by the verb 
he‘tîqû (Prov. 25:1)’ (Crenshaw 2010:36). 



 
281 

opleiding van toekomstige hovelingen) (Murphy 2002:22; Perdue 2007:67). De 

plaatsbepaling in een koninklijke (schrijvers)school (Ceresko 1999:61; Perdue 2007:67) 

wordt ondersteund door zes verwijzingen naar יהוה en אלהים (Spreuken 25:2, 22; 28:5 en 

29:13, 25, 26). Deze teksten spreken over כבד (‘goddelijke eer’) die Zijn wonderbaarlijke 

daden verbergen (Perdue 2007:67). 

 

Egyptische invloed 

 

Perdue merkt op dat in Spreuken 25-29 zich de Egyptische invloed doet gelden. Hij vindt 

het dan ook niet toevallig dat Chizkia, die in Spreuken 25:1 wordt genoemd, een pro-

Egyptische lobby aan het hof in beweging zette die door Jesaja werd bestreden (Jesaja 

30:1-17) (Perdue 2007:46). Chizkia, een Davidische koning in Juda, regeerde van 715 tot 

687/686 voor Christus en wordt in de Deuteronomistische geschiedenis (2 Koningen 18:1-

20:21) in een fraai daglicht geplaatst (Perdue 2007:67). 

 

SPREUKEN 25-27 EN 28-29 

 

Spreuken 25-27 bevat veel vergelijkingen en metaforen en weinig antithetische 

parallellismen. In Spreuken 28-29 zijn deze kenmerken omgedraaid en hebben de 

antithetische gezegden de overhand (McKane 1970:577-642; Murphy 2002:22; Perdue 

2007:67; Weeks 2007a:29-32) die de tegenstelling benadrukken tussen rechtvaardig en 

goddeloos (zie in dit verband ook Spreuken 10-15) en het thema rijk-arm ter sprake 

brengen (Perdue 2007:67). Crenshaw volgt de tweedeling van McKane, Murphy, Perdue 

en Weeks. Hij maakt gebruik van een thematische verbinding: Spreuken 25-27 zou 

betrekking hebben op het hof en 28-29 op een plattelandssamenleving (Crenshaw 

1995:363) en Weeks hanteert de tweedeling op grond van woordelijke, letterlijke en 

thematische verbindingen. Hij merkt op dat, hoewel eenregelige gezegden de overhand 

hebben, Spreuken 25-29 verschillende onderdelen bevat die uit ‘onderricht’ bestaan (25:6-

7b, 7c-8, 9-10, 21-22; 26:24-26 en 27:23-27) en uit enkele andere lange(re) gezegden 

(waaronder 25:4-5) (Weeks 2007a:29-33). 

 

Ook Perdue verdeelt Spreuken 25-29 in twee deelverzamelingen: 25-27 dat bestaat uit 

literaire en thematische welsprekendheid en een aantal thematische eenheden (25:2-7: 

het koningschap; 26:1-12: de dwaas en 26:13-16: de luiaard) en 28-29 dat hoofdzakelijk 

bestaat uit antithetische gezegden die het gedrag van de rechtvaardige en de dwaas 

tegenover elkaar stellen. De thematische kenmerken van deze verzameling wijzen op een 

koninklijke school als achtergrond (paragraaf 2.5.2.5). Andere thema’s bevatten gezegden 

die gaan over JHWH en Zijn gerechtigheid en oordeel, en Zijn schepping van de mensheid, 
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zowel de rijken als de armen, benadrukken. Weer andere thema’s houden zich bezig met 

het juiste gedrag en een deugdzaam leven (waaronder het gebruik van passende taal, het 

vermijden van grootspraak en het afwijzen van ongeremd (dwaas) gedrag) (Perdue 

2008b:94-96). 

 

McKane (1970:577-642) zegt dat de tweedeling zou kunnen wijzen op een oorsprong in 

verschillende bronnen. 

 

Spreuken 25-27 

 

Williams (1987:268) en Kitchen (1977:71-73) staan op het standpunt dat Spreuken 25-

27 (of 25-29) het oudste deel van Spreuken is. 

 

In Spreuken 25-27 komen veel vergelijkingen voor (McKane 1970:578, 593-594; Nel 

1981b:132). 

 

Bryce (1972:145-157) merkt op grond van inhoud en structuur op dat Spreuken 25:2-27 

bestaat uit een serie korte voorschriften gericht aan de toekomstige hoveling ten behoeve 

van zijn opleiding. In navolging van Bryce wijst ook Humphreys op de hoveling als de eerst 

geadresseerde (Spreuken 25:4-7b). Daarnaast worden andere thema’s in relatie tot de 

wijze hoveling in deze verzameling aangetroffen, zoals: een woord op het juiste moment, 

geduld, een zachte tong, een verstandig weerwoord (Spreuken 25:11, 15; 26:16 en 24-

26), een betrouwbare gezant (Spreuken 25:13), vriendschap en trouw (Spreuken 25:18, 

19) en zelfbeheersing (Spreuken 26:12 en 27:1). Het is volgens Humphreys lastig om deze 

drie hoofdstukken onder één noemer te brengen omdat er een veelheid aan materiaal 

wordt aangetroffen. Humphreys vindt de argumenten van Bryce aannemelijk en zijn 

voorstel aantrekkelijk. Als Spreuken 25:2-27 een kleine verzameling is die zich richt tot de 

toekomstige hoveling, dan kan deze verzameling naast Spreuken 16:1-22:16 worden 

geplaatst, (de beschrijving van de heerser in deze verzameling (Spreuken 25:2-3) wijst op 

deze mogelijkheid). Spreuken 25:2-27 werd later opgenomen in een grotere verzameling 

door de mannen van Chizkia (Spreuken 25:1) en heeft daarbij haar beperkte blikveld 

verloren (Humphreys 1978:185). 

 

Van Leeuwen (1988:57-143) maakt onderscheid tussen: (1) Spreuken 25:2-27: een 

gedicht gericht tot hovelingen, (2) 26:1-12: een gedicht dat zich bezighoudt met de dwaas, 

(3) 26:13-16: een gedicht gericht op de luiaard, (4) 26:17-28: een gedicht dat thema’s 

uit hoofdstuk 25 uitwerkt, (5) 27:1-22: een verzameling uiteenlopende spreuken en (6) 
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27:23-27: een gedicht dat kan worden gelezen als raad voor de boer maar in metaforische 

zin ook als toespraak tot de koning als herder van zijn volk. 

 

Spreuken 28-29 

 

Een aantal gezegden in deze verzameling handelt over de koning (Spreuken 28:15, 16; 

29:4, 14; et cetera). Maar het perspectief verschilt van het voorgaande. Dit zijn gezegden 

voor en niet over de heerser (Skladny 1962:58). Een heerser die onder de autoriteit van 

JHWH staat. Zie bijvoorbeeld Spreuken 29:26 (Velen zoeken het aanschijn van een 

heerser, maar van de ENE komt iemands recht). Het belang van rechtvaardigheid klinkt 

door in deze verzameling (Spreuken 28:3, 8, 15, 21, 27; 29:7 en 14). Een thema dat 

elders in verband wordt gebracht met koninklijke wijsheid (2 Samuel 14:16-20; 15:1-6 en 

1 Koningen 3:9, 11, 16-28) (Humphrey 1978:185). 

 

Spreuken 28-29 wordt gedomineerd door parallellisme (Boström 1990:8). 

 

5.3.4.8  DE SLOTSOM VAN HUMPHREYS MET BETREKKING TOT HET THEMA VAN DE WIJZE 

 HOVELING IN SPREUKEN 10-29 

 

Humphreys komt op grond van zijn onderzoek (paragraaf 5.3.4.5-5.3.4.7) tot de slotsom 

dat het thema van de wijze hoveling een beperkte rol speelt in de verzamelingen in 

Spreuken 10-29. Alleen in Spreuken 16:1-22:16 en 25:2-27 (als de laatste als 

onderscheiden eenheid kan worden afgebakend) neemt het thema een betekenisvolle 

plaats in. Met uitzondering van deze verzamelingen lijkt Spreuken 10-29 zich niet primair 

te richten tot de hoveling. Van de 538 gezegden in Spreuken 10-29 richten slechts dertig 

zich tot de hoveling. Hoewel een hofhuishouding voor de opleiding van hovelingen een rol 

kan hebben gespeeld in de ontwikkeling van Spreuken 10-29, suggereert het beperkte 

gebruik van het thema dat ook met andere levensterreinen rekening moet worden 

gehouden in de ontwikkelingsgeschiedenis van Spreuken, en dat de rol van het koninklijke 

hof sterk is overdreven. Er kunnen centra voor de opleiding van hovelingen (en wellicht 

koningszonen) (2 Koningen 10:1-11) zijn geweest en mogelijk zijn Spreuken 16:1-22:16 

en 25:2-27 voor hen samengesteld. Er moet rekening worden gehouden met de 

mogelijkheid dat kringen buiten de opleiding aan het hof een rol hebben gespeeld in de 

ontwikkeling van Spreuken. Verder lijkt het waarschijnlijk dat Spreuken zijn uiteindelijke 

vorm kreeg in de periode na de ballingschap toen het Judese hof niet meer bestond 

(Humphreys 1978:186-188). Heaton deelt de slotsom van Humphreys dat materiaal ten 

behoeve van de toekomstige hoveling in slechts een beperkt deel van Spreuken voorkomt. 

Hij onderbouwt zijn slotsom echter niet (Heaton 1994:67). 
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5.3.5  VERZAMELING VII EN VIII: SPREUKEN 30 

 

5.3.5.1 INLEIDENDE OPMERKINGEN 

 

‘Since the “Sayings of Agur” as a divinatory wisdom tradition emerged from a group of 

seers whose descendants would morph into the sages of apocalyptic, we may imagine 

that a social group of mantic sages and their followers existed in a community in which 

this and similar teachings would have flourished’ 

(Perdue 2008b:96-97)  

 

Spreuken 30 is het vermelden waard vanwege de numerieke gezegden (Boström 1990:8). 

Waltke (2004:26) merkt op dat er een eenheid valt te ontdekken in Spreuken 30 (alhoewel 

volgens hem veel geleerden die eenheid ontkennen): 

 

‘ I. Introduction: Agur’s autobiographical confession   vv. 1-9 

  A. Superscription      1 

  B. His confession      2-9 

   1. His sayings are inspired    2-6 

   2. His two petitions: for truthfulness and modesty 7-9 

 II. Main Body: Seven numerical sayings    10-31 

  A. First Collection, without initial title lines   10-16 

   1. Single-line proverb against disturbing 

moral order      10 

   2. Three numerical sayings    11-16 

  B. Second Collection, with initial title lines   17-31 

   1. Single-line proverb against disturbing 

the moral order     17 

   2. Four numerical sayings    18-31 

 III. Conclusion: A warning to sons not to upset the moral order 32-33’ 

 

5.3.5.2 ONDERAFDELINGEN 

 

SPREUKEN 30:1-4 

 

In paragraaf 4.4 wordt (uitgebreid) ingegaan op Agoer, zoon van Jakee en het Hebreeuwse 

woord אהמש . 

 

Scott (1965:175), Crenshaw (1980:12) en Blenkinsopp (1995b:47-48) beschouwen de 

woorden van Agoer als een voorbeeld van radicaal scepticisme in Israël. 

 

Er is geen overeenstemming over het antwoord op de vraag waar de woorden van Agoer 

eindigen. McKane (1970:643-647) zegt dat de omvang van Spreuken 30 omstreden is 

omdat het moeilijk blijkt te zijn om de betekenis en de omvang van de woorden van Agoer 
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vast te stellen. Murphy merkt op dat Spreuken 30:1-4 van Agoer afkomstig is. Deze 

woorden worden een נאם (‘profetie/(Gods)spraak’) genoemd en kunnen worden gezien als 

een raadsel. De openingswoorden van Agoer, gericht tot Itiël, lijken tekstueel 

onbetrouwbaar te zijn (Murphy 2002:25). 

 

Spreuken 30:1-4 brengt schepping, goddelijke macht en menselijke onwetendheid ter 

sprake (Jesaja 49:1-4; Psalm 73, 90; Job 28 en Baruch 3:29-30) (Perdue 2007:68). 

 

In paragraaf 4.4.2.1 noemt Perdue Agoer een semantische wijze. Mantische wijsheid houdt 

zich bezig met een alternatieve wijsheidtraditie in de periode van de tweede tempel in Juda 

en heeft als belangrijk thema de reis van de wijze naar de hemel om esoterische kennis te 

verkrijgen. Het is lastig om mantische wijsheid te dateren maar de Joodse apocalyptiek 

waarin de mantische wijsheid opging, begon zich in de vierde eeuw voor Christus te 

ontwikkelen en wordt weerspiegeld in het Jozefverhaal en Daniël (Perdue 2008b:96). 

 

Agoer benadrukt in Spreuken 30:1b-4 dat hij geen formeel wijsheidsonderwijs heeft 

genoten en dus geen ‘traditionele’ wijze is. Ondanks dat voert hij aan dat JHWH hem 

mantische wijsheid heeft gegeven die het hem mogelijk maakt de nutteloosheid van de 

pogingen van de menselijke wijzen om de godheid en de hemelse wereld te begrijpen 

(Perdue 2007:71). 

 

Boström (1990:4-5) zegt dat Spreuken 30:4 reageert op 30:1-3. Vers 4 lijkt volgens 

Skehan een raadsel aan te kondigen. Hij brengt vers 4 in verband met Jakob in Genesis 

18:12-13 (Skehan 1971:42043). Jakob noemt zichzelf in Genesis 47:9 ‘vreemdeling’. De 

naam אגור betekent ‘ik ben een vreemdeling’. Agoer zou dan ‘de Naam van Zijn Zoon’ zijn. 

Degene die ‘de wateren in een kleed heeft gebonden’ kan alleen JHWH zijn. Als Agoer de 

zoon van Jakee is dan moet יקה een acroniem zijn voor יהוה קדש (de HEERE, heilig is Hij). Als 

deze uitleg juist is dan is er een antwoord op het raadsel. Agoer moet dan volgens Murphy 

worden opgevat als een verwijzing naar Jakob/Israël, de ‘zoon’ van JHWH (Exodus 4:22). 

Vers 4 zou echter in de beleving van Murphy ook kunnen wijzen op JHWH als Schepper 

(Genesis 1:6-10 en Psalm 104:5-9). Maar wie is er opgestegen en neergedaald, vraagt 

Murphy zich af (Murphy 2002:25-26). Perdue (2008b:96) noemt de vraag van Agoer (Wie 

is ten hemel opgeklommen en weer neergedaald) een catechetische vraag. Het woord עלה 

(opklimmen) verwijst naar het verkrijgen van mantische wijsheid of naar menselijke 

overmoed die gelooft dat de hemel kan worden beklommen en de kosmos kan worden 

geregeerd door mensen (Genesis 11). Het woord ירד (neerdalen) verwijst naar de terugkeer 

van de mantische wijze met zijn openbaring of naar de val van de arrogante mens uit de 

hemel (Jesaja 14:14-15; Amos 9:2; Psalm 73 en Job 20:6). De drie vragen in Spreuken 
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30:4bcd hebben te maken met de goddelijke schepping van en heerschappij over de 

kosmos. De laatste vraag van Agoer in Spreuken 30:4e benadrukt dat geen mens wijsheid 

en macht bezit om de kosmos te scheppen en erover te regeren. Het skepticisme van Agoer 

en zijn aanval op de scheppingstheologie van de wiizen komt voort uit zijn devaluatie van 

menselijke kennis (Perdue 2007:70-72).23 

 

SPREUKEN 30:5-6 

 

Spreuken 30:5 (Al wat God zegt is gelouterd, een schild is hij voor wie schuilen bij hem) 

is een citaat uit 2 Samuël 22:31 (Deze Godheid, volmaakt is zijn weg; wat de ENE zegt is 

gezuiverd, een schild is hij voor al wie schuilen bij hem) en Spreuken 30:6a (Voeg aan zijn 

woorden niets toe, anders moet hij je bestraffen) is een citaat uit Deuteronomium 4:2 

(Voegt niet toe aan het woord dat ik u ga gebieden en schraapt er niets van af, maar 

bewaakt de geboden van de ENE, uw God, welke ik u ga gebieden). Dit tekstgedeelte is 

belangrijk vanuit een canoniek gezichtspunt. Het laat zien dat de spreuken die zijn 

voortgekomen uit reflectie en menselijke ervaring met de wereld en de gemeenschap 

werden opgevat als goddelijke woorden voor de mens die fungeerden als heilige 

geschriften samen met de rest van Israëls overgeleverde traditie (Childs 1979:556). 

 

Het is mogelijk om Spreuken 30:5-6 op te vatten als een antwoord op Agoers 

onwetendheid. Het verwijst naar de betrouwbaarheid en toereikendheid van het woord van 

JHWH (Murphy 2002:25-26). 

 

SPREUKEN 30:7-9 

 

Murphy noemt Spreuken 30:7-9 een gebed. Omdat het in de eerste persoon enkelvoud 

staat, is het mogelijk om het als voortzetting van Agoers woorden te zien. Het loopt vooruit 

op de numerieke spreuken die de rest van het hoofdstuk domineren (Murphy 2002:25-26). 

 

Spreuken 30:1-9 is een voorbeeld van wijsheidsmateriaal dat is overgenomen uit 

buitenlandse bronnen. Vers 8b (geef mij geen armoe en geen rijkdom, spijzig mij met het 

brood mij toebedeeld) weerklinkt in Matteüs 6:11 (ons nodige brood, geef ons dat heden). 

Deze tekst past goed in het wereldbeeld en de gang van zaken in oud Israël met zijn nadruk 

op wederzijdse hulp en (support) van economische structuren die de opeenstapeling van 

rijkdom door enkelingen of kleine groepen ontmoedigde (Ceresko 1999:62). 

 

                                                           
23 Van Leeuwen (1997a:121) merkt met betrekking tot Spreuken 30:4aα op dat ‘the main purpose of the topos 
is to reaffirm the great gulf that separates humans from the divine realm and the prerogatives of deity, such as 
immortality, superhuman knowledge, wisdom, and power’. 
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SPREUKEN 30:10 

 

Spreuken 30:10 (Belaster een dienaar niet bij zijn heer, anders zal hij jou vervloeken en 

is dat jouw schuld) dat het woord vervloeken bevat, is wellicht tussengevoegd vanwege 

het woord vervloekt in vers 11 (Wee een generatie die zijn vader vervloekt, en zijn moeder 

niet zal zegenen) (Murphy 2002:25-26). 

 

Volgens Perdue zijn Spreuken 30:5-6, 7-9 en 10 afkomstig van een ‘traditionele’ redacteur 

die kritisch op de ‘cynicus’ uit 30:1-4 reageert. De rest van deze verzameling is toegevoegd 

door ‘traditionele’ wijzen die scherpe kritiek uitten op deze Arabische man (Perdue 

2008b:96). 

 

5.3.6  VERZAMELING IX EN X: SPREUKEN 31 

 

5.3.6.1 INLEIDENDE OPMERKINGEN 

 

Het lijkt Kitchen aannemelijk dat Spreuken 31 (maar ook Spreuken 30) aan het eind van 

het boek is geplaatst als slotsom. Hoofdstuk 31 bestaat uit twee delen: 31:1-9 dat 

koninklijk onderricht van een moeder aan een onbekende koning bevat en 31:10-31 dat 

bestaat uit een acrostichon over een deugdelijke vrouw.24 Kitchen merkt op dat het 

onderwerp (een deugdelijke vrouw) van het tweede deel (31:10-31) samenhangt met de 

herkomst van het boek (de moeder van Lemoeël) in de zin dat zij beide vrouwelijk zijn 

(Kitchen 1977:101). McCreesh ziet een verband tussen de beide delen door het gebruik 

van het woord חיל. In Spreuken 31:3 wordt Lemoeël gewaarschuwd om zijn vermogen niet 

aan de vrouwen te geven en in 31:10-31 wordt een vrouw van vermogen afgebeeld (een 

vrouw die kracht heeft in haarzelf en waarop de echtgenoot zijn vertrouwen kan stellen) 

(McCreesh 1985:40). 

 

5.3.6.2 ONDERAFDELINGEN 

 

SPREUKEN 31:1-9 

 

Spreuken 31:1-9 vertoont affiniteit met Egyptisch onderricht (bijvoorbeeld het onderricht 

van Merikare en Amenemope) (Murphy 1981:81; Blenkinsopp 1995b:32; Perdue 

2007:45). Het wordt aangeboden als een spiegel voor de prins en bevat waarschuwingen 

en vermaningen om zich te onthouden van seksuele onregelmatigheden, dronkenschap en 

                                                           
24 ‘Chapter 31 is comprised of two literary pieces: an instruction of a queen to her son Lemuel (31:1-9), and a 
hymn of praise in honor of an industrious wife (vv. 10-33)’ (Bergant 1997:91). 
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onrechtvaardigheid (Blenkinsopp 1995b:32; Crenshaw 2010:69). Lemoeël zou kunnen 

hebben behoord tot een Arabische stam, ons bekend uit Assyrische bronnen uit de laat 

achtste eeuw voor Christus (paragraaf 4.5). De migratieroutes van deze stam bevonden 

zich in Arabië, Edom, Trans-Jordanië en Seïr (Perdue 2007:45). 

 

De vrouwelijke beeldspraak in Spreuken 1-9 herhaalt zich in het laatste hoofdstuk van 

Spreuken. Spreuken 31:1-9 bevat een voorbeeld van niet-Israëlitisch materiaal dat door 

de auteur wordt gecoöpteerd. Het noemt als bron de ‘koningin-moeder’ hoewel koning 

Lemoeël verantwoordelijk wordt gesteld voor de uiteindelijke vorm (Ceresko 1999:63). De 

denkbeelden betreffende Lemoeël lopen uiteen (paragraaf 4.5). Spreuken 31:1-9 wordt 

toegeschreven aan een koningin-moeder (Murphy 2002:26-27; Perdue 2008b:97) wellicht 

getrouwd met de voormalige sjeik, ten behoeve van haar zoon die onlangs de rol van zijn 

vader op zich lijkt te hebben genomen. Zij onderwijst hem in gedrag dat van hem wordt 

verwacht in het regeren van zijn volk. Het is mogelijk dat het onderricht is uitgevaardigd 

tijdens de installatieplechtigheid van de zoon als vorst. Het onderricht met betrekking tot 

de vereisten van leiderschap past goed binnen het tijdvak van de eerste tempel (Perdue 

2008b:97). Deze koninklijke wijsheid kan worden opgevat als ‘democratisering’ in de 

Bijbelse traditie: wat gepast is voor een koning is gepast voor iedereen (Murphy 2002:26-

27). 

 

SPREUKEN 31:10-31 

 

Inleiding 

 

De opvatting(en) van auteurs met betrekking tot Spreuken 31:10-31 lopen nogal uiteen. 

In de volgende subparagrafen laat ik een aantal visies de revue passeren. 

 

Spreuken 31:10-31 en Vrouwe Wijsheid 

 

‘Just as Woman Wisdom began the book with promises of wealth, happiness, honor, and 

long life as the reward for following her prudent teachings, the Woman of Worth and her 

fine household represent the concrete fulfillment of those earlier promises and so make a 

fitting conclusion to the work’ 

(Fontaine 1992:152) 

 

McCreesh benadrukt het verband tussen Spreuken 31:10-31 en Vrouwe Wijsheid in 

Spreuken 1-9. Hij beschouwt Spreuken 31:10-31 als een soort raadsel dat wijsheid 

afbeeldt in een setting die niet langer hoeft te wedijveren met Vrouwe Dwaasheid 
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(McCreesh (1985:25-46). McCreesh (1985:38) brengt Spreuken 31:10a (Ach, een vrouw 

van vermogen, wie vindt die?) in verband met het antwoord van Simson aan zijn 

tegenstanders in Richteren 14:18b (en hij zegt tot hen: hadt ge niet met mijn kalf geploegd 

dan hadt ge mijn raadsel niet gevonden!) en vraagt zich af: ‘Could the poet of Prov 31:10a 

be suggesting that the woman is not only incomparable, but a riddle whose identity is to 

be solved, discovered?’. Murphy noemt dit een ‘delicate allusion’ maar zegt dat er steun 

kan worden gevonden door te verwijzen naar de raadsels van de wijzen in Spreuken 1:6 

en 30:1-4. Hij komt tot de slotsom dat de laatste twee hoofdstukken raadsels bevatten. 

Spreuken 30 begint met het raadsel van Agoer en hoofdstuk 31 besluit de woorden van 

Lemoeël met het raadsel in 31:10-31 (Murphy 2002:27). Het laatste deel van Spreuken 

dat de deugdelijke vrouw bezingt, is bedoeld te corresponderen met de figuur van de Vrouw 

die Wijsheid wordt genoemd en in verzameling II ten tonele wordt gevoerd. Het was in de 

oudheid gewoon om een werk af te sluiten op een manier die de opening in herinnering 

riep (Blenkinsopp 1995b:19). 

 

De focus op vrouwen in Spreuken 31:1-9 zet zich in de beleving van Ceresko voort in 

31:10-31 dat de deugden van een ‘sterke’ of ‘degelijke’ vrouw beschrijft. Het gedicht heeft 

een acrostisch patroon waarbij elk vers begint met een volgende letter uit het Hebreeuwse 

alfabet. Dit patroon komt veelvuldig voor in Hebreeuwse poëzie en is karakteristiek voor 

de wijzen en hun interesse in schrijven. Het laat een zekere ‘volheid’ of ‘compleetheid’ 

zien, alsof het wil zeggen dat de beschreven vrouw volledig bekwaam is voor ‘alles’, ‘van 

a tot z’. De vrouw wordt beschreven in het licht van wat zij doet voor haar echtgenoot en 

kinderen. Maar zij is meer. Haar kwaliteiten en haar plaats aan het eind van het boek 

wijzen op het feit dat zij een symbool van wijsheid is: Vrouwe Wijsheid uit de proloog (1:8-

9:18) in een andere vorm. Het gedicht heeft dus twee lagen: de vrouw in Spreuken 31:10-

31 vertegenwoordigt de modelechtgenote en zij portretteert de goddelijke wijsheid in de 

vroege hoofdstukken van het boek (Ceresko 1999:64-65). In lijn met Ceresko merkt 

Perdue op dat het gedicht op de ‘deugdelijke vrouw’ de belichaming is van Vrouwe Wijsheid 

in Spreuken 1, 8 en 9. Er wordt niet vermeldt wie zij onderwijst. Haar leerlingen waren 

wellicht haar kinderen en leden van haar gezin. Perdue noemt haar een rijke wijze die haar 

taken in het huisgezin combineerde met haar bezigheden in de commerciële wereld van 

koop en verkoop (Perdue 2008b:97-98). 

 

Spreuken 31:10-31 in relatie tot Spreuken 12:4 en 18:22 

 

De deugdelijke vrouw in Spreuken 31:10-31 werd al bezongen in Spreuken 12:4 (Een 

vrouw van vermogen is de kroon van haar heer, en als een kanker in zijn botten, als zij 
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hem beschaamd maakt) en herinnert aan Spreuken 18:22 (Wie een vrouw vindt, heeft iets 

goeds gevonden, hem valt welbehagen toe van de ENE) (Murphy 2002:27). 

 

Spreuken 31:10-31: een ideaal 

 

Lyons (1987:237-245) gelooft dat de tekening van de vrouw het ideaal van de pre-

monarchale Israëlitische maatschappij afbeeldt. 

 

Spreuken 31:10-31: heroïsche poëzie 

 

Wolters (1988:446-457) zegt dat het genre van Spreuken 31:10-31 niet alleen een 

theologisch doel heeft maar dat het voortkomt uit de heroïsche poëzie. 

 

Spreuken 31:10-31: een acrostichon 

 

5.3.7  Afsluitende en concluderende opmerkingen 

 

De indeling van het boek Spreuken varieert van drie (Skehan) tot tien (Ceresko) 

verzamelingen. De meeste auteurs komen tot zeven verzamelingen: 1:1-9:18; 10:1-

22:16; 22:17-24:22; 24:23-34; 25:1-29:37; 30:1-33 en 31:1-31. Deze indeling acht ik 

het meest aannemelijk en neem ik in dit onderzoek als uitgangspunt. 

 

Spreuken 1-9 is de hermeneutische gids voor het verstaan van het boek als geheel. Deze 

verzameling bevat onderricht van beide ouders en de inhoud vertoont verwantschap met 

Egyptisch onderwijs. In de hoofdstukken 1-9 worden Vrouwe Wijsheid en Vrouwe 

Dwaasheid (gepersonifieerde wijsheid) als poëtisch stijlmiddel ten tonele gevoerd. 

Spreuken 1-9 wordt door geleerden beschouwd als de jongste verzameling in het boek 

vanwege de dominantie van de ‘vrees voor JHWH’ (een mogelijke theologisering van 

oorspronkelijk seculier materiaal). In paragraaf 3.2(.5) ben ik op deze mogelijke 

theologisering ingegaan en tot de slotsom gekomen dat JHWH altijd een plaats heeft 

ingenomen in het denken van de wijzen en niet kan worden besloten dat Spreuken van 

oorsprong een seculier geschrift is geweest. Spreuken 1-9 kan in een aantal kleinere 

onderafdelingen worden verdeeld. 

 

Ik breng de verzamelingen 2, 3, 4 en 5 onder één noemer omdat zij qua thematiek 

verwantschap vertonen. Ook wat betreft Spreuken 10-29 wordt door geleerden de 

discussie gevoerd of er wel of geen theologisering heeft plaatsgevonden. In deze 

hoofdstukken staat het thema ‘orde’ centraal. Deze orde ligt opgesloten in het 
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scheppingswerk van JHWH en kan door de mens worden gekend (maar niet buiten JHWH 

om). Naast het thema orde getuigt Spreuken 10-29 van een relatie met het koninklijke 

hof. Dit blijkt niet alleen uit het opschrift in Spreuken 25:1 (Ook dit zijn gelijkenisspreuken 

van Salomo, die de mannen van Juda’s koning Chizkia naar voren hebben gebracht) maar 

ook uit de inhoud van de spreuken die in deze hoofdstukken komt bovendrijven en zich 

bezighoudt met en uitspraken doet over gedrag in de nabijheid van de koning. Zoals reeds 

vermeld kan Spreuken 10-29 worden verdeeld in een aantal kleinere verzamelingen. 

 

Spreuken 30 en 31 beschouw ik als afkomstig van ‘buitenlandse wijsheidleraren’. In de 

paragrafen 5.3.5 en 5.3.6 heb ik uitgereid aandacht besteed aan deze verzamelingen en 

ook in hoofdstuk 4 heb ik Agoer en Lemoeël onder de loep genomen. 

 

5.4  DE AUTEUR VAN SPREUKEN 

 

5.4.1  INLEIDING 

 

Het feit dat delen van Spreuken worden toegeschreven aan verschillende mensen 

(bijvoorbeeld de mannen van Juda’s koning Chizkia, Agoer en Lemoeël) geeft aan dat het 

aanvankelijke opschrift in Spreuken 1:1 (Gelijkenisspreuken van Salomo, zoon van David, 

koning van Israël) al in het Bijbelse tijdperk op losse schroeven stond (Childs 1979:547-

548). 

 

In deze paragraaf laat ik auteurs aan het woord die hun kijk geven op het auteurschap van 

Spreuken en zich buigen over de opschriften en toeschrijvingen in het boek. 

 

5.4.2  OPSCHRIFTEN EN TOESCHRIJVINGEN 

 

5.4.2.1 OPSCHRIFTEN 

 

Zoals opgemerkt in paragraaf 5.4.1 wordt het boek Spreuken de lezer aangeboden met 

een opschrift in Spreuken 1:1 (Von Rad 1972:15; Childs 1979:551; Crenshaw 1995:355). 

Het Hebreeuwse woord משל wijst op een veelheid aan literaire vormen. De etymologie van 

het woord duidt op ‘gelijkenis/overeenkomst’ (Aitken 1986:2; Crenshaw 1995:355; Paul, 

Van den Brink & Bette 2011:315).25 Crenshaw (1995:355) merkt op dat sommige auteurs 

                                                           
25 ‘In de LXX is de naam van het boek paroimiai, te vertalen als ‘spreuken’ of ‘gelijkenis’. In de Latijnse Vulgata 
is dit Griekse woord weergegeven met proverbia, dat het beste kan worden vertaald met ‘spreekwoorden’. Het 
gaat om kernachtige woorden van wijsheid’ (Snijders 1984:7; Tuinstra 1996:9; Paul, Van den Brink & Bette 
2011:315). 
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(die niet door hem worden genoemd) wijzen op een gezaghebbend woord (afgeleid van 

het werkwoord ‘regeren’). Blijkbaar fungeert deze titel als inleiding op het hele boek. Dit 

is opmerkelijk omdat verschillende andere opschriften in Spreuken zijn opgenomen die 

verzamelingen toeschrijven aan anderen naast Salomo (Aitken 1986:2; Crenshaw 

1995:355). 

 

5.4.2.2 TOESCHRIJVING 

 

‘Rather than noting authorship, these superscriptions are dedicatory formulae in praise of 

Solomon, the patron saint of wisdom’ 

(Perdue 2008b:98) 

 

Het toeschrijven van het auteurschap van Spreuken aan Salomo staat in een andere 

context dan ons ‘moderne’ verstaan (Childs 1979:551). De spreuken werden toegewezen 

aan Salomo als de wijze par excellence in Israël (Childs 1979:551; Heaton 1994:66) (zoals 

Mozes in relatie tot de Thora en David tot de Psalmen). Latere verzamelingen (door 

bijvoorbeeld wijzen (22:17), de mannen van Juda’s koning Chizkia (Spreuken 25:1), Agoer 

(30:1) en koning Lemoeël (31:1)) zijn toegevoegd (Childs 1979:551).26 

 

Salomo werd gezien als inspiratiebron van wijsheid en hem werden literaire vaardigheden 

toegedicht. Zie bijvoorbeeld 1 Koningen 5:12 (Hij spreekt drieduizendmaal een 

parabelspreuk; zijn zangen, dat worden er een vijftal en een duizendtal) (Heaton 1994:66; 

Blenkinsopp 1995b:18). De toeschrijving van Spreuken aan Salomo zou kunnen dienen 

om ons te herinneren aan het feit dat het boek ‘onvervalst’ oud materiaal bevat dat een 

dwarsdoorsnede van de Israëlitische wijsheid verschaft over een periode van verscheidene 

eeuwen (Blenkinsopp 1995b:18). 

 

Toeschrijven moet met grote voorzichtigheid worden gedaan, zeker wanneer het Salomo 

betreft. Psalm 72 en 127, Hooglied, Prediker en Wijsheid van Salomo worden ook aan 

Salomo toegeschreven, maar het is onwaarschijnlijk dat hij hen allemaal schreef. De 

meeste auteurs (waaronder Blenkinsopp 1995b:18) bestrijden de toeschrijvingen aan 

Salomo in Spreuken. De pseudonimiteit van sommige buitenlandse voorschriften verschaft 

een mogelijke parallel voor het toeschrijven van dergelijke literatuur aan beroemde wijze 

personages uit het verleden (Weeks 2007a:41-46). 

 

                                                           
26 ‘The name of a great king renowed for wisdom gives authority to a mass of material that may well have had a 
much more diverse origin’ (Dell 2006:4). 
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In tegenstelling tot de meeste geleerden leeft bij Ross (1991:886) en Steinmann (2009:17) 

de gedachte dat het grootste deel van Spreuken uit de pen van Salomo afkomstig is. 

 

5.4.2.3 OPSCHRIFTEN EN TOESCHRIJVING IN RELATIE TOT GETALSWAARDE 

   

In paragraaf 5.3.4.7 heb ik mij beziggehouden met verzamelingen in relatie tot 

getalswaarde. Deze paragraaf bevat een korte samenvatting. 

 

Spreuken 1:1 bevat drie namen: מהשל  (Salomo), ד דו  (David) en ל ישרא  (Israël). De 

getalswaarde van de medeklinkers in deze Hebreeuwse namen is 930 (375 + 14 + 541). 

Deze getalswaarde komt overeen met het aantal verzen in het boek Spreuken. Het 

opschrift van Spreuken 10:1 bevat de naam Salomo. De getalswaarde van de Hebreeuwse 

klinkers is 375 en komt overeen met het aantal eenregelige spreuken in deze ‘verzameling 

van Salomo’ (Spreuken 10:1-22:16). In het opschrift van Spreuken 25:1 komt de naam 

Chizkia voor. Het aantal spreuken in Spreuken 25-29 komt overeen met de getalswaarde 

140 van de Hebreeuwse naam החזקי . Dezelfde overeenkomst tussen de getalswaarde van 

namen in het opschrift en het aantal verzen komt ook voor in Spreuken 22:17-24:32 en 

30:7-33. De relatie tussen de getalswaarde van een persoonsnaam in het opschrift van 

een (deel)verzameling en het aantal verzen in die (deel)verzameling lijkt bepalend te zijn 

geweest voor heel Spreuken (Ceresko 1999:49). 

 

5.4.2.4 ANONIMITEIT EN PSEUDONIMITEIT 

 

In paragraaf 5.4.2.2 heb ik toeschrijving aan de orde gesteld. In deze paragraaf borduur 

ik voort op dit thema. 

  

Sommige delen van Spreuken zijn anoniem (woorden van de wijzen – Spreuken 22:17), 

sommige pseudoniem (gelijkenisspreuken van Salomo – Spreuken 1:1; 10:1 en 25:1) en 

weer andere delen zijn toegeschreven aan met name genoemde individuen (Salomo, de 

mannen van Juda’s koning Chizkia, Agoer en Lemoeël – Spreuken 1:1; 10:1; 25:1; 30:1 

en 31:1). Anonimiteit was gewoon in het oude Nabije Oosten (Blenkinsopp 1995a:11). 

Pseudonimiteit kwam voort uit de noodzaak om te legitimeren en autoriteit toe te kennen 

aan een verzameling door haar te verbinden met normatieve geschiedenis en een 

belangrijk personage in de overlevering. Zo wordt Deuteronomium toegeschreven aan 

Mozes en Psalmen aan David (Blenkinsopp 1995b:19-20). 

 

Het toeschrijven van literatuur aan een met name genoemde auteur was volgens Weeks 

in Egypte ongebruikelijk, maar was een kenmerk van onderricht van oudsher. Het is 
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aannemelijk dat de faam van de auteur werd gebruikt om de waarde van het onderricht te 

onderstrepen. De motivatie voor pseudonimiteit heeft naast voorgaande reden gelegen in 

het associëren van het werk met het verleden. Omdat pseudonimiteit en antidatering geen 

kenmerken zijn van alle vergelijkbare werken uit het oude Nabije Oosten moeten we onze 

blik kritisch richten op de attributies in Spreuken. Achter de toeschrijvingen aan Salomo 

kan een vraagteken worden geplaatst. Als wordt aangenomen dat ze niet-historisch zijn 

dan kunnen ze wellicht op dezelfde manier worden verklaard als de niet-Israëlitische 

toeschrijvingen: een poging het materiaal te verbinden met het verleden en met iemand 

vermaard vanwege zijn wijsheid. Hoewel kan worden bewezen dat pseudonimiteit in vroege 

teksten wordt onderkend, kan niet worden aangetoond dat het een gemeenschappelijk 

kenmerk is geweest van later Egyptisch en Mesopotamisch werk. Het lijkt niet 

waarschijnlijk dat het toeschrijven van materiaal in Spreuken voortvloeide uit de niet-

Israëlitische gewoonte van het noemen van een bron waaruit het onderricht afkomstig was 

(Weeks 2007a:10-11). 

 

5.4.3  HET AUTHEURSCHAP VAN SALOMO 

 

5.4.3.1 INLEIDING 

 

Fohrer zegt dat Spreuken niet afkomstig is van Salomo en ook niet uit Salomo’s tijd stamt 

maar geleidelijk tot stand is gekomen. Dit blijkt volgens hem uit (1) de verschillende 

opschriften (1:1; 10:1; 22:17; 24:23; 25:1; 30:1 en 31:1) die elk een afzonderlijke 

verzameling inleiden, (2) de locatie van de vierde en vijfde verzameling in de LXX (24:23-

34 volgt daar op 30:14 en 25-29 op 31:9) wat wijst op een betrekkelijke onafhankelijkheid 

van de verzamelingen, (3) het lenen van niet-Israëlitisch materiaal aangeduid door de 

opschriften 30:1 en 31:1 en (4) de verschillen in vorm en inhoud tussen de verzamelingen 

(Fohrer 1968:318). 

 

Van Deursen houdt onomstotelijk vast aan het auteurschap van Salomo. ‘En zou de al even 

uitzonderlijke wijsheid van het boek Spreuken dan van iedereen mogen zijn, behalve van 

de man wiens naam er boven staat? En wiens publicaties op dit gebied bovendien door 

andere bijbelboeken genoemd worden? Waarom mag Spreuken eigenlijk niet van Salomo 

zijn? Of ruiken we ook hier het destructiebedrijf van de Schriftcritiek?’ (Van Deursen 

1979:32). 

 

Van Veen-Vrolijk bestudeert het taalgebruik van Spreuken. Zij komt op grond hiervan tot 

de slotsom dat kenmerkende termen en sleutelwoorden van de taal van Spreuken in het 

hele boek op éénzelfde wijze voorkomen. De bestudering van het taaleigen van Spreuken 
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en de onderlinge taalkundige vergelijking van de stukken die het boek vormen, maken 

volgens haar duidelijk dat geen enkel deel van Spreuken een eigen taalgebruik vertoont. 

Deze feiten getuigen van de taalkundige uniformiteit van het boek. Op grond van de 

taalkundige aanwijsbare eenheid van het boek Spreuken, concludeert Van Veen-Vrolijk, 

dat – met uitzondering van de laatste twee hoofdstukken – dit werk zeer wel aan één 

auteur, Salomo, kan worden toegeschreven (Van Veen-Vrolijk 1989:29-34). 

 

Hoewel nagenoeg geen enkele auteur het schrijverschap van Salomo met Spreuken 

verbindt (paragraaf 2.4), houdt het taalgebruik enige herinnering aan het verband tussen 

Salomo en de hofwijsheid levend. Dit verband komt naast Spreuken ook tot uitting in 1 

Koningen 1-11, Hooglied, Prediker, Wijsheid van Jezus Sirach 47:12-22 en Wijsheid van 

Salomo. Hieruit blijkt het culturele belang van Salomo in oud Israël en in het vroege 

judaïsme (Perdue 1997:93). 

 

5.4.3.2 VOORSTELLING VAN SALOMO 

 

INLEIDING 

 

Salomo wordt voorgesteld als auteur met de toevoeging zoon van David, koning van Israël 

en wordt daarmee vereenzelvigd met zijn ambt in het licht van de geschiedenis van Israël. 

In 1 Koningen 3 en volgende wordt het verband tussen Salomo en de (internationale) 

wijsheid en zijn auteurschap van spreuken breed uitgemeten. Het opschrift van Spreuken 

verbindt Spreuken met het wijsheidsmateriaal in Koningen (Childs 1979:552; Perdue 

1997:92-93). Het heeft daarnaast een canonieke functie in het vaststellen van de 

(relatieve) ouderdom van de wijsheid in Israël. Getuigenis van wijsheid komt op in het 

begin van de monarchie en zet zich voort tijdens het bewind van Chizkia en daarna. Het 

opschrift van Spreuken verbindt het boek zo met de periode van de vroege monarchie en 

verzet zich daarmee tegen een poging het alleen te dateren in de periode na de 

ballingschap (paragraaf 5.5) (Childs 1979:552). 

 

HOFTRADITIE 

 

Whybray en Perdue merken op dat vaak wordt aangenomen dat de traditie van het 

auteurschap van Salomo een hoftraditie is. Zij zeggen dat het mogelijk is dat de wijzen in 

de Perzische periode wilden laten zien dat hun onderwijs een voortzetting was van de 

traditie van het koninklijke hof. De wijzen wilden aantonen dat hun overlevering in het 

verlengde lag van het huis van David en in het bijzonder met de meest hooggeachte 

vertegenwoordiger ervan (Whybray 1974:55; Perdue 1997:92-93). Whybray wijst 
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daarnaast op de mogelijkheid dat er tradities met betrekking tot en legenden over Salomo 

bestonden die zich niet beperkten tot het hof en wellicht in andere kringen zijn ontstaan. 

Hij geeft als voorbeeld de verhalen over de eerste rechtspraak van Salomo (1 Koningen 

3:16-28) en het bezoek van de koningin van Sjeva (1 Koningen 10:1-13) die hij betitelt 

als volksverhalen en waarvan hij betwijfelt of ze aan het hof zijn ontstaan. Hij noemt in dit 

verband Hooglied 1:1 (Lied der liederen, voor Salomo) dat in zijn geheel aan Salomo wordt 

toegeschreven maar waarin naar zijn gevoelen verwijzingen voorkomen (3:7-10; 3:11 en 

8:11 en verder) die wijzen op het gebruik van legendarisch materiaal over Salomo door de 

auteur van het boek. De intellectuele genialiteit van Salomo (1 Koningen 10:8 en 10:23-

25 (in het bijzonder 10:24)) maakt ongetwijfeld deel uit van deze overlevering. Het is voor 

Whybray heel goed mogelijk dat het tekstgedeelte waarin Salomo wordt geprezen voor het 

auteur-zijn van spreuken (1 Koningen 5:9-14) is gebaseerd op een volksoverlevering, een 

overlevering niet verbonden met het hof of welke groep dan ook. Whybray houdt rekening 

met de mogelijkheid dat er in Israël wijze mannen buiten de hofkringen zijn geweest die 

Salomo zagen als het archetype van schrijvers van wijsheidsmateriaal. Als dit zo is geweest 

dan zou het kunnen zijn dat deze mannen de delen van Spreuken hebben geschreven die 

worden bestempeld als gelijkenisspreuken van Salomo. Spreuken 25:1 (Ook dit zijn 

gelijkenisspreuken van Salomo, die de mannen van Juda’s koning Chizkia naar voren 

hebben gebracht) ontkent deze mogelijkheid niet. Whybray vergelijk het opschrift in 

Spreuken 25:1 met de opschriften in 1:1 en 10:1. Hij zegt dat het opschrift in Spreuken 

25:1 een precieze historische verwijzing in gedachten heeft om de datum en het 

auteurschap van deze verzameling aan te duiden. De opschriften in Spreuken 1:1 en 10:1 

zijn niet meer dan een uitdrukking van het geloof dat het schrijven van spreuken teruggaat 

tot Salomo. Dientengevolge hoeft het materiaal waaraan de mannen van Juda’s koning 

Chizkia hebben gewerkt in de beleving van Whybray niet aan het hof te zijn ontstaan. 

Whybray treft de enige duidelijke verwijzing naar een hofoorsprong in de opschriften van 

Spreuken aan in de verwijzing naar de mannen van Juda’s koning Chizkia in Spreuken 

25:1. Alle andere opschriften zijn voor hem verenigbaar met het denkbeeld dat de 

(deel)verzamelingen van Spreuken waarnaar ze verwijzen buiten hofkringen zijn 

samengesteld (Whybray 1974:55-57). 

 

Crenshaw zegt dat de overlevering van het auteurschap van Salomo geen basis in de 

geschiedenis heeft. Hij is zeker van het feit dat de veronderstelde verlichting ten tijde van 

Salomo (paragraaf 4.2.3.2 en 4.2.3.5) nooit heeft bestaan en dat het soort wijsheid 

toegeschreven aan ‘Salomo’ in 1 Koningen 5:9-14 niet overeenkomt met gezegden in de 

verzamelingen die zijn naam dragen. Desondanks vindt Crenshaw het denkbaar dat 

Salomo een groep wijzen aan zijn hof steunde op dezelfde manier als Chizkia dat deed, 

aan het eind van de achtste eeuw voor Christus. Het is voor hem mogelijk dat deze wijzen 
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hun erkentelijkheid hebben uitgedrukt in het verbinden van de naam van de koning aan 

hun composities (Crenshaw 1995:7-8). 

 

Nadat Clifford de historische context van Spreuken en de discussie met betrekking tot het 

auteurschap van het boek onder de loep heeft genomen, komt hij tot te slotsom dat 

Spreuken een bloemlezing van verzamelingen van gezegden en onderricht bevat. De 

auteurs zijn volgens hem schrijvers verbonden aan het koninklijke hof die verantwoordelijk 

waren voor de vervaardiging van literatuur ten behoeve van de tempel en het hof (Clifford 

1999:6-8). 

 

5.4.4  EEN REDACTEUR ALS AUTEUR 

 

Skehan veronderstelt dat de auteur van Spreuken 1-9 de redacteur is van nagenoeg het 

hele boek. Hij richt zich op Spreuken 1-9; 10:1-22:16; 22:17-24:34 en 25-29 en neemt 

in elke verzameling een kunstmatige eenheid waar die hij aan dezelfde hand toeschrijft. 

Naar zijn zeggen is Spreuken 31:10-31, een op zichzelf staande eenheid, het werk van 

dezelfde redacteur. Hij merkt op dat Spreuken 31:1-9 wordt toegeschreven aan een niet-

Israëlitische auteur en dat de gebruikte taal dit deel onderscheidt van de rest. Spreuken 

30:1-6 heeft volgens hem hetzelfde karakter als Spreuken 31:1-9 en onderscheidt zich 

ook. De rest van Spreuken 30 bestaat uit numerieke gezegden: 30:7-9 is gebaseerd op 

het getal twee en de volgende zes onderdelen op vier. Skehan leest in het woord  in  תםדיח

Spreuken 1:6 een mogelijke aanwijzing dat de veronderstelde redacteur de numerieke 

gezegden heeft verzameld. Spreuken 10:1-22:16 bestaat uit twee verzamelingen die elk 

een eigen geschiedenis kunnen hebben gehad: 10-15 en 16-22:16 (paragraaf 5.3.4). De 

hele verzameling bestaat uit 375 spreuken overeenkomend met de getalswaarde van de 

Hebreeuwse naam Salomo in Spreuken 10:1. Het tekstblok dat begint in Spreuken 22:17 

bestaat uit dertig gezegden overeenkomstig Spreuken 22:20 (Heb ik het niet eergister al 

voor je opgeschreven, in raadgevingen en kennis?) waar dat getal wordt genoemd. In het 

opschrift van Spreuken 25-29 komt de naam Chizkia voor. De getalswaarde van het 

Hebreeuwse woord  is 130 en het aantal spreuken in deze afdeling komt hier (Chizkia)  החזקי

dichtbij. Dit betekent dat deze drie afdelingen, waarvan de omvang wordt bepaald door 

een getal, volgens Skehan bewijs leveren voor dezelfde redacteur van elk van deze 

verzamelingen. Na de bestudering van Spreuken 10:1-22:16 komt Skehan tot de slotsom 

dat er duidelijke sporen zijn van een redacteur die de verzameling een kunstmatige externe 

structuur heeft gegeven, gebaseerd op het getal 375. Deze redacteur heeft aansluiting 

gezocht bij de inleidende hoofdstukken en gebruik gemaakt van thema’s met betrekking 

tot bijvoorbeeld JHWH, de koning en de rechtvaardige. Hij heeft vroegere spreuken 

bewerkt om zijn gewenste aantal te bereiken en stond in contact met de Wijsheid van 
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Amenemope. Vervolgens richt Skehan zijn aandacht op Spreuken 22:17-24:34 waar de 

leraar de leerling  .geeft voor zijn persoonlijke leven (Spreuken 22:20) (raadgevingen)  תמועצ

Het opschrift ידבר  יםחכמ  (woorden van de wijzen) (Spreuken 22:17) komt overeen met de 

opschriften van de verzamelingen van Salomo en Chizkia. Skehan vertaalt Spreuken 

24:23a (Ook deze zijn van de wijzen) met ‘these also belong to the [collection of ‘Sayings 

of] wise men’’ om Spreuken 24:23-34 tot dezelfde verzameling te laten behoren. Skehan 

wijst verder op de overeenkomst in vorm en inhoud tussen Spreuken 1-9 en 22:17-24:34 

wat volgens hem blijkt uit dezelfde interesses en technieken. Ten aanzien van Spreuken 

25-29 merkt Skehan op dat de geest van 25-29 overeenkomt met die van 1-9. Hij meent 

dat de drie tekstblokken die volgen op Spreuken 9 tot stand zijn gekomen in de geest van 

Amenemope. Skehan kijkt tenslotte naar het aantal verzen in Spreuken en komt op een 

totaal van 932. Dit aantal ligt dicht bij de getalswaarde van de letters in de Hebreeuwse 

namen in Spreuken 1:1: ה שלמ  (Salomo) 375 + דדו  (David) 14 + לישרא  (‘Israël’) 541 = 930. 

Als aan deze berekening waarde wordt gehecht dan is er volgens Skehan sprake van een 

interne getuige die wijst op een enkele redacteur (hoewel er tussen het totale aantal verzen 

en de getalswaarde een verschil van 2 zit) (Skehan 1976:329-340). Skehan (1967:468) 

zegt zelfs dat ‘its author-compiler-designer (for he was all three) wrote the Hebrew text of 

his composition in such a way that its layout in the columns of his scroll visibly showed 

forth the design of a house, which he himself identified (Prv 9,1) as Wisdom's House’. 

 

Boström merkt op dat Skehan zijn inzichten overtuigend naar voren brengt maar vindt 

hem nogal fantasierijk. Hij zegt dat in de opvatting van Skehan de tekst op verschillende 

plaatsen anders moet worden geschikt om zijn theorie te ondersteunen. Boström vindt het 

echter wel opmerkelijk dat het aantal verzen in de verzamelingen van Salomo, Spreuken 

10-22:16, gelijk is aan de getalswaarde van de Hebreeuwse naam Salomo (Boström 

1990:5). 

 

Murphy besteedt in navolging van Skehan uitgebreid aandacht aan het aantal verzen in 

Spreuken. Ook hij kijkt naar de getalswaarde van de letters in de Hebreeuwse namen in 

Spreuken 1:1 en zegt dat 930 overeenkomt met het totale aantal verzen in het boek. Het 

opschrift in Spreuken 10:1 bevat מהשל  met een numeriek equivalent van 375 dat 

overeenkomt met het aantal (enkelvoudige) spreuken in Spreuken 10:1-22-16. Spreuken 

25-29 bestaat uit 140 verzen en komt overeen met de numerieke waarde van  היקחז

(Chizkia). Het Hebreeuwse woord יםחכמ  in Spreuken 22:17 en 24:23 heeft de waarde 118 

en komt overeen met het aantal verzen in Spreuken 22:17-24:32 en 30:7-33. Bij deze 

aantallen kunnen de resterende gezegden worden opgeteld: 16 (voor Agoer en Lemoeël) 

en 22 (het acrostichon in Spreuken 31:10-31) (in totaal 38) en 259 verzen in Spreuken 1-

9. Murphy komt zo op 930 verzen (259 + 375 + 118 + 140 + 38). Dit aantal houdt geen 
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rekening met Spreuken 1:16; 8:11 en 24:33-34 die door veel auteurs (die hij niet noemt) 

om uiteenlopende redenen worden betwist. Murphy besluit met op te merken dat deze 

uitkomst geen toevalligheid kan zijn en dat het leidt naar de slotsom dat één persoon 

verantwoordelijk is voor het boek als auteur-redacteur (Murphy 2002:28). 

 

5.4.5  Afsluitende en concluderende opmerkingen 

 

In Spreuken komen verschillende personages voor die zouden kunnen worden aangemerkt 

als (mogelijke) auteur(s) van het bijbelboek. Als hoofdpersoon wordt Salomo aangemerkt 

en zijn naam wordt drie keer genoemd (Spreuken 1:1; 10:1 en 25:1). Over hem vermeldt 

het boek dat gelijkenisspreuken van zijn hand afkomstig zijn (Gelijkenisspreuken van 

Salomo, zoon van David, koning van Israël – Spreuken 1:1; Gelijkenisspreuken van 

Salomo – Spreuken 10:1a en Ook dit zijn gelijkenisspreuken van Salomo – Spreuken 

25:1a). Daarnaast wordt gewezen op de mannen van Juda’s koning Chizkia (Spreuken 

25:1b), Agoer (Woorden van Agoer – Spreuken 30:1) en de moeder van Lemoeël 

(waarmee zijn moeder hem heeft vermaand – Spreuken 31:1c). Uit deze opsomming blijkt 

dat de mannen van Chizkia ‘slechts’ gelijkenisspreuken van Salomo naar voren hebben 

gebracht (de vierde keer dat de naam van Salomo wordt genoemd) en dat uit de pen van 

Lemoeël geen materiaal is voortgevloeid. Het is opmerkelijk dat vrijwel alle geleerden zich 

alleen buigen over het mogelijke auteurschap van Salomo en de andere genoemde 

personen nagenoeg buiten beschouwing laten. Het resultaat van het onderzoek door 

geleerden en de onderling gevoerde discussie is dat Salomo zo goed als unaniem als auteur 

terzijde wordt geschoven. Steinmann en Paul, Van den Brink en Bette vormen hierop een 

uitzondering. Hun bestudering van de Bijbel kenmerkt zich namelijk door een letterlijke 

interpretatie van de Bijbel. Mogelijk komt deze interpretatie voort uit de vrees dat een niet 

letterlijke lezing van de Bijbel afbreuk doet aan het gezag. Naar mijn oordeel is echter niet 

het auteurschap hiervoor leidend, maar het feit dat de kerk het boek Spreuken tot de 

canon heeft gerekend. De wijzen waren van mening dat hun onderwijs zeggingskracht had 

en waardevol was voor een breed publiek. Dit is volgens nagenoeg alle geleerden de reden 

dat Salomo als auteur van Spreuken is neergezet. 

 

Deze groep geleerden gaat uit van een finale redactie van Spreuken en wijst daartoe op 

de getalswaarde van de Hebreeuwse letters in Salomo, David en Israël die overeenkomt 

met het totale aantal verzen in Spreuken. Dit geldt ook voor Spreuken 10:1-22:16 in relatie 

tot de naam Salomo, de hoofdstukken 25-29 in relatie tot de naam Chizkia en voor 22:17-

24:32. 
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Ik besluit met op te merken dat het heel wel mogelijk is dat Salomo Spreuken heeft 

geschreven maar dat de optie van pseudonimiteit en redactie sterke troeven in handen 

heeft. Ik acht dan ook pseudonimiteit en redactie de meest plausibele veronderstelling. 

 

5.5  DE DATERING VAN SPREUKEN 

 

5.5.1  Inleiding 

 

De meningen van de verschillende auteurs wat betreft de datering van de verzamelingen 

in Spreuken en de finale redactie van het boek staan vaak loodrecht op elkaar, alhoewel 

er ook overeenkomsten zijn te ontdekken (paragraaf 2.3.2.3). 

 

Ik behandel hieronder de standpunten van diverse auteurs die uiteenlopen van een vroege 

tot een late datering van verzamelingen. De meeste auteurs doen geen uitspraak over alle 

(mogelijke) verzamelingen maar stippen slechts één tot enkele verzamelingen aan en 

geven hun kijk op het ontstaan en de redactie van het boek als geheel. 

 

5.5.2  DATERING VOORAFGAAND AAN DE BALLINGSCHAP 

 

Spreuken (of een deel van het boek) wordt door Fox (1968:56)27, Brueggemann 

(1970:8)28, Lang (1972:46-60)29, Childs (1979:548)30, Gottwald (1987:571)31, Smith 

(1987:5)32, Clements (1992:24, 33)33, Crenshaw (1995:7, 18-19)34, Perdue (2007:38, 

                                                           
27 ‘Although it is unlikely that the final composition of Proverbs can be dated before the Persian or early Hellenistic 
period, the larger part if not all of the material itself is probably preexilic’ (Fox 1968:56). 
28 ‘Concering dating, it is becoming increasingly clear that wisdom as we know it in Proverbs cannot be relegated 
to a late date. It is not the postexilic reaction to the disillusionment of the exile. Rather, it is a mood of strong 
men in times of success’ (Brueggemann 1970:8). 
29 Lang (1972:46-60) neemt de argumenten voor een post-exilische datering onder de loep maar vindt deze 
argumenten niet steekhoudend en geeft de voorkeur aan een pre-exilische datering van het meeste materiaal. 
30 Childs neemt geen eigen standpunt in maar vat samen wat auteurs (die hij niet met name noemt) over de 
datering van Spreuken zeggen. Hij lijkt zich te conformeren aan een datering voorafgaand aan de ballingschap. 
31 Gottwald (1987:571) dateert de verzamelingen die beginnen in Spreuken 10:1; 22:17 en 25:1 voor de 
ballingschap. 
32 Smith dateert Spreuken in de periode vanaf de monarchie tot de tijd na de ballingschap. Hij sluit met zijn visie 
aan bij Childs (Smith 1987:5). 
33 Clements dateert Spreuken 10-31 in de periode van de monarchie in kringen die dicht bij het koninklijke hof 
stonden. Naar zijn zeggen bevat Spreuken 10:1-22:21 het oudste materiaal dat dateert voor de ballingschap 
(alhoewel het mogelijk is dat er latere redacties hebben plaatsgevonden om de oudere wijsheid in 
overeenstemming te brengen met de bedoeling van de tijd na de ballingschap). Het is volgens Clements mogelijk 
dat Spreuken 22:22-31:31 is ontstaan voor 587 voor Christus hoewel hun tijd en plaats van ontstaan onzeker 
zijn vanwege de mogelijkheid van bewerking en revisie (Clements 1992:24, 33). Clements bevindt zich op de 
weg van Childs en Smith. Crenshaw (1995:2) dateert sommige verzamelingen voor de Babylonische ballingschap. 
34 Crenshaw kiest als volgorde van datering: Spreuken 25-29; 10:1-22:16; 22:17-24:22 en 24:23-34. De 
ordening van de andere verzamelingen is naar zijn zeggen onzeker. Spreuken 1-9 is waarschijnlijk de laatste 
verzameling. Verwantschap met Kanaänitische literatuur wijst op een vroege datering van Spreuken 30:1-9 en 
31:1-9. Het grootste deel van het materiaal is waarschijnlijk voor de ballingschap ontstaan. Crenshaw omarmt 
het denkbeeld dat de totale spreukenverzameling is ontstaan voor of tijdens het tijdvak van de monarchie 
(Crenshaw 1995:7, 18-19). Crenshaw zit op dezelfde lijn als Childs, Smith en Clements, maar spreekt zich niet 
uit over een mogelijke redactie na de ballingschap. 
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47), Perdue (2008b:87-88)35 en Paul, Van den Brink en Bette (2011:908)36 voor de 

ballingschap gedateerd. 

 

5.5.3  Datering na de ballingschap 

 

De volgende auteurs dateren Spreuken of een deel van het boek na de Babylonische 

ballingschap: Toy (1899:xx-xxii)37, Bright (1980:220)38, Rendtorff (1985:257)39, Gottwald 

(1987:334-335, 571)40, Day (1995:56), Bland (1998:222)41, Perdue (2000:3)22 en 

Boshoff, Scheffler en Spangenberg (2008:151, 214)42. 

 

5.5.4  Datering op grond van Spreuken 1:1 

 

Scott (1965:262-279) en Crenshaw (2010:42-54) vatten 1 Koningen 5 en 10 legendarisch 

op en als latere toevoegingen zonder historische achtergrond. Ruffle verzet zich tegen deze 

zienswijze. Hij maakt zich sterk voor de authenticiteit van het auteurschap van Salomo 

(Ruffle 1977:34-36). Whybray (1982:13-26) staat echter sceptisch tegenover de 

zienswijze van Ruffle. 

 

                                                           
35 Perdue oppert dat het grootste deel van het boek (maar niet de finale redactie) is ontstaan in het tijdvak van 
de (late) monarchie tijdens het tijdvak van de eerste tempel (ongeveer 950-587 voor Christus) (de periode 
voorafgaand aan de ballingschap, hoewel daar geen tekstueel en archeologisch bewijs voor is). Dit argument 
berust op opschriften (de mannen van Juda’s koning Chizkia (Spreuken 25:1) en Woorden voor Lemoeël, koning 
van Masa, waarmee zijn moeder hem heeft vermaand (Spreuken 31:1)) en de ‘maatschappelijke’ inhoud van 
sommige gezegden. De inleiding op Spreuken (1:2-7) en Spreuken 31:10-31 zijn redactionele toevoegingen die 
waarschijnlijk in de Perzische periode zijn toegevoegd. Het gebrek aan verwijzingen naar de tempeltraditie en de 
Thora wijzen op een afsluiting voorafgaand aan de hervorming van Ezra in de laat vijfde eeuw voor Christus. 
Deze afwezigheid van verwijzingen kan ook duiden op een maatschappelijke locatie voor de finale vormgeving 
van Spreuken in een school verbonden met het hof (en niet met de tempel) (Perdue 2007:38, 47; Perdue 
2008b:87-88). ‘From the bits of data still extant, it is apparent that the book of Proverbs developed from the 
period of the early monarchy (tenth century B.C.E.) into postexilic times (fifth-fourth centuries B.C.E.) (Perdue 
2008b:87-88). 
36 ‘Aangezien we … ervan uitgaan dat Spr. 31 door een Israëlitische koning is geschreven, is een afsluiting van 
de eindcompositie vóór 586 v. Chr. aannemenlijk’ (Paul, Van den Brink & Bette 2011:321). Paul, Van den Brink 
en Bette (2011:908) dateren sommige verzamelingen voor de Babylonische ballingschap. 
37 Toy (1899:xx-xxii) voert een aantal redenen aan waarom Spreuken moet worden gedateerd in het tijdvak na 
de ballingschap: (1) de stilzwijgende aanname van monotheïsme past niet in een vroegere tijd, (2) de afwezigheid 
van kenmerkende nationale karaktertrekken wijst in dezelfde richting, (3) het maatschappelijke leven in Spreuken 
draagt niet het stempel van oud Israël en (4) de filosofische opvatting van het boek past niet in een periode 
voorafgaand aan of tijdens de ballingschap. Toy onderstreept zijn visie door te wijzen op het gebruik van de 
uitdrukkingen ‘wijsheid’ en ‘wijs’ in het Oude Testament. Hij bestudeert hiertoe de vindplaatsen van deze woorden 
en trekt een vergelijking met de andere wijsheidsboeken (Toy 1899:xxii-xxiv). 
38 Bright volgt zonder opgaaf van redenen de opvatting van auteurs (die hij niet met name noemt) die Spreuken 
dateren na de ballingschap. Maar er is volgens hem geen reden om aan te nemen dat de Israëlitische wijsheid 
zich toen pas heeft ontwikkeld. Laat staan om aan te nemen dat het een ‘late lening’ is van vermeende 
Edomitische of noord-Arabische bronnen (Bright 1980:220). 
39 Rendtorff (1985:257) dateert de finale redactie van Spreuken (zoals naar zijn zeggen het geval met het 
merendeel van de oudtestamentische geschriften) na de ballingschap. 
40 Gottwald (1987:571) dateert de verzamelingen die beginnen in Spreuken 1:1; 30:1 en 31:1 na de ballingschap. 
41 ‘The setting for the final form of Proverbs is the post-exilic period during the time of the Persian empire’ (Bland 
1998:222). 
42 Boshoff, Scheffler en Spangenberg (2008:151, 214) merken op dat de finale redactie van Spreuken (het process 
om alle verzamelingen in één boek bijeen te brengen) lang na de ballingschap heeft plaatsgevonden (in het 
Perzische tijdvak) (maar dat delen van het boek uit vroegere perioden dateren). 
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In de beleving van Alt (1976:102-112) baseert de Deuteronomist zich op een authentieke 

overlevering en hij is daarom de mening toegedaan dat Salomo een wezenlijke rol heeft 

gespeeld in de wijsheid van zijn dagen. Ruffle en Alt zitten wat de rol van Salomo betreft 

op dezelfde lijn. 

 

Door Shupak (1987:117-119) wordt de Egyptische invloed op Israël ten dage van Salomo 

en Chizkia aangevoerd. Als dit het geval is geweest, zegt Boström, dan zou Salomo wellicht 

kunnen worden gezien als de patroonheilige van de wijsheid in Israël omdat het dan 

waarschijnlijk is dat tijdens zijn tijd Israël in aanraking kwam en werd beïnvloed door de 

wijsheid van Egypte. Boström huldigt het standpunt dat op grond van Spreuken 1:1 het 

boek zou kunnen worden toegewezen aan Salomo: Salomo wordt in het Oude Testament 

namelijk geprezen vanwege zijn wijsheid. Hij merkt daarnaast op dat andere opschriften 

in Spreuken echter wijzen op een latere datering van delen van het boek (Spreuken 25:1) 

en dat sommige delen aan andere auteurs worden toegeschreven (Spreuken 22:17; 24:23; 

30:1 en 31:1). Het lijkt hem aannemelijk om te veronderstellen dat Spreuken zowel 

materiaal van Salomo als materiaal door hem verzameld, bevat. Spreuken 25:1 wekt de 

indruk dat het verzamelen zich heeft voortgezet na Salomo’s tijd (Boström 1990:15-17)43. 

 

5.5.5  Datering van Spreuken 1-9 

 

Ik wijd aan de datering van Spreuken 1-9 een aparte paragraaf omdat veel auteurs zich 

over deze kwestie expliciet uitspreken. De visies lopen evenwel nogal uiteen. Zo spreekt 

McKane zich niet uit voor een pre- of post-exilische datering van Spreuken 1-9 en zegt 

niets over de datering ten opzichte van de overige verzamelingen. McKane baseert zich op 

de inhoud van Spreuken 1-9: de veralgemenisering en theologisering van de inhoud 

vertegenwoordigt een later stadium in de geschiedenis van het onderricht in Israël dat 

eerst werd gebruikt voor het onderwijs van een ‘elite’ die werd opgeleid om staatsdienst 

te verrichten (McKane 1970:6-10). Volgens Dearman is het denkbaar dat Spreuken 1-9 

vroeger moet worden gedateerd dan 10-29. Er zijn echter, zo merkt hij op, geen 

steekhoudende argumenten voor deze opvatting (Dearman 1992:203-204). Kayatz 

(1966:75, 136) (die de overeenkomst tussen Spreuken 1-9 en het Egyptische onderricht 

op grond van vorm aantoont) neemt het standpunt in dat er geen reden is om Spreuken 

1-9 later te dateren dan de rest van het boek. De zienswijze van Kayatz strookt niet met 

Vriezen (1987:262) en Crenshaw (1995:7) die Spreuken 1-9 wel later dateren dan de 

overige verzamelingen van het boek. Crenshaw (1995:7) dateert Spreuken 1-9 voor de 

                                                           
43 Boström (1990:15-17) merkt op dat de koppeling van Spreuken met Salomo door auteurs (die hij niet met 
name noemt) vaak in twijfel wordt getrokken in tegenstelling tot de verwijzing naar de mannen van Juda’s koning 
Chizkia (Spreuken 25:1) die vaak als authentiek wordt aangemerkt. 
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ballingschap. Dell sluit zich aan bij Crenshaw en ziet geen reden om Spreuken 1-9 te 

dateren in de periode na de ballingschap. Zij geeft de voorkeur aan een datering aan het 

einde van het tijdvak voorafgaand aan de ballingschap in de periode van de monarchie in 

Israël. Het is voor haar mogelijk dat sommige delen van Spreuken 1-9 oudere wortels 

hebben (Dell 2008:127-128). Skehan (1976:337) en Clements (1992:33) dateren 

Spreuken 1-9 in het tijdvak na de ballingschap. 

 

5.5.6  De finale redactie van Spreuken 

 

Perdue (2007:47-48; 2008b:87-88, 99) oordeelt dat de finale redactie van Spreuken haar 

beslag heeft gekregen in het tijdvak van de tweede tempel, waarschijnlijk tijdens de 

Ptolemaeische periode (305-30 voor Christus). 

Priest (1976:280) en Dearman (1992:203-204) zeggen dat de uiteindelijke vorm van 

Spreuken waarschijnlijk post-exilisch is maar dat de inhoud uit verschillende eeuwen 

stamt. Ook Aitken (1986:2) spreekt over de tijd na de terugkeer uit de ballingschap 

(wellicht in de vijfde of vierde eeuw voor Christus). 

 

5.5.7  De groei van Spreuken 

 

Perdue neemt het standpunt in dat de drie ‘verzamelingen van Salomo’ de eerste 

verzamelingen vormden en werden samengesteld ten tijde van de eerste tempel (wellicht 

tijdens het koningschap van Chizkia). Aan deze verzamelingen werden de drie niet-

Israëlitische verzamelingen (Spreuken 22:17-24:34, Agoer en Lemoeël) toegevoegd (ook 

daterend uit het tijdvak van de eerste tempel). De algemene inleiding in Spreuken 1:2-7 

en het gedicht op de deugdelijke vrouw, die de verzamelingen omlijsten, werden 

toegevoegd tijdens de finale redactie van het boek, hoewel zij wellicht voor de 

Ptolemaeische periode werden samengesteld) (Perdue 2008b:88). Steinmann (2009:19) 

hanteert de volgende ontstaansgeschiedenis van Spreuken: (1) 971-941 voor Christus: 

Salomo schrijft 1:1-22:16 en stelt 22:17-24:34 samen, (2) 715-686 voor Christus: de 

mannen van Chizkia verzamelen de hoofdstukken 25-29, (3) de zevende eeuw voor 

Christus: Agoer schrijft hoofdstuk 30, (4) Lemoeël, wellicht Chizkia (715-686 voor 

Christus44) of Josjiahoe (640-609 voor Christus) schrijft 31:1-9 en (5) de eindredacteur 

schrijft 31:10-31 tussen 686 en 457 voor Christus. 

 

Spreuken 30 en 31 worden door Boström (1990:15-17) aangemerkt als latere 

toevoegingen (alhoewel hun ontstaanstijd vroeger kan zijn). 

                                                           
44 Clifford (1999:3) laat de regeringsperiode van Chizkia lopen tot 687 voor Christus. 
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5.5.8  DE CANONISERING VAN SPREUKEN 

   

Childs merkt op dat in de periode waarin het definitieve bewerkingsproces van Spreuken 

heeft plaatsgevonden geen poging is ondernomen om de wijsheid te legitimeren op grond 

van de wet. Canonisering heeft zich grotendeels voltrokken via het debat over de 

menselijke ervaring en de goddelijke ordening van de wereld binnen (de grenzen van) de 

wijsheidstraditie. De canonieke ordening van Spreuken 10 en volgende is niet thematisch 

of historisch tot stand gekomen maar heeft haar (scherpe) polariteiten en 

‘tegenstrijdigheden’ in de spreuken die voortkomen uit de vroegste verzamelingen 

behouden. De spreuken blijven hiermee functioneren in hun oorspronkelijke dialogische 

rol. Het belang van de spreuk ligt niet opgesloten in de formulering van tijdloze waarheden, 

maar in de mogelijkheid van de wijze de spreuk te gebruiken in het onderkennen van 

samenhang en daarmee licht te werpen op de menselijke omstandigheden. De didactische 

functie van Spreuken, die door de redacteur van het boek wordt benadrukt door Spreuken 

1-9 te gebruiken als kader van het hele boek, is van grotere betekenis dan die door het 

hedendaagse woord ‘ethiek’ wordt aangeduid. Wanneer de wijsheidsleraar zijn leerling 

uitdaagt om de wijsheid na te jagen, heeft dit niet alleen betrekking op het juiste gedrag, 

maar is dat eveneens een intellectuele en pragmatische bezigheid die de totaliteit van 

ervaring probeert te bevatten. Het is opvallend dat de patronen van menselijk gedrag in 

Spreuken in grote mate overeenkomen met de ethische maatstaven in de Pentateuch ten 

behoeve van het verbondsvolk. Beide overleveringen komen samen in een basisch 

uniforme omschrijving van het goede en gehoorzame leven. Zowel Spreuken als de wet 

roepen op tot betrokkenheid op JHWH en Zijn goddelijke orde. Beide roepen de mens op 

om gerechtigheid en eerlijkheid lief te hebben, om te zorgen voor de armen en 

nooddruftigen en het leven te aanvaarden als een gave van JHWH. De vormgeving van 

Spreuken roept volgens Childs een aantal moeilijk te beantwoorden vragen in relatie tot 

de canon op. Zo wijst hij op het theologische verband in Spreuken dat volgens hem van 

een totaal andere orde is dan het verband tussen Spreuken en de niet-canonieke boeken 

Wijsheid van Jezus Sirach en Wijsheid van Salomo. Waar Spreuken getuigt van een debat 

binnen de wijsheid zonder een poging te ondernemen om de wijsheid in verband te brengen 

met de wet, biedt Wijsheid van Jezus Sirach een opvallend andere aanpak. Wijsheid van 

Jezus Sirach nationaliseert de wijsheid (hoofdstuk 24) en zoekt naar een rustplaats die het 

vindt in Sion (‘Overal zocht ik een rustplaats, in wiens gebied zou ik wonen?’ – Wijsheid 

van Jezus Sirach 24:7 en ‘Ik diende hem in zijn heilige tent, zo kreeg ik een vaste plaats 

op de Sion’ – Wijsheid van Jezus Sirach 24:10) (Childs 1979:557-559). 

 

In de discussies over de canoniciteit van Spreuken moet volgens Van Benthem de vraag 

of Spreuken in het geheel van de oudtestamentische canon past, doorslaggevend zijn. 



 
305 

Vragen die in dit kader kunnen worden gesteld, zijn volgens hem: vertolkt Spreuken 

dezelfde gedachten als de Wet en de Profeten en zijn er verbanden aan te wijzen? Als deze 

vragen met ja kunnen worden beantwoord dan is volgens Van Benthem de canoniciteit van 

Spreuken een feit. Van Benthem wijst erop dat de Thora in Spreuken wordt verondersteld 

en dat ook de boodschap van de profeten in het boek klinkt. Op grond hiervan komt Van 

Benthem tot de slotsom dat de canoniciteit van Spreuken niet betwist mag worden (Van 

Benthem 1989a:36-41). 

 

5.5.9  Afsluitende en concluderende opmerkingen 

 

Het aantal auteurs dat het boek Spreuken voor de ballingschap dateert, komt vrijwel 

overeen met het aantal dat kiest voor een datering na de ballingschap. Een nauwgezette 

datering op grond van Spreuken 1:1 wordt nagenoeg unaniem afgewezen. Uit de literatuur 

komt een levendige discussie naar voren ten aanzien van een datering op grond van 

Spreuken 1-9. Er kan echter geen conclusie worden getrokken op grond van de inhoud van 

deze hoofdstukken. Daarvoor lopen de opvattingen te ver uiteen. Spreuken heeft een 

gestadige groei onderdaan voordat het zich aandiende in de huidige vorm. 

 

Alles overziend kan worden vastgesteld dat overtuigend bewijs omtrent de datering (hetzij 

pre- of post-exilisch) van Spreuken ontbreekt. Daarnaast is er geen eenduidigheid wat 

betreft de ouderdom van de onderscheiden verzamelingen ten opzichte van elkaar. Het is 

ook mogelijk om Salomo als grondlegger van het samenstellen en verzamelen van 

gezegden, die hebben geleid tot de vorming van de verschillende delen van het boek en 

mogelijk zelfs het boek in de huidige vorm, te zien. Alle Egyptische en Mesopotamische 

teksten die vergeleken kunnen worden met de Israëlitische wijsheidsliteratuur zijn echter 

van vroegere datum (Boström 1990:17). 

 

5.6  DE LITERAIRE VORM VAN SPREUKEN 

 

5.6.1  INLEIDING 

 

In paragraaf 2.3.3 heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de literaire vormen waarvan de 

wijsheidsliteratuur gebruik heeft gemaakt. In deze paragraaf neem ik Spreuken taalkundig 

onder de loep en richt ik mij op de manier waarop de wijzen zich hebben uitgedrukt.45 

                                                           
45 Parsons (1993:155) is van mening dat in Spreuken twee basische literaire vormen zijn te onderscheiden: de 
‘wisdom sentence’ en de ‘admonition’ en dat daarnaast veelvuldig gebruik wordt gemaakt van antithetisch en 
emblematisch parallellisme (paragraaf 2.3.3.3). 
In navolging van Parsons merkt Clifford (1998:46) op dat ‘the two main categories that will occupy our attention 
are the instruction and the saying’. 
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5.6.2  TWEEREGELIGE EPIGRAMMEN 

 

Spreuken bestaat uit tweeregelige epigrammen van zes tot acht woorden waarvan er veel 

elliptisch en indirect van aard zijn. Ze zijn in zichzelf ‘compleet’. De uitlegger heeft geen 

steun aan een narratieve of thematische context: de betekenis moet uit het epigram 

worden afgeleid. ‘Grip’ op het epigram is een voorwaarde om een oordeel te kunnen vellen 

over de rechtsgeldigheid van de tekst. Woorden en betekenis zijn veelal met elkaar 

versmolten. De antieke versies zijn van onschatbare waarde voor het ‘verstaan’ van 

Spreuken omdat het niet alleen tekstuele getuigen zijn maar ook vroege interpretaties. De 

oude vertalers vonden Spreuken een moeilijk boek vanwege de indirecte en elliptische stijl. 

Het specifieke genre van Spreuken heeft zijn tekstuele overdracht beïnvloed. Als 

verzameling van – merendeels – epigrammen heeft Spreuken ‘aanvullende’ gezegden als 

verbetering of commentaar ‘aangetrokken’. Het boek heeft zo een unieke 

tekstgeschiedenis die zich heeft ontwikkeld door het gebruik van op zichzelf staande 

epigrammen welke zijn voorzien van vaak niet te ontdekken toevoegingen (Clifford 

1997:47-48, 61). 

 

Spreuken kunnen verschillende betekenisniveaus hebben. De oorspronkelijke context van 

een spreuk is meestal niet te achterhalen. Dus schept de lezer een context waarin de 

spreuk wordt verstaan. Soms in de goede richting, maar op een ander tijdstip wordt de 

spreuk naar iemands hand gezet om eigen vooroordeel te steunen. Het is daarom 

belangrijk de betekenisniveaus te onderkennen. Sommige spreuken zijn onduidelijk als 

gevolg van bijvoorbeeld fouten in de tekst of de compactheid van de uitdrukking. Het is 

dus belangrijk om te achterhalen waarom het gaat (Murphy 2002:21). 

 

5.6.3  VERGELIJKING EN ANALOGIE IN RELATIE TOT ERVARING 

 

De favoriete aanpak van Spreuken is de zoektocht naar vergelijkingen en analogieën 

tussen de menselijke situatie en bijvoorbeeld dieren en de rest van de schepping (Tuinstra 

1996:17-19; Murphy 2002:15; Murphy 1981:4-5; Steinmann 2009:33-34). Omdat 

spreuken zijn geworteld in ervaring moet er met voorzichtigheid naar worden geluisterd. 

Anderzijds bevatten spreuken overlevering: het onderwijs van ouders en oudsten (Murphy 

2002:20-21; Crenshaw 2010:27-30). Soms komt het conflict tussen gezag en ervaring in 

de openbaarheid. Er zijn veel dubbelzinnigheden in het leven die niet kunnen worden 

verklaard door de bedrieglijke eenvoud van een aforisme (paragraaf 2.3.3.5) (Murphy 

2002:20-21). 
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5.6.4  ONDERRICHT EN UITSPRAKEN 

 

In Spreuken kan onderscheid worden gemaakt tussen onderricht (waarschuwingen en 

vermaningen46 die voorschrijvend zijn en advies geven) en uitspraken (waarnemingen in 

de vorm van beweringen in de aantonende wijs). Dit onderscheid komt ook voor in niet-

Israëlitische teksten. Spreuken 1:7 (Ontzag voor de ENE is het begin van kennis; wijsheid 

en vermaning, dwazen zullen die verachten) is een voorbeeld van een uitspraak terwijl 1:8 

(Hoor, mijn zoon, naar vermaan van je vader, verwerp niet onderricht van je moeder) tot 

het onderricht behoort. Eén van beide vormen lijkt in bepaalde delen van Spreuken de 

overhand te hebben. Zo kan Spreuken 10:1-22:16 worden omschreven als uitspraken en 

22:17-24:34 als onderricht (Zimmerli 1933:181-184; Weeks 2007a:8-10). Het overwicht 

van één van beide vormen kenmerkt de niet-Israëlitische literatuur van jongs af aan. 

Uitspraken komen sporadisch voor in Egyptische literatuur voor de periode die loopt van 

664 tot 332 voor Christus (de zogenaamde ‘late periode’). Het is daarentegen een 

gebruikelijke vorm in vroeg-Mesopotamische teksten. Het is niet mogelijk de Israëlitische 

uitspraken te dateren op grond van het voorkomen van de vorm elders (Weeks 2007a:8-

10). McKane (1970:1-22) spreekt over ‘instruction’ en ‘sentence’ (te vergelijken met 

Zimmerli en Weeks) als de enige twee stijlen in het boek. Nel (1981b:129) vindt de 

rangschikking van McKane te globaal en daarom onhoudbaar. Boström (1990:7-8) merkt 

op dat heel Spreuken tot op zekere hoogte didactisch van aard is. 

 

5.6.5  PARALLELLISME 

 

Zie paragraaf 2.3.3.3. 

 

5.6.6  AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Spreuken bevat voornamelijk tweeregelige epigrammen waarvan de oorspronkelijke 

context lastig is te achterhalen. Het boek kenmerkt zich door vergelijkingen waarin de 

situatie van de mens wordt afgezet tegen bijvoorbeeld het dierenrijk en de schepping. In 

Spreuken komen onderricht, dat voorschrijvend van aard is, en uitspraken naast elkaar 

voor. Het boek Spreuken bedient zich doorgaans van het parallellisme: een kenmerkende 

literaire vorm in de wijsheidsliteratuur. 

 

 

                                                           
46 De vermaning kenmerkt zich door het gebruik van de tweede persoon enkelvoud. De hoorder of lezer wordt in 
de directe rede aangesproken. De vermaning begint meestal met een aansporing of een waarschuwing, gevolgd 
door een motivering (Tuinstra 1996:17-18). 
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5.7  DE HISTORISCHE CONTEXT VAN SPREUKEN 

 

5.7.1  DE HISTORISCHE ACHTERGROND 

 

Spreuken negeert het judaïsme, besteedt geen aandacht aan Israëlitische feesten, zegt 

niets over de eredienst in Jeruzalem, verwijst niet naar gewoonten en gebruiken en spreekt 

niet over Israël als het volk van JHWH (Smith 1987:122)47. Het boek weerspiegelt geen 

specifieke historische achtergrond en toont geen belangstelling voor historische, juridische 

en cultische tradities van Israël (Heaton 1994:68). Spreuken is verstoken van 

eschatologische (hoopvolle) verwachting (Vawter 1972:158-171; Brueggemann 1992:89-

91), voorziet niet in voorstellingen met betrekking tot kosmische transformatie en houdt 

zich niet bezig met beloning of straf na de dood (Vawter 1972:158-171).48 

 

In het vervolg van paragraaf 5.7 speelt de visie van Ceresko een grote rol omdat hij de 

wijsheidsliteratuur vanuit een ander gezichtspunt (dat van de armen) leest dan de meeste 

auteurs. Ceresko beschouwt de oudtestamentische wijsheidsliterauur als uiting van 

psychische en emotionele bevrijding in aanvulling op de socio-economische en politieke 

bevrijding in de profetische literatuur (Ceresko 1999). 

 

5.7.2  ‘DISORDER’ 

 

De nadruk op orde in het boek Spreuken (Stavleu 1989b:97; Ceresko 1999:50) heeft 

betekenis voor de historische context van het boek. Voor de Joden was het een tijd van 

disorder. Tijdens de ballingschap en de periode erna worstelde het volk met onzekerheid 

en verwarring op twee fronten. Enerzijds had het volk te kampen met een identiteitscrisis. 

De politieke staat en het Davidische vorstenhuis hadden opgehouden te bestaan. Israël 

was verworden tot een volk van onderworpenen – eerst aan de Babyloniërs, vervolgens 

aan de Perzen, toen aan de Grieken en tenslotte aan de Romeinen. Om te kunnen 

overleven, moest Israël voor zichzelf een nieuwe identiteit ontwikkelen en een nieuwe 

focus op zijn bestaan als volk. Een verscheidenheid aan belangengroepen onder de Joden 

wedijverde voor een stem in het gestalte geven aan die nieuwe identiteit. Spreuken 

vertegenwoordigt één van die pogingen om helderheid en richting tot stand te brengen. 

Anderzijds moest het volk de strijd aangaan met onrechtvaardige en uitbuitende 

                                                           
47 Het draait in Spreuken meestal om het individu en zijn belangen. In navolging van Egypte en Mesopotamië 
gaat het over de enkeling en zijn verhoudingen (Vosloo & Van Rensburg 1999:710). 
48 Volgens Clifford (1998:51) bevat Spreuken vier belangrijke ideeën/denkbeelden: ‘(1) its psychology of the 
human person as a knower and a doer; (2) its use of types, usually antithetically paired, to describe behavior 
and its consequences; (3) its personification of wisdom as a woman; (4) its dominant metaphor of finding a wife, 
founding a household’. 
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economische maatregelen die werden opgelegd door de imperiale machten die het volk 

overheersten. Deze onrechtvaardige economische maatregelen brachten onzekerheid en 

verwarring met zich mee. Een aantal teksten in Spreuken beschrijft het lijden van degenen 

die zich als arm omschreven en zich als slachtoffers van onrechtvaardigheid zagen. Zie 

bijvoorbeeld Spreuken 19:4 (Bezit voegt iemand vele vrienden toe, en een arme raakt van 

zijn metgezel gescheiden). Spreuken doet ook verslag van de onderdrukkende 

maatregelen waarmee de rijken hun rijkdom verkregen ten koste van de armen. Zie 

bijvoorbeeld Spreuken 17:8 (Een steen vol genade is het geschenk in de ogen van zijn 

bezitter: bij elk tot wie hij zich wendt, slaagt hij) (Ceresko 1999:50). 

 

5.7.3  HET ‘BEVRIJDENDE’ ANTWOORD VAN SPREUKEN 

 

5.7.3.1 BEVRIJDINGSONDERWIJS 

 

Het boek Spreuken is volgens Ceresko een voorbeeld van ‘bevrijdingsonderwijs’. De nadruk 

op orde is het antwoord van de Joden op de verwarring en wanorde waarmee zij werden 

geconfronteerd. Zij verzetten zich tegen die verwarring en wanorde door zich te laten 

gelden (Ceresko 1999:51-52). 

 

5.7.3.2 MACRONIVEAU 

 

Op macroniveau lijkt Spreuken een reusachtige ‘spreuk’ te zijn die orde en wanorde met 

elkaar vergelijkt. Spreuken werpt licht op de ervaring van zowel de enkeling als de 

gemeenschap. De verwarring en wanorde waarmee zij worden geconfronteerd, is schijn; 

de werkelijkheid is de geheimzinnige wijsheid van de Schepper en Zijn orde in de wereld. 

Spreuken bevat een stilzwijgende uitnodiging om te geloven in en te vertrouwen op de 

almacht van JHWH (Ceresko 1999:51-52). 

 

5.7.3.3 MICRONIVEAU 

 

Op het microniveau van de afzonderlijke spreuk doet zich (ook) een bevrijdende 

pedagogiek gelden. De zoon leert de bronnen van lijden en smart te ontdekken; 

afzonderlijke spreuken en langere redevoeringen belichten de dwaasheid en vernietiging 

van onjuist gedrag. Zie bijvoorbeeld Spreuken 21:6-7 (Wie met valse tong voor voorraden 

werkt, is de verwaaiende nevel van wie op zoek zijn naar de dood. Het geweld van 

boosdoeners zal henzelf wegsleuren, omdat ze hebben geweigerd recht te doen) (Ceresko 

1999:51-52). 
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5.7.3.4 INTERMENSELIJKE RELATIES EN FAMILIEBANDEN 

 

Spreuken richt ook de aandacht op intermenselijke relaties en familiebanden. De 

onrechtvaardige economische maatregelen opgelegd door hun meesters ondermijnden de 

eenheid van het gezin en solidariteit. Spreuk na spreuk bekrachtigt de waardering van de 

leerlingen voor menselijke verhoudingen en verstevigt hun betrokkenheid bij 

familienetwerken gericht op steun en onderlinge hulp. Zie bijvoorbeeld Spreuken 14:21 

(Wie een hongerige haat zondigt, wie gebukten begenadigt, zalig is hij!). Deze 

‘wijsheidsspiritualiteit’ moedigt harmonieuze banden in gezinnen, onder vrienden en zelfs 

met vijanden aan. Zie bijvoorbeeld Spreuken 24:17-18 (Als je vijand valt, verheug je niet, 

als hij struikelt, laat dan je hart niet jubelen. Anders ziet de ENE het en is dat kwaad in zijn 

ogen, en keert hij zijn woede áf van hem) (Ceresko 1999:51-52). 

 

In Spreuken is met name loyaliteit aan het gezin, in het bijzonder de ouders, belangrijk 

(Matthews & Benjamin 1993:24; Ceresko 1999:51-52;). Zie bijvoorbeeld Spreuken 15:20 

(Een zoon die wijs is verheugt een vader, een mens die dom is is een minachting voor zijn 

moeder) (Matthews & Benjamin 1993:24) en 19:26 (Wie vader overweldigt, moeder op de 

vlucht jaagt, is een zoon die te schande maakt en beschaamd) (Ceresko 1999:51-52). 

 

5.7.4  AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Met het oog op de historische context van Spreuken concluderen met name Smith en 

Heaton dat het boek geen aandacht besteedt aan de geschiedenis van het volk Israël. 

Ceresko neemt een andere positie in. Hij leest Spreuken vanuit het perspectief van 

‘bevrijding’ (gezien vanuit de geschiedenis van Israël). In hoofdstuk 3 zijn we auteurs 

tegengekomen die de wijsheid ook in verband brengen met de geschiedenis van Israël 

(namelijk met de verbondsrelatie tussen JHWH en Israël). In paragraaf 3.4.2.5 ben ik 

echter tot de slotsom gekomen dat bewijsmateriaal voor dat verband minimaal is. Deze 

conclusie onderstreept de visie van geleerden dat geschiedenis geen deel uitmaakt van 

Spreuken. Blijft de gedachte van Ceresko over. Ceresko heeft zijn boek geschreven in 

India, één van de armste landen ter wereld. Hij leest de wijsheidsliteratuur dan ook vanuit 

dat gezichtspunt. Hij werpt hiermee een nieuw licht op het boek Spreuken, maar in mijn 

beleving richt hij dat licht te eenzijdig op de problematiek waarmee hij wordt 

geconfronteerd en die hem na aan het hart ligt. 
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5.8  (THEOLOGISCHE) THEMA’S IN SPREUKEN 

 

‘The book is thoroughly and pervasively theological’ 

(Longman III 2006:57) 

 

‘In het boek Spreuken gaat het erom hoe iemand die de HERE vreest, moet leven’ 

(Paul, Van den Brink & Bette 2011:326) 

 

5.8.1  INLEIDING 

 

In hoofdstuk 3 heb ik de theologie van de wijsheid aan de orde gesteld. In dat hoofdstuk 

zijn thema’s zoals: de wijsheid en de verbondsrelatie tussen JHWH en het volk Israël 

(paragraaf 3.4.2), de wijsheid en de (goddelijke) (scheppings)orde (paragraaf 3.4.3), de 

wijsheid en de Thora (paragraaf 3.4.4), de wijsheid en de deugd(zaamheid) (in relatie tot 

het judaïsme) (paragraaf 3.4.5), de wijsheid en personificatie (paragraaf 3.4.6), de 

wijsheid en de ‘vrees voor JHWH’ (paragraaf 3.4.7), de wijsheid en het leven in de wereld 

(paragraaf 3.4.8) en de wijsheid en oorzaak-gevolg (vergelding) (paragraaf 3.4.9) de revu 

gepasseerd. 

 

De thema’s die in hoofdstuk 3 zijn besproken, komen op twee thema’s na (‘De wijsheid en 

de Thora’ en ‘De wijsheid en de deugd(zaamheid) (in relatie tot het judaïsme)’) ook in 

Spreuken voor. 

 

In deze paragraaf richt ik mij op theologische thema’s in relatie tot Spreuken. Ik ben mij 

bewust van het feit dat ik mij in de bespreking van deze thema’s nogal nadrukkelijk laat 

leiden door Boström (1990) en Perdue (2007). Toch wil ik de lezer hun visies niet 

onthouden. De thema’s waarbij een relatie met JHWH wordt gelegd, behandel ik in 

paragraaf 5.8.2 (Theologische thema’s in Spreuken) en de thema’s waarbij deze relatie 

niet (zo duidelijk) wordt gelegd in paragraaf 5.8.3 (Thema’s in Spreuken). 

 

Ik kijk achtereenvolgens naar: JHWH (5.8.2.1), orde (5.8.2.2), armoede en straf (5.8.2.3), 

het aanbod van ‘leven’ (5.8.2.4), de wijsheid en mythische metaforen (5.8.2.5), 

(Goddelijke) schepping (5.8.2.6), Vrouwe Wijsheid (5.8.2.7), schepping en Vrouwe (godin) 

Wijsheid (5.8.2.8), karaktervorming (gedrag en waarden en normen) (5.8.3.1), het hof en 

de koning (5.8.3.2), moederlijk onderricht (5.8.3.3), vrouwen (5.8.3.4) en gedrag 

(5.8.3.5). 
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5.8.2  THEOLOGISCHE THEMA’S IN SPREUKEN 

 

‘Wisdom begins with a relationship with God’ 

(Longman III 2006:57) 

 

5.8.2.1 JHWH 

 

MONOTHEÏSTISCHE WIJSHEID 

 

Spreuken is een monotheïstisch boek. In de gezegden komen geen goden of machten voor 

die de strijd aangaan met JHWH (Boström 1990:44). Fichtner (1933:122) merkt op dat 

deze monotheïstische achtergrond wordt benadrukt door het gebruik van het 

tetragrammaton JHWH dat aangeeft dat de God in kwestie de JHWH van Israël is. Er zijn 

belangrijke verschillen tussen de verwijzingen naar JHWH in Spreuken en de veelvuldige 

verwijzingen, vaak algemeen en onbepaald, in de wijsheidliteruur van Egypte en 

Mesopotamië (die vaak opzettelijke dubbelzinnigheden in hun verwijzing naar de godheid 

bevatten) (Schmid 1966:24-25, 106, 125; Crenshaw 1976a:293-294). Er is echter weinig 

verschil tussen de ‘actieve’ afbeelding van de godheid in enerzijds de Israëlitische en 

anderzijds de niet-Israëlitische wijsheid (Boström 1990:45). 

 

DE TRANSCENDENTIE VAN JHWH 

 

Spreuken spreekt over JHWH als degene die alles en iedereen overtreft, superieur aan de 

mens (en) zonder aardse beperkingen. Hij ziet en kent iedereen en zorgt voor 

gerechtigheid. Als Schepper en bewaarder van het universum overtreft Hij de schepping. 

Als de transcendente is Hij buiten het bereik van de mens en vrij in Zijn doen en laten 

(Boström 1990:166; Waltke 2004:69-71). 

 

DE SOEVEREINITEIT VAN JHWH 

 

Spreuken bevat een theocentrisch wereldbeeld. JHWH wordt afgebeeld als betrokken bij 

menselijke aangelegenheden, hoewel Hij niet volledig aan de mens wordt geopenbaard. 

Spreuken tekent hem als degene die vrij is in zijn doen en laten zonder rekening te houden 

met de mens. Zie bijvoorbeeld Spreuken 10:22 (De zegen van de ENE, die maakt rijk, eigen 

inspanning voegt aan haar niets toe), 16:1 (De mens heeft slagordes in het hart, maar van 
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de ENE komt het antwoord van de tong) en 21:31 (Een paard mag voorbereid zijn op de 

dag van oorlog, aan de ENE is de redding) (Boström 1990:187-189).49 

 

JHWH EN DE ZWAKKEN 

 

De wijzen in Spreuken beschouwen JHWH als degene die in een nauwe relatie tot de mens 

staat. Dit feit is in overeenstemming met de nadruk op het verband tussen daad en gevolg. 

De afbeelding van JHWH als verdediger van de rechten van de zwakken geeft aan dat de 

wijzen Hem zien als een persoonlijke, beschermende en helpende god, ongeacht de 

maatschappelijke status van de mens. Zie bijvoorbeeld Spreuken 23:11 (Want hun losser 

is sterk, hijzelf zal voor hen het geding met jou voeren) (Boström 1990:211). 

 

JHWH EN DE RECHTVAARDIGEN 

  

Spreuken getuigt ook van een band tussen JHWH en de rechtvaardige. Hij is eveneens de 

persoonlijke God van degene wiens leven wordt gekenmerkt door vroomheid en ethische 

waarden en normen. Spreuken vermeldt regelmatig dat JHWH aan zo iemand voorspoed 

in het leven geeft (Boström 1990:234). 

 

JHWH EN DE WIJSHEID 

 

Boström merkt op dat Spreuken vierennegentig keer gebruik maakt van de naam JHWH. 

Daarnaast wordt elf keer anaforistisch (in Spreuken 1-9) en twee keer met behulp van een 

epitheton (Spreuken 23:11 en 24:12) naar JHWH verwezen. Ondanks het veelvuldig 

gebruik van de naam JHWH legt Spreuken, volgens Boström, geen verband tussen JHWH 

en de wijsheid (met uitzondering van Spreuken 2:6 en wellicht 1:7 en 9:10). Alleen in 

Spreuken 21:30 (Niets over van wijsheid, niets over van verstand, niets over van beraad 

tegenover de ENE) heeft de wortel חכם betrekking op JHWH. Dit vers illustreert een soort 

juxtapositie (wijsheid, verstand en beraad worden tegenover JHWH gesteld) en wijst op de 

kloof tussen de wijsheid en JHWH. Dit zou kunnen duiden op een spanning tussen wijsheid 

en JHWH in Israël (Boström 1990:33-35, 40). In de beleving van Noth bestaat er in het 

Oude Testament aarzeling omtrent het gebruik van ‘wijs’ in relatie tot JHWH. Volgens hem 

zou de reden kunnen zijn dat de gevoelswaarde van ‘wijs’ te nauw verbonden is met 

menselijke vaardigheden (Noth 1955:232-233). Een andere mogelijkheid is dat ‘wijs’ 

                                                           
49 Crenshaw (1981:18) merkt over het wereldbeeld van Spreuken het volgende op: ‘That way of looking at things 
begins with humans as the fundamental point of orientation. It asks what is good for men and women and it 
believes that all essential answers can be learned in experience, pregnant with signs about reality itself’. Deze 
uitspraak van Crenshaw lijkt te duiden op een anthropocentrisch wereldbeeld. In paragraaf 3.2.4 heb ik echter 
laten zien dat Crenshaw de wijsheid zowel anthropocentrisch als theocentrisch duidt. 
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veelvuldig als epitheton voor El en andere goden in de omliggende culturen wordt gebruikt 

(Boström 1990:40). 

 

DE VREES VOOR JHWH 

 

Ondanks de brede, internationale achtergrond huldigt Spreuken een zedelijk-religieuze 

wereldbeschouwing waarin JHWH een centrale plaats inneemt en de vergeldingsgedachte 

een belangrijke rol speelt (Vriezen 1987:88; Vosloo & Van Rensburg 1999:710; Waltke 

2004:73-76; Longman III 2006:82-86). 

 

Het grondthema van Spreuken is יראת יהוה (de ‘vrees voor JHWH’) dat kan worden opgevat 

als een theologisch denkbeeld en als een religieuze deugd. Als theologisch construct 

verwijst de ‘vrees voor JHWH’ naar de overtuiging dat JHWH de Schepper van de wereld is 

en de rechter die beslist over straf of beloning voor menselijk gedrag. Als religieuze deugd 

is de ‘vrees voor JHWH’ toewijding aan de JHWH van de schepping en de wijsheid, reflectie 

op de wereld en de maatschappelijke werkelijkheid die door deze godheid zijn geschapen 

en een houding die bestaat uit ethische beslissingen en gedrag. Wijsheid werd ook 

voorgesteld als een goddelijke stem (Perdue 2008b:85). 

 

Crenshaw plaats de ‘vrees voor JHWH’ op één lijn met hededaagse ‘godsdienst’. De wijzen 

bedoelen met de uitdrukking dat iedereen de Schepper nodig heeft. Zonder een levende 

relatie met JHWH kan niemand wijsheid verwerven (Crenshaw 2010:85). 

 

5.8.2.2 ORDE 

 

Spreuken bevat, zo merken Heaton (1994:68) en Ceresko (1999:47) op, een poging om 

de verwarring en de wanorde in het dagelijkse leven te beheersen en de baas te worden. 

Heaton verbindt deze ordening met JHWH en wijst daartoe op Spreuken 8:22-31; 14:31 

en 17:5. JHWH heeft ‘alles’ in de hand (Spreuken 16:33; 19:21; 20:24 en 29:26) en is 

rechter van goed en kwaad (Spreuken 11:1; 16:2, 11; 17:3; 20:9-10, 23 en 21:2) (Heaton 

1994:68). Deze poging om orde (en daarmee) betekenis af te dwingen, doet zich in de 

beleving van Ceresko zowel op het microniveau van de afzonderlijke spreuken als het 

macroniveau van het hele boek voor. Het boek als geheel geeft iets door van het doel van 

de wijze: het brengen van orde in de verwarring en wanorde van het dagelijkse leven. Zie 

bijvoorbeeld Spreuken 18:21 (Dood en leven liggen in de macht van een tong, wie haar 

liefhebben eten ook haar vrucht). Deze wijsheid heeft bijzondere kracht en gezag als het 

uit de mond van vaders en moeders komt en zo de wijsheid en het inzicht van vorige 

generaties doorgeeft. Zie bijvoorbeeld Spreuken 1:8 (Hoor, mijn zoon, naar vermaan van 
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je vader, verwerp niet onderricht van je moeder). Een ander voorbeeld van deze 

manifestatie van orde komt tot uiting in de patronen van oorzaak en gevolg of actie-reactie 

die zich herhalen. Zie bijvoorbeeld Spreuken 10:2 (Voorraden van boosaardigheid baten 

niet, maar gerechtigheid redt van de dood). JHWH zelf staat borg voor deze manifestatie 

van orde. Zie bijvoorbeeld Spreuken 10:3 (De ENE laat de ziel van een rechtvaardige niet 

verhongeren, maar het begeren van boosdoeners stoot hij weg). Tenslotte is zelfdiscipline 

en zelfbeheersing een voorbeeld van de waarborg van orde. Zie bijvoorbeeld Spreuken 

17:27 (Terughoudend met wat hij zegt is een kenner van kennis, kalm van geest is een 

man van goed-verstaan) (Ceresko 1999:47-50). Het boek als geheel en de afzonderlijke 

spreuken staan voor een poging om grip te krijgen op en samenhang aan te brengen in de 

verschillende aspecten van het leven en de ervaring, zowel van het individu als de 

gemeenschap (Collins 1997:2; Ceresko 1999:47-50). 

 

Het standpunt van Tuinstra is dat het zoeken naar orde een bijna te moderne constructie 

lijkt te zijn om het boek Spreuken mee te benaderen. De nadruk die veelal op de orde 

wordt gelegd, zou weleens kunnen berusten op een te groot vertrouwen op de 

overeenkomst tussen het Egyptische Ma‘at en het Hebreeuwse חכמה. De gedachte dat elke 

daad zijn gevolg heeft, is te weinig specifiek om als vooronderstelling voor veel van het 

gedachtegoed in Spreuken te kunnen dienen. JHWH is de primaire oorzaak van alles 

(Tuinstra 1996:27-28). 

 

5.8.2.3 ARMOEDE EN STRAF 

   

ARMOEDE IN RELATIE TOT DE WET VAN ISRAËL EN WIJSHEID 

 

Whybray neemt de maatschappelijke context van de gezegden over de armen onder de 

loep. Na bestudering van de aforismen in Spreuken 10:1-22:16 en 25-29 schrijft hij: ‘There 

is nothing in them to suggest that they were composed as tribal law or to form part of a 

system of education’ (Whybray 1990b:74). 

 

Lohfink (1991:34-50), Longman III (2006:80-8150) en Steinmann (2009:39) zeggen dat 

de wet van Israël en wijsheid met elkaar in verband staan. Met betrekking tot de nadruk 

op de armen in het boek van het verbond (Exodus 20:23-23:33) (Exodus 24:7) merkt 

                                                           
50 Longman III (2006:81) wijst op het verband tussen Exodus 20:12-17 en Spreuken: 
Eer je vader en je moeder in relatie tot 1:8; 4:1, 10; 10:1; 13:1 
Niet doodslaan zul je in relatie tot 1:10-12; 6:17 
niet vreemdgaan zul je in relatie tot 2:16-19; chap. 5; 6:20-35; chap. 7 
niet stelen zul je in relatie tot 1:13-14; 11:1 
niet antwoorden zul je over je naaste als een getuige die liegt! In relatie tot 3:30; 6:18, 19; 10:18; 12:17, 19 
niet begeren zul je in relatie tot 6:18. 
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Lohfink op dat deze beelden ‘take up well-known themes of traditional Ancient Near Eastern 

education and royal ideology: to be just and good to the poor in daily life, in business and 

at court’. Hij vergelijkt de toon van de wetten met Egyptische wijsheidsteksten en gebeden. 

Hij komt tot de slotsom dat deze Bijbelse wetten in een plattelandsomgeving zijn ontstaan 

maar dat de auteurs bekend waren met scholen in het oude Nabije Oosten en wellicht 

daarvan hebben geleend. Lohfink verwerpt de veronderstelling van een herziening van 

deze wetten in het boek van het verbond en is geneigd te kiezen voor een literair lenen 

van buiten. Hij houdt voet bij stuk wat betreft het historische karakter van de gedachte 

van de vreemdeling en het woord לחץ met verwijzing naar de onderdrukking van een 

vreemdeling. In de beleving van Lohfink is dit werkwoord niet ontleend aan wets- of 

wijsheidsvermaningen maar weerspiegelt het Israëls ervaring, mogelijk het gevolg van 

‘massive migration from the north to the south after the destruction of Samaria’ (Lohfink 

1991:39-42). 

 

Blenkinsopp zit op de lijn van Lohfink en voert aan dat casuïstieke wetten lijken op 

aforistische wijsheid terwijl apodictische wetten gelijkenis vertonen met onderricht. Hij 

zegt ‘… case law is in some respects comparable with proverbial wisdom, categoric law 

exemplified in the decalogue has analogies with the admonitions and instructions of the 

sages’ (Blenkinsopp 1995b:81). 

 

Crenshaw merkt op dat Blenkinsopp’s opvatting van wijsheid als een poging ‘to bring 

human conduct into line with a cosmic law of regularity and order observable in the 

sequence of seasons, the movements of the heavenly bodies and the like’ (Blenkinsopp 

1995b:19) een logische vergelijking tussen wet en wijsheid met zich meebrengt. 

Blenkinsopp’s definitie van wijsheid (‘leven in overeenstemming met de natuurwetten’) 

versterkt deze logica (Crenshaw 1995:419). 

 

Hoewel Spreuken aandacht besteedt aan de rechten van de armen en minder 

bevoorrechten (op de manier van het Egyptische onderricht), neemt het de hiërarchieke 

en feodale samenleving als vanzelfsprekend (Blenkinsopp 1995b:29-31). 

 

ARMOEDE 

 

Spreuken laat zich zonder veel emotie uit over armoede (en daarnaast over rijkdom51). 

Het is er ‘gewoon’ en veelal ‘eigen schuld’. Zie bijvoorbeeld Spreuken 12:24 (De hand van 

wie ijverig zijn zal heersen, en traagheid leidt tot dwangarbeid) en 17:5 (Wie de arme 

                                                           
51 ‘It saw the positive good of riches but believed they are gifts that will be given and are not to be pursued for 
themselves (Prov. 3:16; 8:18; 10:4, 22; 22:4; 28:25)’ (Brueggemann 1992:286). 
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bespot, smaadt diens Maker, wie zich verheugt in verderf zal niet onschuldig blijven). 

Spreuken mag echter niet worden gebruikt om een oplossing te vinden voor sociale 

problematiek. De wijsheidsliteratuur richt zich namelijk op algemeen geldende problemen 

die onder alle (sociale) omstandigheden bestaan (Von Rad 1972:76-77). 

 

ARMOEDE IN RELATIE TOT VERGELDING 

 

De Israëlitische wijzen kijken volgens Crenshaw naar armoede in het licht van vergelding. 

Zij erkennen hun plicht ten opzichte van de ongelukkigen maar omarmen de 

veronderstelling dat de armen hun ellende verdienen. De wijzen staan met deze gedachte 

haaks op de profeet Amos die de armen idealiseert als de ‘gunstelingen’ van JHWH en 

Jezus die zegt dat de armen zalig zijn. Zie bijvoorbeeld Lucas 6:20 (Hij, zijn ogen opheffend 

naar zijn leerlingen, heeft gezegd: Zalig de armen, omdat voor u het koninkrijk van God 

is!). Deze zienswijze is de wijzen vreemd. De gedachte van de wijzen stemt wel overeen 

met het onderwijs van de wijzen in Egypte en Mesopotamië. De rijkdom van Salomo zou 

kunnen worden uitgelegd tegen de achtergrond van zijn wijsheid omdat in het verhaal over 

het bezoek van de koningin van Sjeva zijn rijkdom en wijsheid naast elkaar worden 

geplaatst. Spreuken 1-9 met uitzondering van 6:6-11 is nogal zwijgzaam over de armen. 

Buiten Spreuken 1-9 komen twee uitspraken in de buurt van de negatieve houding ten 

opzichte van minder bedeelden (Arm wordt wie doende is met slappe handpalm, de hand 

van ijverige mensen maakt rijk – Spreuken 10:4 en Een man van gebrek wordt hij: een 

liefhebber van vreugde, een liefhebber van wijn en olijfolie wordt nooit rijk – Spreuken 

21:17). De afwezigheid van een plicht ten opzichte van de omstandigheden van de armen 

berust op de nadruk op persoonlijke vergelding tegenover maatschappelijke vergelding. 

De armen moeten worden gezien als een ‘verzameling’ van individuele zondaars en niet 

als een deel van Israëls gemeenschap. De vroegere verzamelingen van Salomo prijzen 

vriendelijke daden ten opzichte van de armen. Zie bijvoorbeeld Spreuken 19:17 (Een lening 

aan de ENE geeft wie een arme begenadigt, wat hij volbracht heeft zal hij hem met vrede 

vergelden) en 28:27 (Wie geeft aan de arme krijgt geen gebrek, wie zijn ogen voor hem 

sluit oogst een overvloed van vervloekingen). De grootste zegen wordt beloofd aan hen 

die de armen vriendelijkheid betonen. Zie bijvoorbeeld Spreuken 14:21 (Wie een hongerige 

haat zondigt, wie gebukten begenadigt, zalig is hij!) en 22:9 (Wie het goede oog heeft, die 

zal worden gezegend, omdat hij van zijn brood heeft weggegeven aan de behoeftige). De 

neiging om JHWH te associëren met de armen komt tot uiting in specifiek gedrag. Zie 

bijvoorbeeld Spreuken 17:5 (Wie de arme bespot, smaadt diens Maker, wie zich verheugt 

in verderf zal niet onschuldig blijven). Niet elk verband tussen de arme en de godheid dient 

om hem te beschermen tegen mogelijke onderdrukkers. Zie bijvoorbeeld Spreuken 29:13 

(Zullen een arme en een man van verdrukkingen elkaar treffen, die hun beider ogen zal 
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verlichten is de ENE). Sommige gezegden getuigen van vijandige maatschappelijke 

uitwassen van armoede. Zie bijvoorbeeld Spreuken 19:7a (Maar alle broers van een arme 

haten hem, hoeveel te meer zullen zijn metgezellen zich verre van hem houden). Zie 

bijvoorbeeld ook Spreuken 14:20 en 19:4. De gezegden met betrekking tot de armen 

erkennen hun uitzichtloze toestand: De ondergang der geringen is hun armoede (Spreuken 

10:15b), Overvloed te eten is er op een ontginning van armen, en er wordt weggerukt 

waar geen recht is (13:23), Beter sjofel van geest samen met gebogenen, dan roofgoed 

verdelen met hovaardigen (16:19), Al zal een arme in smeekbeden spreken, een rijke 

antwoordt met barsheden (18:23), Beter een arme die wandelt in zijn gaafheid, dan een 

die verkeerd van lippen is en bovendien een domkop (19:1) en Beter arm en voortgaand 

in gaafheid, dan verkeerd van wegen en rijk (28:6). Kortom: beter is hij een arme dan 

iemand die bedriegt (Spreuken 19:22b) (Crenshaw 1995:397-401). 

 

GEEN UNIFORMITEIT 

 

De JHWH-gezegden in Spreuken met betrekking tot goddelijke betrokkenheid bij 

vergelding en/of straf getuigen niet van uniformiteit. Soms verwijzen de gezegden naar 

JHWH als executeur van vergelding en/of straf (degene die de mens straft en beloont op 

grond van zijn manier van leven). Veel gezegden vermelden echter niet hoe iemands leven 

zal verlopen maar richten zich slechts op het eindresultaat. Een aantal JHWH-gezegden 

getuigt van de souvereiniteit van JHWH. De JHWH-gezegden onderstrepen dat er een nauw 

verband is tussen levensstijl en lotsbestemming. De gezegden benadrukken de rol van 

JHWH in het vaststellen en ten uitvoer brengen van gerechtigheid en vergelding en/of straf 

(Boström 1990:112-113). De niet-JHWH-gezegden met betrekking tot vergelding en/of 

straf zijn heterogeen van aard en verwoorden geen eensluidende gedachte. Een groot 

aantal gezegden beschrijft de gevolgen van bepaalde (negatieve) daden (Boström 

1990:132-133). 

 

5.8.2.4 HET AANBOD VAN ‘LEVEN’ 

 

‘LEVEN’ 

 

De moraal van Spreuken is ‘leven’. Dit is de boodschap die Vrouwe Wijsheid predikt en het 

is het geschenk dat zij aanbiedt aan hen die gehoor geven aan haar oproep. Zie 

bijvoorbeeld Spreuken 8:34-35 (zalig een mens die hoort naar mij en wacht houdt bij mijn 

deuren, dag aan dag, wakend over de posten van mijn poorten; want wie mij vindt, vindt 

leven, hem valt welbehagen ten deel van bij de ENE) (Ceresko 1999:52; Murphy 2002:28-

29). 
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‘Leven’ betekent rijkdom, glorie en leven (Spreuken 22:4), zegen en een naam (10:7 en 

22:1), lengte van dagen (3:16 en 28:16) (Ceresko 1999:52; Crenshaw 2010:72). Deze 

gerichtheid op ‘leven’ in Spreuken resoneert de prediking van de wet en de profeten. Zowel 

Jesaja als Amos bieden ‘leven’ aan. Zie bijvoorbeeld Jesaja 55:3 (neig uw oor en gaat tot 

mij, hoort, opdat uw ziel herleeft! ik smeed met u een eeuwig verbond, de betrouwbare 

bewijzen van vriendschap aan David) en Amos 5:14 (Zoekt het goede en niet het kwade, 

opdat ge zult leven, en moge zózeer de ENE, de God der strijdscharen, met u zijn als gij 

hebt gezegd!). Deuteronomium biedt dezelfde kans. Zie bijvoorbeeld Deuteronomium 

30:19-20 (Ik laat heden tegen u getuigen de hemelen en de aarde; het leven en de dood 

heb ik gegeven aan uw aanschijn, de zegen en de verwensing; kies dan het leven, opdat 

je leeft, jij en je zaad, door lief te hebben de ENE, je God, door te horen naar zijn stem en 

hem aan te hangen; want hij is je leven en de lengte van je dagen om te zetelen op de 

grond welke de ENE aan je vaderen, aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob heeft gezworen 

hun te geven) (Ceresko 1999:52). 

 

De nadruk op ‘leven’ is van eminente betekenis in de historische context van het judaïsme 

tijdens en na de ballingschap. Het visioen van Ezechiël in de vallei vol beenderen in Ezechiël 

37:1-14 staat symbool voor machteloosheid en vertwijfeling van het volk. De vraag van 

JHWH aan Ezechiël: mensenzoon, kunnen deze beenderen leven? (Ezechiël 37:3a) wordt 

in Spreuken beantwoord met ja, zij kunnen en zullen leven (Ceresko 1999:53). 

 

DE WEG NAAR HET ‘LEVEN’ 

 

De weg naar het leven speelt een belangrijke rol in Spreuken. Het woord ‘weg’ kan twee 

betekenissen hebben: weg/pad en souvereiniteit/zelfbeschikking/heerschappij. Zie 

bijvoorbeeld Spreuken 30:18-19 (Drie dingen zijn voor mij te wonderlijk, van een viertal 

weet ik niets: de weg van de adelaar door de hemel, de weg van een slang over een rots, 

de weg van een schip door het hart van een zee, en de weg van een vent bij een meid). 

De weg of het pad maakt deel uit van het denken van Israëls wijzen, omdat iedereen met 

zijn geboorte begon aan een reis naar het ‘leven’ (die kon worden afgebroken door een 

voortijdig einde). Zij die op hun eigen kompas vertrouwen, raken echter hopeloos de weg 

kwijt. Daarom leren de wijzen de volgende les: Van de ENE komen de schreden van een 

kerel, een mens dan, hoe zal die zijn weg verstaan? (Spreuken 20:24) (Crenshaw 2010:72-

73). 
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DE WANDELAARS OP DE WEG 

 

De mensen die op de weg wandelen kunnen worden verdeeld in twee groepen: wijzen en 

dwazen. De wijzen waren rechtvaardig en de dwazen slecht. Zij die de orde van de 

Schepper versterken/verstevigen, behoren tot Zijn krijgsmacht/leger en zij die Zijn orde 

ondermijnen tot Zijn vijanden. Spreuken gebruikt acht uitdrukkingen voor ‘dwaas’ 

(Crenshaw 2010:73-74). 

 

5.8.2.5 WIJSHEID EN MYTHISCHE METAFOREN 

 

Spreuken maakt veelvuldig gebruik van metaforen om twee met elkaar in verband staande 

scheppingstradities, kosmologie en antropologie, onder de aandacht te brengen. De wereld 

wordt afgebeeld als de schepping van JHWH die door Zijn nakomeling Wijsheid tot stand 

is gebracht en door haar wordt bestuurd om de kosmische orde te handhaven. Daarnaast 

getuigen de wijzen van het feit dat de kosmos en de sociale orde in stand worden gehouden 

door gehoorzaamheid van de wijzen aan de wijsheidstraditie. Deze wijsheidstraditie bevat 

het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor de armen en lagere sociale klassen. De 

scheppingstaal maakt veelvuldig gebruik van metaforen die de wijzen zich hebben 

toegeëigend vanuit de mythische tradities van het oude Nabije Oosten, in het bijzonder de 

scheppingsmythologie van het oude Egypte: Wijsheid is het kind van de goddelijke ouder 

die zich verheugt over de wereld en zijn bevolking (Spreuken 3:13-18, 19-20 en 8:22-31) 

(Perdue 2007:73; Perdue 2008b:113). 

 

5.8.2.6 (GODDELIJKE) SCHEPPING 

 

EN VOORZIENIGHEID 

 

Nel (1982:115) bespeurt in de waarschuwingen en de daarbij behorende ethos in Spreuken 

een verband tussen wijsheid en schepping en zegt dat wijsheid ‘the knowledge of the 

created order and of God himself’ vertegenwoordigt. 

 

Spreuken spreekt in twee gedichten over de schepping: 3:19-20 en 8:22-31 (Boström 

1990:80-84, 87; Longman III 2006:7952) en in zeven gezegden: 14:31; 16:4, 11; 17:5; 

20:12; 22:2 en 29:13. Op grond van het aantal keren dat wordt verwezen naar de 

schepping kan worden besloten dat het een niet-overheersende rol in het boek speelt. De 

verwijzing naar de schepping in Spreuken heeft betrekking op de schepping van de wereld 

                                                           
52 ‘… both present the same fundamental truth: God created the cosmos through his wisdom’ (Longman III 
2006:79). 
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en de schepping van de mens. Het thema ‘de schepping van de wereld’ wordt gebruikt om 

de status van de wijsheid te verhogen door haar af te beelden als nauw verbonden met 

JHWH als instrument ten behoeve van, of getuige van, Zijn schepping. Het thema ‘de 

schepping van de mens’ heeft een sociaal-ethische functie en wordt gebruikt als 

aanmoediging om de betekenis van de armen en zwakken in de samenleving te erkennen 

en om hun welzijn en welvaart te bevorderen. Het thema ‘de schepping van de mens’ 

voorziet in een theologische beweegreden om tot handelen over te gaan ten behoeve van 

het welzijn van de gemeenschap. Het scheppingsmotief was dus van groot belang voor de 

wijsheidstraditie in Spreuken (hoewel het een niet-overheersende rol speelt) (Boström 

1990:80-84, 87). 

 

Tuinstra neemt het standpunt in dat pogingen om de wijsheid een plaats in de Bijbelse 

theologie te geven door haar met de schepping te verbinden te weinig recht doen aan het 

theologische raamwerk dat Spreuken zelf biedt. Hij vindt het opmerkelijk dat de schepping 

van de wereld alleen in de inleiding ter sprake komt, terwijl het geschapen-zijn van de 

mens een rol speelt in de spreukenverzamelingen. Tuinstra zegt dat de scheppingstradities 

in de inleiding het belang van de wijsheid onderstrepen. De verbinding van de wijsheid met 

de schepping neemt geen dominante plaats in. Dit in tegenstelling tot de ‘vrees voor JHWH’ 

(Tuinstra 1996:27). 

 

De wijzen in Spreuken ontwikkelden met behulp van hun welsprekendheid een veelheid 

aan scheppingsmetaforen om hun onderwijs, de kosmos als schepping van JHWH en JHWH 

als onderhouder, af te beelden en onder de aandacht te brengen. De literaire vorm van 

hun gezegden, didactische gedichten en onderricht vormt een esthetiek van orde en 

schoonheid die de verbeelding van de toehoorders prikkelt en hen lokt om deze imaginaire 

wereld, met JHWH als middelpunt, te betreden. Zo wordt JHWH afgebeeld als de vader van 

dochter Wijsheid die haar als moeder het leven heeft geschonken (Spreuken 8:22-31). Hij 

is de architect die de kosmos (een kunstvoorwerp, een stad, een koninkrijk en een 

huisgezin waarin JHWH, Wijsheid en de mensen in harmonie en vreugde wonen onder 

goddelijke zorg (Spreuken 8:1-11 en 9:1-6)) heeft ontworpen en geconstrueerd (Spreuken 

3:19). Als schepper en onderhouder van de mens is JHWH de goddelijke rechter (Spreuken 

17:5 en 22:22-23). Hij geeft de arme en de onderdrukker licht (een metafoor voor inzicht 

en leven). Hij is de koning die regeert over de aarde (Spreuken 8) (Perdue 2007:73-74; 

Perdue 2008b:109-110). 
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EN ANTROPOLOGIE 

 

De wijzen verdelen de mensheid in wijs-dwaas en rechtvaardig-goddeloos. De mens kan 

zich gerechtigheid eigen maken door middel van de gave van de wijsheid (versterkt door 

onderzoek, reflectie en daden/handelingen). JHWH heeft de mens het 

onderscheidingsvermogen gegeven om wijs te worden. Hij eist gerechtigheid voor de 

armen en verdrukten. Alle mensen, rijk en arm, hebben recht op respect en 

levensonderhoud want het zijn schepselen van JHWH. De wijzen beweren dat de armen de 

bijzondere bescherming van JHWH genieten. Mensen die gehoor geven aan de uitnodiging 

van Wijsheid ontvangen haar zegeningen. Door gehoorzaam te zijn aan de wijsheid 

ontwikkelt de mens zijn karakter en geeft hij gestalte aan de wijsheidstraditie (Perdue 

2007:74; Perdue 2008b:110). 

 

EN RECHTVAARDIGHEID 

 

Spreuken 14:31 (Wie een behoeftige afperst, hoont zijn Maker, wie Hem eert, begenadigt 

een arme) weerspiegelt theologische gerechtigheid. Solidariteit was de maatschappelijke 

basis voor het gezin en de verantwoording van de leden voor elkaar. Elders in de Bijbel 

wordt de taak van de bloedverwanten uitgebreid om de armen, en zelfs de ‘vreemdelingen’ 

(Exodus 20:22-23:33 en Amos) met liefdadigheid te omringen. Ook koningen en tempels 

waren verantwoordelijk voor het onderhoud van behoeftigen (Leviticus 12:8; 14:21; 27:8; 

Deuteronomium 16:11-12 en Psalm 72:4; 22:16). De wijzen slaan rijkdom hoog aan en 

beschouwen het als een goddelijke gift voor het beoefenen van de wijsheid (Spreuken 

10:2, 15; 13:8; 14:20; 18:16, 23 en 19:4). Zij geloven dat ijver en inzet rijkdom tot 

gevolg hebben (Spreuken 10:4-5) en keuren armoede af (Spreuken 14:20; 18:23 en 

22:7). Rijkdom wordt gezien als beloning voor een ordelijk en deugdzaam bestaan en 

armoede bij tijd en wijle als het gevolg van luiheid (Spreuken 6:6-11; 10:4-5; 24:30-34 

en 26:13-16) en goddeloosheid (12:3 en 13:25, 33). Maar er zijn ook uitzonderingen zoals 

goddelozen die soms rijkdom en macht verwerven door afkeurenswaardig gedrag 

(Spreuken 11:16; 28:15-16 en 30:14) en rechtvaardigen onder de armen (15:16-17; 

16:8, 16, 19; 17:1 en 28:6). Wijsheid wordt echter verkozen boven rijkdom. Sommige 

wijzen voorzien een toekomst zonder armoede voor de rechtvaardigen (Spreuken 2:21-

22; 10:30; 21:13; 22:16; 24:20 en 28:20). Maar de wijzen komen niet in opstand tegen 

een onrechtvaardig maatschappelijk systeem dat de armen onderdrukt en zetten zich niet 

in om armoede uit te bannen. Rijkdom en armoede worden gezien als deel uitmakend van 

de maatschappij (JHWH is de Schepper van zowel de rijken als de armen). Zie bijvoorbeeld 

Spreuken 22:2 (Rijke en arme treffen elkaar, die hen allen gemaakt heeft is de ENE). De 

wijzen zijn daarnaast van mening dat armoede het gevolg is van zonde of dat het een 
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goddelijke toets is om het morele karakter te versterken. JHWH wordt gezien als degene 

die de aan lager wal geraakten terzijde staat en degenen die hen dwars zitten, strafte 

(Spreuken 22:23 en 23:10-11). Spreuken 14:31 benadrukt de ontferming over de arme 

waarmee de Schepper wordt geëerd. De theologische basis van de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid voor de armen is scheppingstheologie omdat de Schepper de armen 

het leven heeft gegeven en voor hen zorgt (Perdue 2007:58-63). 

 

De scheppingstheologie in Spreuken komt ook tot uitdrukking in Spreuken 17:5 (Wie de 

arme bespot, smaadt diens Maker, wie zich verheugt in verderf zal niet onschuldig blijven) 

dat Spreuken 14:31 (Wie een behoeftige afperst, hoont zijn Maker, wie hem eert, 

begenadigt een arme) resoneert. De theologische basis van dit vers is dat ‘bespotten’ en 

‘verblijden’ de עשה (‘Maker’) חרף (‘smaden/smaadt’) (Scott 1965:110; Perdue 2007:65). 

 

IN RELATIE TOT EEN ARME EN EEN ONDERDRUKKER 

 

Het eerste deel van het synonieme gezegde in Spreuken 29:13 (Zullen een arme en een 

man van verdrukkingen elkaar treffen, die hun beider ogen zal verlichten is de ENE) brengt 

de ontmoeting tussen een arme en zijn onderdrukker ter sprake. Het tweede deel wijst op 

de schepping van de mensheid als theologische basis voor de ontmoeting: de HEERE als 

Schepper van de mens ‘verlicht de ogen van hen beiden’. Het Hebreeuwse woord מאיר 

(‘verlicht/verlichten’) is een metafoor voor de gave van het leven door JHWH aan alle 

mensen, zowel een arme als zijn mogelijke onderdrukker (Perdue 2007:67-68). 

 

IN RELATIE TOT WAARNEMING EN KENNIS 

 

De scheppingstheologie is de basis van de epistemologie van de wijzen en het begrijpen 

van JHWH omdat inzicht ontstaat via de waarnemeningsorganen (Een oor dat hoort en een 

oog dat ziet, de ENE heeft die beide gemaakt – Spreuken 20:12). De waarnemingsorganen 

die kennis mogelijk maken (oor en oog) zijn עשה (‘gemaakt’) door JHWH (Van Leeuwen 

1997b:186; Perdue 2007:66). 

 

5.8.2.7 VROUWE WIJSHEID 

 

Vrouwe Wijsheid symboliseert zowel de wijsheid van JHWH als JHWH zelf (Longman III 

2006:58-59). De verwijzing naar Vrouwe Wijsheid in Spreuken 1:20-33 en Spreuken 8-9 

kan het best worden verklaard in het licht van haar aanbidding door de wijzen als 

echtgenote van JHWH. De verandering in dit denken en haar te zien als een literaire 

personificatie van een eigenschap van JHWH en mogelijk zelfs een hypostase heeft zich 
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wellicht voorgedaan in het tijdvak van de tweede tempel (Wijsheid van Jezus Sirach 24). 

Ten tijde van de eerste tempel wordt wijsheid voorgesteld als godin op de manier van de 

Egyptische wijsheidsgoden en -godinnen. In Spreuken 8-9 is Vrouwe Wijsheid de 

nakomeling van JHWH. Zij is het begin van Zijn schepping en fungeert als werktuig van 

Zijn schepping (Spreuken 3:19-20). Terzelfder tijd is zij (net als JHWH) de leraar bij 

uitnemendheid. Zij heeft het ‘leven’ in haar ene hand en rijkdom en eer in haar andere 

hand (net als Ma‘at) en zij schenkt deze gaven aan degenen die haar verkiezen (Spreuken 

3:16-18). Spreuken 3:18 vergelijkt haar met een boom des levens (Perdue 2008b:108-

109). 

 

5.8.2.8 SCHEPPING EN VROUWE (GODIN) WIJSHEID 

 

Wijsheid is JHWH’s eerste schepsel. Zij wordt voorgesteld met het beeld van een oud Nabije 

Oosterse vruchtbaarheidsgodin en wordt door de wijzen op dezelfde manier vereerd als 

bijvoorbeeld Ma‘at en Isis in Egypte. Haar voorstelling als godin komt tot uitdrukking in 

Spreuken 8:4-31 en 9:1-6. In Spreuken 9:1-6 doet zij haar uitnodiging uitgaan. Deze 

uitnodiging wordt tegenover die van Vrouwe Dwaasheid (de naam die de wijzen aan de 

Kanaänitische vruchtbaarheidsgodin Asjera gaven) gesteld. Vrouwe Wijsheid neemt de rol 

van leraar (en niet van profeet) aan (Spreuken 1:20-33, 8:1-3 en 9:7-12) en biedt hen 

die haar uitnodiging aanvaarden en van haar willen leren haar moreel onderricht aan. Zij 

is de vleesgeworden stem van JHWH die inzicht verschaft in de Schepper en Zijn schepping. 

Vrouwe Wijsheid is de koningin van de hemel die wijsheid en leven geeft aan haar 

volgelingen en koningen uitkiest om te regeren in gerechtigheid. De theologie van het 

koningschap in Spreuken is gebaseerd op de schepping. Zittend op een troon, gefundeerd 

op rechtvaardigheid en gerechtigheid, wordt de koning uitgekozen door Vrouwe Wijsheid 

om over het volk te regeren. Door de rechtvaardige regering van de goddelijk gekozen 

koning krijgt gerechtigheid, die de kosmos doortrekt, vorm in het koninkrijk en resulteert 

in sociale orde, harmonie en welzijn. De wijzen zijn de minnaars van Vrouwe Wijsheid. 

Hoewel de schepping en de stem van Wijsheid vertellen over het goddelijke karakter van 

JHWH blijft Hij verborgen voor de mens (Perdue 2007:74-75; Perdue 2008b:110-112). 

 

5.8.3  THEMA’S IN SPREUKEN 

 

5.8.3.1 KARAKTERVORMING (GEDRAG EN WAARDEN EN NORMEN) 

 

Brown (1996:22) noemt Spreuken het boek van de deugden, hoofdzakelijk geschreven 

voor jonge mensen. 
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De wijsheid in Spreuken is pragmatisch van aard en richt zich op hoe te leven (Keown 

2000:183). 

 

De bedoeling van Spreuken is het opvoeden en opleiden van de mens, het vormen van zijn 

karakter, het laten zien wat het leven werkelijk inhoudt en hoe daarmee om te gaan. 

Spreuken probeert te overtuigen, de lezer aan te zetten tot een bepaalde manier van leven 

(Murphy 2002:15; Perdue 2008b:89-90). Het onderwijs in Spreuken verwijst regelmatig 

naar gedrag en waarden en normen die in verband staan met de maatschappij waarvan 

de wijzen deel uitmaken (bijvoorbeeld het koninklijke hof, de tempel en het gezinsleven) 

(Spreuken 19:14 en 31:10-31) (Perdue 2008b:103). 

 

Bland plaatst Spreuken in een familiale context. Hij weidt in zijn artikel eerst een paragraaf 

aan deze context en de functie van de het gezin voordat hij overgaat tot het instellen van 

een onderzoek naar de ontwikkeling van karakter binnen deze context. Volgens Bland kent 

de Israëlitische wijsheid drie groei- of ontwikkelingsstadia: het eerste stadium was de 

periode van volkswijsheid53 voorafgaand aan de ballingschap, het tweede stadium was het 

tijdvak van de monarchie waarin de wijsheid werd ontwikkeld en in een hofsetting werd 

ingelijfd en in de derde fase, na de ballingschap, heeft Spreuken zijn finale vorm 

aangenomen. De wijsheid heeft een bijdrage geleverd aan het opnieuw vorm geven van 

Israëls nationalistische focus door haar religieuze overtuigingen in een nieuw vat, de 

spreuk, te gieten door gebruik te maken van verbondstaal. Dit maakte het voor Israël 

mogelijk om te overleven en op te bloeien (Bland 1998:222). Clements (1992:125) 

omschrijft dit proces als een ‘‘transitional philosophy’, maintaining identifiable links with 

the past, but adapting them to new ways and conditions’. De wijsheid floreerde omdat de 

oorspronkelijke onderwijskundige functie van de wijsheid na de ballingschap belangrijker 

werd en omdat het gebrek aan verbondstaal de wijsheid in staat stelde om moreel 

onderricht te onderbouwen. In deze ambiance krijgt de het gezin opnieuw betekenis (Bland 

1998:223). Clements zegt het als volgt: 

 

Taken in a larger context, some useful observations may be made which have a bearing upon 

the role of wisdom in a biblical theology. The most obvious is that, in the post-exilic period, 

wisdom appears to have flourished as part of a program of education carried out with the 

approval of, and probably within the location of, the individual household. Begin early, be 

persistent and, if necessary, do not shun physical punishment, in order to achieve results. 

These are seriously repeated maxims for instruction, aimed at parents, instructors and pupils. 

The very roots of religion and virtue are seen to rest within the relatively small household 

context of family life. The rewards of adherence to the dictates of wisdom are claimed to 

include security, prosperity and ultimately happiness. All of this indicatest hat religion is taken 

                                                           
53 Zie Westermann (1995:24). 
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out of its cultic setting and is markedly domesticated. Parents, rather than priests, hold the 

key to its seriousness and success! Yet it is never secular in the formal sense, since it 

recognizes that, deprived of its religious foundations, it cannot succeed and will lack its 

indispensable starting-point. 

 

(Clements 1995:281) 

 

In de periode na de ballingschap was het gezin de omgeving voor de ontwikkeling van 

moreel karakter (Bland 1998:223). Zie ook Crenshaw (1985:614) en Clements (1992:125 

en volgende). De literaire vorm van Spreuken is gebed in deze historische context en het 

boek heeft een familiale achtergrond (Bland 1998:224). Clements (1992:143) komt tot de 

slotsom dat ‘for wisdom the household had become both a school and a spiritual training 

ground’. Bland neemt het standpunt in dat de verantwoording voor onderricht in Spreuken 

bij het gezin ligt. Zowel vader als moeder hebben de verantwoordelijkheid om te 

onderwijzen (of Spreuken nu wel of niet werd samengesteld voor gebruik in scholen). 

Vervolgens stelt Bland de vraag aan de orde of Spreuken antropocentrisch of theocentrisch 

(paragraaf 3.2) van aard is. Hoewel volgens hem het fundament van Spreuken 

theocentrisch is, staat het antropocentrisme op de voorgrond (Spreuken begint en eindigt 

met zich te concentreren op het gezin). Het samenbindende in beide perspectieven is de 

vorming van moreel karakter: zowel JHWH als de ouders zijn betrokken in het onderricht 

van de jeugd en de ontwikkeling van moreel karakter. De inhoud van het onderricht van 

de ouders staat opgetekend in Spreuken 1:1-7. Dit is volgens Bland het doel van het boek 

(Bland 1998:224-227). Bland (1998:228) komt tot de volgende slotsom: 

 

Thus in Proverbs, the anthropocentric focus and the theocentric foundation unite to accomplish 

a common goal: instruction in the formation of moral character.Through the gift of wisdom, 

the human dimension yields to the divine will to enable the divine to do its work in the lives of 

individuals who have nurtured a “listening  ear.” The parents provides the initial instruction to 

youth. Yahweh empowers those who incline their heart to understanding (2:1-22). Proverbs is 

a collection of sayings, experiences, and insights written primarily to equip youth to contribute 

to the well-being of the community. 

 

Nadat Bland naar de (familiale) context van Spreuken en de functie van het gezin heeft 

gekeken, richt hij zich op het proces en doel van moreel onderricht. Bland zegt over moreel 

onderricht: ‘Moral instruction is about preparing youth to serve the larger community’. Zijn 

opvatting over Spreuken is dat het boek gaat over jongeren die uit de beschermde 

omgeving van het ouderlijk huis wegtrekken en hun plaats en verantwoordelijkheid in de 

maatschappij innnemen (Bland 1998:236). 
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5.8.3.2 HET HOF EN DE KONING 

 

PRO HOFWIJSHEID 

 

Von Rad (1972:15-23) veronderstelt dat er gezegden in Spreuken zijn gerelateerd aan het 

koninklijke hof als plaats waar van oudsher wijsheid werd bedreven in navolging van de 

koninklijke hoven in Egypte en Mesopotamië van waaruit een omvangrijke verzameling 

didactische werken is overgeleverd.  

 

Humphreys (1978:177-190) bespeurt inwendig bewijs in Spreuken 10-29 voor een 

verband tussen deze verzamelingen en het koninklijke hof waar hovelingen werden 

onderwezen. Hij gelooft dat een ‘motief van de wijze hoveling’ in de Egyptische literatuur 

kan worden waargenomen dat de ideale hoveling, wiens leven is toegewijd aan de dienst 

van de koning, afbeeldt. Dit motief maakt niet alleen gebruik van verwijzingen naar de 

koning en het hof, maar verwijst ook naar thema’s die worden gevonden in combinatie 

met zulke verwijzingen in de Egyptische literatuur. Deze thema’s beperken zich niet tot de 

hoveling maar bevatten ook gezegden over het voordeel van bijvoorbeeld goede raad en 

zelfbeheersing. Humphreys komt tot de slotsom dat het ‘motief’ een prominente rol speelt 

in Spreuken 16-22:16 en 25:2-27(,) die hij beschouwt als onafhankelijke 

deelverzamelingen. Hij volgt hiermee Bryce (1972:145-157). Humphreys komt tot de 

slotsom dat het kleine deel van ‘wijze hoveling’-gezegden in Spreuken het aannemelijk 

maakt dat ‘circles other than a court educational centre played formative roles in the middle 

stages of the development of the book’ (Humphreys 1978:145-157, 187). 

 

CONTRA HOFWIJSHEID  

 

Volgens Von Rad bestaat Spreuken niet slechts uit wijsheid die diende voor de opleiding 

van staatsambtenaren. Hij baseert deze uitspraak op teksten die hun oorsprong vinden in 

de maatschappelijke context van ‘die’ dagen en de problematiek die de auteur van 

Spreuken aansnijdt. Daarom, zegt Von Rad, is de ‘wereld’ van Spreuken niet die van het 

koninklijke hof. Teksten uit de wereld van het koninklijke hof zijn schaars 

vertegenwoordigd en komen met name in Spreuken 16:10-15 en 25:1-7 voor. Op grond 

van deze argumenten komt hij tot de veronderstelling dat de wijzen aan het koninklijke 

hof, zoals de mannen van Juda’s koning Chizkia (Spreuken 25:1) , ook onderwijsmateriaal 

verzamelden dat niet tot het koninklijke hof behoorde en dat wijsheid dus niet alleen aan 

het koninklijke hof werd aangetroffen. In de beleving van Von Rad waren er in een ‘vroeg 

stadium’ (hij laat de datering van een vroeg stadium in het midden) centra waar wijsheid 

werd onderwezen ten behoeve van een brede culturele vorming en waar de middenklasse 
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en landeigenaars antwoord konden krijgen op hun (levens)vragen (Von Rad 1972:17). 

  

Weeks merkt op dat de beschrijving van het hof als centrum voor het verzamelen en 

bewerken van gezegden deels wordt gebaseerd op Spreuken 25:1. Hij zet een vraagteken 

achter de historische betekenis van deze verwijzing. Maar zelfs al zou deze verwijzing 

authentiek zijn dan blijft het moeilijk om in te zien hoe zij kan worden gebruikt om 

bovenstaande hypothese te verdedigen. Hoogstens kan worden gezegd dat de mannen van 

Chizkia materiaal hebben overgeschreven wat nauwelijks hetzelfde is als verzamelen of 

bewerken. In Spreuken is sprake van materiaal dat kan worden toegeschreven aan 

hofkringen en van redactionele kenmerken in de verzamelingen die dit materiaal naar 

voren halen. Koningsgezegden komen zelden in Spreuken voor. Slechts een klein aantal 

van dit geringe aantal gezegden lijkt voort te komen uit het koninklijke hof en sommige 

kunnen met moeite aan leden van het koninklijke hof worden toegeschreven. 

Belangstelling voor de koning is niet voorbehouden aan het hof. Gezegden die zich 

bezighouden met de koning kunnen ook buiten het hof zijn ontstaan. Gezegden die bepaald 

gedrag in de nabijheid van de koning aanbevelen en te maken hebben met de koning zelf, 

worden ook in oudtestamentische wijsheidsliteratuur uit de periode dat er nog geen koning 

of hof in Israël was, gevonden. Dit wijst niet alleen op het feit dat zulke gezegden 

interessant werden gevonden door verzamelaars van wijsheid buiten het hof, maar vestigt 

ook de aandacht op de mogelijkheid dat dit sporen zijn van oudere wijsheid in Spreuken. 

Gezegden die zich bezighouden met het juiste gedrag aan het koninklijke hof zijn nauw 

verbonden met de koningsgezegden. Sommige koningsgezegden zijn ook hofgezegden. 

Zie bijvoorbeeld Spreuken 16:14 (De gramschap van een koning is als boden van de dood, 

een wijs man tracht haar te verzoenen). De meest opvallende gezegden worden in de 

hoofdstukken 23 en 25 aangetroffen. Zulke gezegden zijn wellicht ontleend aan niet-

Israëlitische bronnen. Het kleine aantal konings- en hofgezegden in Spreuken lijkt 

gewoonten, motieven en gezegden uit niet-Istaëlitische bronnen te imiteren. Het is 

mogelijk dat zij werden ‘geleend’ of doorgegeven door het koninklijke hof. Er is weinig 

bewijs voor de compositie van Israëlitische hofwijsheid. Weeks concludert dat noch de 

toeschrijvingen (paragraaf 5.3.2.1) noch de hof- en koningsgezegden in Spreuken bewijs 

leveren voor de compositie of redactie van wijsheidsliteratuur in en voor het koninklijke 

hof. Hoewel de belangstelling van de Israëlitische wijsheid voor de koning en het hof zeker 

aanwezig was ondanks het feite dat er weinig plaats voor werd ingeruimd. Weeks vindt 

geen materiaal in Spreuken waarvoor een compositie of redactie aan het hof moet worden 

aangenomen. Het gebruik van vergelijkbare gezegden in post-exilische wijsheidsliteratuur 

en overeenkomsten met niet-Israëlitische teksten geven gewicht aan het denkbeeld dat 

belangstelling voor de koning en het hof door Israël werd geërfd door gebruik te maken 

van buitenlandse wijsheidsliteratuur (Weeks 2007a:46-53, 55-56). 
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5.8.3.3 MOEDERLIJK ONDERRICHT 

 

De kinderen zijn hun moeder eerbied verschuldigd (Spreuken 19:26; 20:20; 23:22 en 

30:17). De moeder gaf de kleinen het eerste (gedrags)onderricht (Spreuken 1:8 en 6:20) 

dat kon voortduren tot in de adolescentie (Spreuken 31:1) (De Vaux 1973, 1:81, 97). 

 

Spreuken eert de moeder niet als degene die kinderen baart, maar bijna alleen als lerares 

(Spreuken 1:8; 6:20; 23:22-25 en 31:1-9). In Spreuken 1:7-19 richt haar onderwijs zich 

op het verkrijgen van eer en het voorkomen van schande (Matthews & Benjamin 1993:27-

28). 

 

Denkend aan het moederlijke onderricht voor Lemoeël (Spreuken 31:1), het onderwijs van 

de deugdelijke vrouw in Spreuken 31:26(,) en de karakterisering van Vrouwe Wijsheid, 

lijkt het duidelijk dat het denkbeeld van vrouwen als bron van onderricht aanvaardbaar 

was in de Israëlitische wijsheidsliteratuur; het is echter geen specifieke gedachte van Israël 

(Weeks 2007a:15-16). 

 

5.8.3.4 VROUWEN 

 

De geringschattende en prikkelbare houding van Spreuken ten opzichte van vrouwen 

(Spreuken 19:13; 21:9, 19; 25:24 en 27:15-16) is niet typisch voor Israël (Heaton 

1994:76; Blenkinsopp 1995b:29-31). Het grenst aan irrationaliteit in Wijsheid van Jezus 

Sirach 42:14 (‘Beter een kwaadaardige man dan een vrouw die vriendelijk doet, een 

schaamteloze vrouw brengt schande’). Er moet in ogenschouw worden genomen dat deze 

literatuur, met uitzondering van Spreuken 31:1-9, door en voor mannen is geschreven 

(Newsom 1989:142-160; Blenkinsopp 1995b:29-31). 

 

5.8.3.5 GEDRAG 

 

Spreuken merkt op dat bepaalde vormen van gedrag leiden tot een veilig bestaan en 

andere vormen tot ondergang. Tot de vormen van gedrag die leiden tot een veilig bestaan, 

behoren bijvoorbeeld gehoorzaamheid aan ouders, het niet verwerpen van de vermaning 

van de HEERE en geen afkeer hebben van Zijn bestraffing, het in toom houden van de tong, 

geduld en beheersing, waarachtigheid en betrouwbaarheid, en ontferming over een arme. 

Daartegenover leiden overspel, dronkenschap, luiheid en roddel tot ondergang (Crenshaw 

2010:74-82). 
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5.8.4  AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

De (theologische) thema’s die in hoofdstuk 3 (‘De theologie van de wijsheid’) de revue zijn 

gepasseerd, komen nagenoeg allemaal in Spreuken voor. 

 

JHWH wordt geportretteerd als superieur aan de mens. Hij is transcendent, soeverein en 

zet zich in voor de zwakken en rechtvaardigen. In Spreuken wordt dertien keer naar JHWH 

verwezen maar er wordt geen verband gelegd tussen Hem en de wijsheid. Omdat JHWH 

een dominante positie in Spreuken inneemt, besteed ik in hoofdstuk 6 (‘Exegese van 

teksten uit Spreuken’) een paragraaf aan de teksten waarin wordt gesproken over de ‘vrees 

voor JHWH’ en pas ik deze teksten in hoofdstuk 7 (‘Spreukenwijsheid voor begeleiding’) 

toe op begeleiding. 

 

De orde waar Spreuken over schrijft, kan in verband worden gebracht met JHWH. Heaton 

geeft daartoe een aantal voorbeeldteksten waarin deze relatie naar voren komt. Orde blijkt 

daarnaast uit oorzaak-gevolg- en actie-reactie-teksten. Ook zelfdiscipline en 

zelfbeheersing zijn uitingen van orde. Tuinstra worstelt met de vraag of het boek Spreuken 

wel vanuit het begrip orde mag worden benaderd. Hij snijdt hier een wezenlijk onderwerp 

aan. Door geleerden wordt namelijk unaniem aangenomen dat het Egyptische Ma‘at en het 

Hebreeuwse חכמה overeenkomst vertonen (paragraaf 3.4.3.2). Deze aanname is zo 

algemeen dat het gevaar bestaat dat elk wijsheidsboek in de beleving van geleerden het 

thema orde wel moet bevatten en een ‘objectieve’ bestudering (voor zover mogelijk) van 

Spreuken achterwege blijft. 

 

Onder geleerden wordt gediscussieerd over de positie van armoede en straf in het boek 

Spreuken. Whybray merkt op dat teksten die in relatie staan tot armoede en straf geen 

verband houden met het onderwijs in Spreuken. Hij onderbouwt zijn uitspraak niet. Lohfink 

en Longman III zijn op grond van voorbeelden in Exodus en Spreuken van mening dat er 

een relatie bestaat tussen de wet van Israël en de wijsheid. Deze visie wordt door een 

aantal auteurs gedeeld. Het is opmerkelijk dat Spreuken geen uitspraak doet over armoede 

en rijkdom an sich. Crenshaw relateert armoede echter aan vergelding op grond van een 

aantal voorbeeldteksten in Spreuken. De teksten die Crenshaw voor het voetlicht brengt, 

kunnen inderdaad in de context van vergelding worden gelezen. 

 

Het thema ‘leven’ staat naast de ‘vrees voor JHWH’ hoog op de agenda van Spreuken. 

Ceresko en Murphy noemen ‘leven’ de moraal van Spreuken. Het onderwerp komt in 

Spreuken dan ook veelvuldig voor en wordt regelmatig in verband gebracht met de ‘vrees 

voor JHWH’. Spreuken besteedt niet alleen aandacht aan het ‘einddoel’ ‘leven’ maar ook 
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aan de weg of het pad ernaar toe. ‘Leven’ is een begrip dat ook in begeleiding een rol 

speelt. Vandaar dat ik in hoofdstuk 6 uitgebreid aandacht besteed aan de teksten waarin 

het woord ‘leven’ voorkomt en deze teksten toepasbaar maak op begeleiding. 

 

Wat betreft wijsheid en (mythische) metaforen volsta ik met de opmerking dat metaforen 

veelvuldig voorkomen in Spreuken en veelal een pedagogisch en didactisch doel in zich 

bergen. 

 

In paragraaf 3.4.3 heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de (goddelijke) 

scheppings(orde): een thema dat ook in Spreuken ten tone wordt gevoerd. Spreuken 

brengt de (goddelijke) schepping in relatie met voorzienigheid, antropologie, 

rechtvaardigheid en de epistemologie van de wijzen. 

 

De rol van Vrouwe Wijsheid (en die van Vrouwe Dwaasheid) (in Spreuken) heb ik in 

voorgaande hoofdstukken (paragraaf 3.4.6) breed uitgemeten. 

 

Tot de (niet-theologische) thema’s in Spreuken reken ik karaktervorming (gedrag, normen 

en waarden), het hof en de koning, moederlijk onderricht, vrouwen en gedrag. 

 

Karaktervorming (gedrag, normen en waarden) kan niet los worden gezien van de 

(theologische) thema’s ‘leven’ en de ‘vrees voor JHWH’. In die zin zou karaktervorming 

ook kunnen worden gerangschikt onder de theologische thema’s in Spreuken. 

Karaktervorming heeft alles te maken met het onderwijs van de ouders (vader én moeder 

– zie moederlijk onderricht) en dat van de wijsheidsleraren. Maar karaktervorming kan 

alleen tot bloei komen als de leerling zijn aandeel in het proces serieus neemt. In hoofdstuk 

6 laat ik zien dat Spreuken een aantal zogenaamde proceswerkwoorden bevat die van 

toepassing zijn op het ‘gedrag’ van de leerling om tot ‘leven’ te komen. ‘Het hof en de 

koning’ bevat aanwijzingen voor specifiek gedrag (verbaal en non-verbaal) in de nabijheid 

van de koning. Een deel van die aanwijzingen is echter universeel van aard en kan worden 

toegepast op intermenselijk gedrag. Hiermee is de cirkel rond, want ook gedrag beïnvloedt 

‘leven’.  
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5.9  SPREUKEN EN DE THEOLOGIE VAN HET OUDE TESTAMENT 

 

‘As long as Old Testament theology is represented exclusively in terms of the history, 

institutions and cultus of the Hebrew people it will exclude the wisdom literature by 

definition’ 

(Toombs 1955:195-196) 

 

Murphy zit op dezelfde lijn als Toombs met zijn opmerking ‘moreover, when Old Testament 

theology is reduced to the divine intervention and the prophetic interpretation, there seems 

to be little room for a literature that primarily analyzes human experience’ en zegt ‘… we 

must move into theological anthropology if we are to do justice to the wisdom literature. 

In the Old Testament man can be defined in terms of his relationship to the Lord as his 

saviour, creator, sustainer’ (Murphy 1969:289, 292-293). 

 

Spreuken, vergeleken met andere oudtestamentische boeken en tradities, (1) verwijst niet 

naar de geschiedenis van Israël, (2) mist nationalisme ten gunste van een internationale 

oriëntatie, (3) heeft geen belangstelling voor cultische kwesties en (4) kenmerkt zich door 

een anthropocentrische tendens met betrekking tot individualisme dat zich concentreert 

op alledaagse zaken (Boström 1990:41). Boström (1990:44) staat op het standpunt dat 

er geen schrille tegenstelling tussen empirische kennis en openbaring, tussen 

heilsgeschiedenis en alledaagse ervaring, tussen wijsheidstradities en andere tradities 

bestaat in het Oude Testament. Het feit dat Spreuken en andere wijsheidsboeken een rol 

speelden in de Israëlitische gemeenschap en een plaats kregen in de canon van het Oude 

Testament samen met andere tradities is het beste bewijs voor hun gelijke behandeling en 

waarde voor het volk Israël (Boström 1990:41, 44). 

 

5.9.1  DEZELFDE GOD/HEERE 

 

De naam JHWH komt 593 keer voor in Deuteronomium en Elohiem vierentwintig keer. 

Spreuken maakt vierentachtig keer gebruik van JHWH en vijf keer van Elohiem. Elohiem 

stelt God/de HEERE tegenover de mens. JHWH stelt God/de HEERE voor als degene die een 

persoonlijke relatie aangaat met de mens en zichzelf aan hem openbaart. JHWH is de 

verbondsnaam van God/de HEERE. Door deze naam te gebruiken, stellen de wijzen zich 

voor als leraren binnen de verbondsgemeenschap van JHWH hoewel zij nooit melding 

maken van Israël of het verbond). De wijzen introduceren zichzelf als woordvoerders van 

dezelfde God/HEERE die Israël ontmoette door Mozes en de profeten die na hem kwamen. 

Daarnaast schrijven de wijzen en de profeten JHWH dezelfde eigenschappen en daden toe. 
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Er is geen verschil tussen de manier waarop God/de HEERE in de profetische literatuur en 

in Spreuken wordt gekarakteriseerd (Waltke 1979b:304-305). 

 

5.9.2  HETZELFDE RELIGIEUZE SYSTEEM 

 

Hoewel de wijzen niet het initiatief namen tot de cultus, veronderstellen zij hem wel. 

Samen met de profeten en de priesters pogen zij de eredienst te zuiveren door de nadruk 

te leggen op de voorrang van ethisch gedrag (Waltke 1979b:305-306). Waltke 

(1979b:305-306) baseert zich mede op Perdue (1977:156) die naar aanleiding van 

Spreuken 15:8 (Het offer van boosdoeners is een gruwel voor de ENE, het gebed van 

oprechten is hem een welbehagen) zegt dat dit vers het gebed en het offer van de 

goddeloze verbiedt en op grond van Spreuken 21:3 (Te doen gerechtigheid en recht, is 

voor de ENE verkieslijker dan een offer) en 21:27 (Het offer van boosdoeners is een gruwel, 

en des te meer wanneer men er met een bedoeling mee aankomt) dat zedelijk gedrag 

belangrijker is dan een religieus ritueel (Perdue 1977:161-162). 

 

5.9.3  DEZELFDE HOUDING 

 

Waltke komt tot deze stelling op grond van zijn aanname dat Spreuken een religieuze 

‘houding’ inneemt en dat het onderwijs in Spreuken zijn grondslag vindt in openbaring. In 

paragraaf 3.2 heb ik uitgebreid verslag gedaan van de opvattingen van auteurs op dit 

gebied. Waltke voert een aantal auteurs ten tonele die zich uitspreken voor een 

antropocentrisch karakter van de wijsheid. Tot deze groep behoren bijvoorbeeld 

Rylaarsdam (1946:667)54, Cazelles (1960:42-43)55, Couturier (1962:309)56, Fichtner 

(1976:430)57 en Zimmerli (1976a:179-199). Om dit standpunt te kunnen verdedigen, zegt 

Waltke, moeten de gezegden in Spreuken worden verdeeld in vroeg seculiere spreuken en 

hun laterere religieuze bewerking (Waltke 1979b:306-308). Waltke (1979a:226-238) 

merkt echter op dat er geen onweerlegbaar bewijs is voor deze voorstelling van zaken in 

zowel Israëlitische als niet-Israëlitische wijsheidsteksten. Om zijn betoog kracht bij te 

                                                           
54 ‘The wisdom seeker must rely entirely on his natural human equipment’ (Rylaarsdam 1946:667). 
55 ‘Wisdom is the art of succeeding in human life, both private and collective. It is grounded in humanism, in 
reflexion, [sic] on and observation of the course of things and the conduct of man’ (Cazelles 1960:42-43). 
56 ‘The totality of life experiences transmitted by a father to his son, as a spiritual testament’ (Couturier 
1962:309). 
57 ‘The prophet speaks in large measure on the basis of the authority conferred with his commission and tells his 
hearers ‘God’s World’; while the wise man – especially in the earlier period! – gives advice and instruction from 
tradition and his own insight without explicit or implicitly assumed divine authorization’ (Fichtner 1976:430). 
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zetten verwijst hij naar Rankin (1936:69)58 en Priest (1976:278).59 Priest zegt dat zelfs in 

Wijsheid van Jezus Sirach, dat hij later dateert dan Spreuken, spreuken voorkomen die, 

als ze zich in Spreuken hadden bevonden, door veel geleerden tot de vroegste gezegden 

zouden zijn gerekend omdat zij onmiskenbaar ‘seculier’ zijn. Hij komt dan ook tot de 

gevolgtrekking dat ‘it is simply impossible to demonstrate that the earliest strata are 

secular and the latest religiuous’ (Priest 1976:278). 

 

Bovenstaande denkbeelden in ogenschouw nemend, komt Waltke tot de conclusie dat 

auteurs overeenstemmen in hun visies dat de canonieke vorm van Spreuken een religieuze 

houding heeft en dat het onderwijs in Spreuken niet is gegrond in de mens maar in de 

openbaring van JHWH. Om dit te onderbouwen, wijst hij op Spreuken 8:22; 2:6; 30:5-6 

en 29:18 (Waltke 1979b:307). 

 

5.9.4  DEZELFDE AUTORITEIT 

 

Volgens Waltke moet aan de plaats die de Schepper inneemt binnen het wijsheidsdenken 

voorrang worden gegeven boven de plaats van de mens (als middelpunt van de schepping). 

Hij wijst hiertoe op een Schepper die de kosmos door wijsheid tot stand bracht (Spreuken 

3:19-20; 8:22-31 en 16:11) en de morele orde in de kosmos met kracht in stand houdt 

(Spreuken 10:3; 16:4 en 22:12). Spreuken roept de gelovigen op om niet de orde te 

vertrouwen maar JHWH die achter deze orde staat (Spreuken 3:5; 16:3 en 22:19). Het is 

de taak van een wijze deze orde te ontdekken (Spreuken 25:2). Het denkbeeld van 

wijsheid als geopenbaarde orde beantwoordt aan de verwijzingen van de wijzen naar hun 

onderwijs als ‘wet’ (Spreuken 1:8; 3:1; 13:14 en 28:4, 7) en ‘geboden’ (Spreuken 2:1; 

3:1; 4:4 en 6:23) en hun ‘eis’ ernaar te luisteren zoals ook Mozes en de profeten dat 

verlangden. Waltke (1979b:309) komt tot de slotsom dat de wijze met dezelfde autoriteit 

(zie titel) sprak als de profeet (Waltke 1979b:308-310). 

 

5.9.5  DEZELFDE ANTROPOLOGIE 

 

Mozes sprak tot het volk Israël (want zelf heb ik weet van je weerspanningheid, en je nek, 

hoe hard die is; zie, terwijl ik heden nog levend bij u ben zijt ge al weerspanning geweest 

tegen de ENE – Deuteronomium 31:27), Jeremia hekelt de mensen met zijn woorden (Een 

beentjelichter is het hart, meer dan alles, ongeneselijk is het, wie kan het kennen? – 

                                                           
58 ‘We have no reason to assume, in the absence of actual evidence, that at any time there was in Israel a purely 
secular proverb literature. From the very outset in Israel’s wisdom writings the religious sanction of right conduct, 
the motive supplied by the idea of God’s blessing and cursing was present’ (Rankin 1936:69). 
59 ‘Even if, and this is by no means beyond dispute, there was a movement from the secular to the divine in the 
wisdom of those countries (around Israel), such a shift had already taken place by the 15th century at the latest, 
well before the inception of Israel’s wisdom’ (Priest 1976:278). 
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Jeremia 17:9) en de wijze nam waar dat de mens dwaas en eigenzinnig was (Houd maar 

op, mijn zoon, om vermaan aan te horen, als je wilt wegdwalen van al wat gezegd wordt 

vol kennis – Spreuken 19:27 en Is dwaasheid verknocht aan het hart van een jongen, een 

vermanende stok zal haar verre van hem drijven – Spreuken 22:15) (Waltke 1979b:310). 

 

5.9.6  DEZELFDE EPISTEMOLOGIE 

 

De profeet en de wijze stemmen overeen in het verstaan van hun leerstellingen: zij kunnen 

niet ‘simpelweg’ worden begrepen door ernaar te luisteren; zij moeten worden begrepen 

met het hart. Mozes zei: Heeft de ENE u niet gegeven een hart om te erkennen, ogen om 

te zien en oren om te horen, tot op deze dag? (Deuteronomium 29:3). Dus besnijdt dan 

de voorhuid van uw hart, en uw nek, verhardt die niet nog meer! (Deuteronomium 10:16). 

JHWH zegt bij monde van Jesaja: Dan zegt hij: gá, zeggen zul je tot deze gemeente: ‘hoort 

om te horen, en verstaat het niet!, ziet om te zien, en komt niets te weten!’ vervet het 

hart van deze gemeente, maak zijn oren zwaar en strijk zijn ogen dicht, anders zal hij met 

zijn ogen zíen en met zijn oren hóren en met zijn hart verstáán; hij zal zich omkeren en 

genezing vinden! (Jesaja 6:9-10). De wijzen delen dit scepticisme met betrekking tot het 

verstaan van de mens zonder ‘wijsheid’ in het hart (De weg van een dwaas is recht in zijn 

ogen, wie hoort naar een raadgeving is wijs – Spreuken 12:15 en Soms is een weg naar 

het iemand toeschijnt recht, maar uiteindelijk blijkt zij te bestaan uit wegen ten dode – 

Spreuken 14:12). Zie bijvoorbeeld ook Spreuken 18:12; 13:1b en 15:12. Daartegenover 

maar bij bescheidenen is wijsheid (Spreuken 11:2b). Dus de epistemologie van de wijzen 

neemt het besluit om JHWH te vertrouwen en lief te hebben. Zie bijvoorbeeld Spreuken 

3:5-7 en 12:1. Voor de wijzen was kennis geen intellect maar een geopend hart (Waltke 

1979b:310-311). 

 

5.9.7  DEZELFDE SPIRITUALITEIT 

 

De profeet en de wijze richtten hun toespraken op het menselijk hart. De spirituele staat 

van het hart bepaalde het succes of de mislukking van hun onderwijs. Mozes wist dat JHWH 

het hart van de farao had verhard. De wijze zegt: behoed je hart met alle waakzaamheid, 

want daaruit zijn de uitgangen des levens (Spreuken 4:23). In Deuteronomium wordt het 

hart vijfenveertig keer genoemd en in Spreuken drieënvijftig keer. Profeet en wijze doen 

eenzelfde beroep op het hart. Mozes zegt in Deuteronomium 10:12: Welnu, Israël, wat 

heeft de ENE, je God, anders van je gevraagd dan te vrezen de ENE, je God, door te 

wandelen in al zijn wegen en hem lief te hebben, door de ENE, je God, te dienen met heel 

je hart en met heel je ziel. Het gebod om JHWH te vrezen wordt op veel plaatsen in 

Deuteronomium (4:10; 5:29; 6:2, 13, 24; 8:6, 10; 10:12, 20; 13:5; 14:23; 17:19; 28:59 
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en 31:12-13) aangetroffen. En het devies van Spreuken 1:7 is: Ontzag voor de ENE is het 

begin van kennis; wijsheid en vermaning, dwazen zullen die verachten. De profeet en de 

wijze verdelen de mensen in twee groepen: de rechtvaardigen of wijzen en de goddelozen 

of dwazen (Waltke 1979b:311-313). 

 

5.9.8  DEZELFDE ‘VREES VOOR JHWH’ 

 

De uitdrukking de ‘vrees voor JHWH’ voert een paradox ten tonele in zowel de profetische 

als de wijsheidsliteratuur: het is zowel de bron als datgene wat uit de bron opwelt, zowel 

oorzaak als gevolg. Enerzijds verwijst de uitdrukking naar de spirituele vereiste voor elk 

ethisch gedrag en anderzijds duidt het op de inhoud van wat JHWH verlangt door 

tussenkomst van Zijn woordvoerders (de priester met de wet, de profeet met het woord 

of de wijze met zijn raad). Zie bijvoorbeeld Jeremia 18:18b (want nooit verdwijnt 

onderricht uit een priester, goede raad uit een wijze en spreken uit een profeet!). De inhoud 

van de ‘vrees voor JHWH’ overlapt in de profetische en de aforistische literatuur (Waltke 

1979b:313-314). 

 

5.9.9  DEZELFDE HOOP(VOLLE VERWACHTING) 

 

‘The kerygma of wisdom can be summed up in one word: life’ 

(Murphy 1966:9) 

 

‘Life and death … are central in the doctrine of the Old Testament sages’ 

(Murphy 1966:10) 

 

Brueggemann (1972:15) wijst op de relatie tussen ‘leven’ en ‘lengte van dagen’ in 

Spreuken 3:16 (lengte van dagen heeft zij in haar rechterhand, in haar linker is rijkdom 

en glorie).60 Kaiser (1978a:171) benadrukt het verband tussen de ‘vrees voor JHWH’ en 

‘leven’ en wijst daartoe op Spreuken 10:27; 14:27; 19:23 en 22:4. Voor Waltke 

(1979a:226-238) heeft ‘leven’ te maken met het bestaan na de dood (Spreuken 12:28). 

Deze zelfde hoop(volle verwachting) komt voor in de Wet en de Profeten (Deuteronomium 

8:1; Jesaja 55:1-3 en Ezechiël 33:19). In Spreuken wijst hoop op de vreugde van de 

mogelijkheden van het ‘leven’ naar de wil van JHWH (Waltke 1979b:314-315). 

 

 

                                                           
60 ‘It refers to all the assets – emotional, physical, psychological, social, spiritual – which permit joy and security 
and wholeness’ (Brueggemann 1972:15). 
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5.9.10 HETZELFDE GELOOF 

  

De apostel Paulus rijgt in Romeinen 12:19-20 (niet uzelf wrekend, beminden; nee, geef 

plaats aan Gods toorn; want er staat geschreven ‘aan mij komt wraak toe, ik zal 

teruggeven’, zegt de Heer. Nee, ‘als je vijand honger lijdt, spijzig hem; als hij dorst heeft, 

geef hem te drinken; want dat doende zul je vurige kolen stapelen op zijn hoofd’) 

Deuteronomium 32:35 en Spreuken 25:21-22 aaneen (Waltke 1979b:315). Longenecker 

omschrijft dit aaneenrijgen als ‘bringing to bear on one point of an argument passages 

from various parts of the Bible in support of the argument and to demonstrate the unity of 

Scripture’. Spreuken en Deuteronomium onderwijzen de gemeenschappelijke niet-wreken-

norm. Dit ethische gedrag is gebaseerd op het gemeenschappelijke geloof in Spreuken 

20:22 (Zeg niet: ‘ik ga dat kwaad vergelden!’ hoop op de ENE, hij komt je redden) dat 

JHWH het kwaad zal vergelden (Longenecker 1975:115). Von Rad (1972:95) zegt over 

Spreuken 20:22 en 24:29 (Zeg nooit: zoals hij mij heeft aangedaan, zo doe ik aan hem! 

ik zal iemand teruggeven naar zijn werk!): ‘Behind the very serious exhortation not to 

require evil done to one (Prov. 20.22), not to take matters into one’s own hands when 

faced with evil men (Prov. 24.29), there does not lie – at least not in the way in which we 

would understand it – a lofty ethical principle, but something else, namely faith in the order 

controlled by Yahweh, in goodness as a life-promoting force’. Robinson (1946:252) merkt 

over het geloof dat ten grondslag ligt aan de aforistische gezegden op: ‘There is almost 

always present a confidence that Yahweh is active in man’s life’. 

 

Profeet en wijze roepen vanuit het geloof om te vertrouwen op JHWH de rechtvaardige op 

tot gebed (Deuteronomium 4:32; Jesaja 12:4; Spreuken 15:8 en 29) en roepen hun 

toehoorders op de Schepper te vertrouwen (Waltke 1979b:316). 

 

5.9.11 DE SLOTSOM VAN WALTKE 

 

Waltke (1979b:316-317) komt tot de slotsom dat, ondanks de verschillen tussen de profeet 

en de wijze, zij dezelfde theologie deelden. Waltke (1979b:316) merkt op dat het idee van 

eenheid in verscheidenheid in overeenstemming is met het geloof dat de Schepper tevens 

de JHWH van de canon is en wijst op Kaiser (1978a:175) die zegt: ‘To introduce the topic 

of the integration of truth, fact, and understanding is to appeal to the unity of truth made 

possible by the one Who created a UNI-verse. Thus the doctrinal base for any norms of 

truth and character are grounded ultimately in a doctrine of Creation and the person of the 

Creator’. In paragraaf 3.4.2.4 verwijs ik naar Weinfeld die voorrang geeft aan de wijsheid 

en veronderstelt dat de Deuteronomisten hun scholing ontvingen in wijsheidskringen. 

Waltke (1979b:316) is echter van mening dat de voorrang van het een boven het ander 
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niet kan worden aangetoond en Kaiser (1978a:166) dat de door Weinfeld opgemerkte 

punten van overeenkomst ‘do illustrate the point that wisdom was not cut off conceptually 

or theologically from materials which we have judged to be earlier than sapiential times’. 

In de beleving van Waltke (1979b:317) kan de wijsheid niet worden ondergebracht bij een 

theologie van verbond, schepping, geschiedenis, eredienst en belofte (hoofdstuk 3). Waltke 

(1979b:317) wijst hiertoe op Toombs (1955:195) die zegt: ‘As long as Old Testament 

theology is represented exclusively in terms of history, institutions and cultus of the 

Hebrew people, it will exclude the wisdom literature by definition’. Hoewel profeet en wijze 

af en toe gewag maken van dezelfde ethische normen, verschilt hun ethiek grotendeels 

(Waltke (1979b:317). 

 

5.9.12 AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

De uitspraken van Toombs (‘As long as Old Testament theology is represented exclusively 

in terms of the history, institutions and cultus of the Hebrew people it will exclude the 

wisdom literature by definition’) en Murphy (‘Moreover, when Old Testament theology is 

reduced to the divine intervention and the prophetic interpretation, there seems to be little 

room for a literature that primarily analyzes human experience’) aan het begin van deze 

paragraaf laten zien dat de bril waardoor je kijkt bepalend is voor de conclusie die je trekt. 

 

Er zijn zondermeer verschillen aan te wijzen tussen de wijsheidsliteratuur (in ons geval 

Spreuken) en de overige oudtestamentische boeken. Deze verschillen komen we echter 

ook tegen tussen de oudtestamentische boeken onderling en tussen het Oude en het 

Nieuwe Testament. Maar betekent dit ook dat er verschillen zijn tussen de theologie van 

Spreuken en die van het Oude Testament (en tussen de theologie van het Oude en Nieuwe 

Testament)? Om deze vraag te beantwoorden, vergelijken auteurs, en in het bijzonder 

Waltke, een aantal facetten van de theologie van Spreuken met de theologie van het Oude 

Testament. Ik ben mij bewust van het feit dat de mening van Waltke een grote plaats in 

die vergelijking inneemt. Maar ik meen te mogen concluderen dat zijn zienswijze door 

andere auteurs wordt gedeeld. Ik noem de aspecten die hij te berde brengt nogmaals in 

vogelvlucht, zonder er diepgaand op in te gaan. De God en JHWH die de hoofrol speelt in 

het Oude Testament blijkt dezelfde JHWH te zijn in Spreuken. Gedrag dat het godsdienstig 

systeem in het Oude Testament kenmerkt, komt overeen met de opvatting over gedrag in 

Spreuken. Zowel het Oude Testament als Spreuken zijn geïnspireerd door JHWH. De positie 

van de Schepper is in het hele Oude Testament gelijk. De manier waarop tegen de mens 

wordt aangekeken en de grenzen van de menselijke kennis stemmen overeen. Het Oude 

Testament en Spreuken kenmerken zich door dezelfde vrees voor JHWH, dezelfde 
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verwachting en hetzelfde geloof. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de 

theologie van Spreuken niet wezenlijk verschilt van de theologie van het Oude Testament. 

 

5.10  ONDERWIJS EN PEDAGOGIEK IN SPREUKEN 

 

5.10.1 INLEIDING 

 

Het boek Spreuken is geschreven door wijze mannen die hun onderwijs voor het voetlicht 

wilden brengen en kan worden gezien als hét pedagogiekboek van oud Israël. In deze 

paragraaf besteed ik ter wille van de leesbaarheid nogmaals kort aandacht aan de wijzen 

(paragraaf 5.10.2), hun onderwijs (paragraaf 5.10.3) en de achtergrond daarvan 

(paragraaf 5.10.4) en richt ik mij vervolgens op hun pedagogiek (paragraaf 5.10.5). 

 

5.10.2 DE WIJZEN 

 

Het boek Spreuken getuigt van de zienswijzen van talloze personen variërend van 

plattelandsmensen tot een koningin-moeder, geschreven door verschillende auteurs en 

gericht tot onderscheiden toehoorders. Ouders dragen de traditie over op hun kinderen en 

leraren onderwijzen hun leerlingen hoe te leven. Het gezin en de school vragen om een 

verschillende pedagogiek. Ouders maken gebruik van uitspraken en leraren opteren voor 

onderricht in de gebiedende wijs. De bedoeling van de wijze hangt af van de context: het 

gezin of de school. Naast gezin en school is er de context van het koninklijke hof met een 

school. Onderwijs in oud Israël vond dus plaats tegen verschillende achtergronden en had 

een veelheid aan doelen (Crenshaw 1995:406). 

 

5.10.3 HET ONDERWIJS VAN DE WIJZEN 

 

Het doel van het onderwijs in Spreuken wordt uiteengezet in Spreuken 1:1-6; 22:17-21 

en 31:1-9 hoewel in de laatste tekst een toelichting op het doel van het onderwijs 

ontbreekt). Spreuken 1:1-6 wordt gevolgd door een uitspraak die de nadruk legt op 

vroomheid als het uitgangspunt van leren. Het Israëlitische onderricht is godsdienstig van 

aard. In Egypte is een ontwikkeling van ‘zelfverzekerd’ onderwijs naar ‘vroom’ fatalisme 

waar te nemen. Auteurs (paragraaf 3.2) betogen dat ook het Israëlitische secularisme is 

bezweken voor een vigoureus dogma (de ‘vrees voor JHWH’). Spreuken 22:17 (Neig je oor 

en hoor naar de woorden van de wijzen, en je hart, zet dat op het kennen van mij) en 

24:23a (Ook deze zijn van de wijzen) veronderstellen professionele wijzen in Israëls 



 
340 

samenleving. De inhoud en vorm van deze gezegden steunen de toeschrijving aan 

professionele leraren (Crenshaw 1995:407-411). 

 

5.10.4 DE ACHTERGROND VAN HET ONDERWIJS 

 

In deze paragraaf vat ik allereerst de thematiek van de paragrafen 2.5 en 2.6 kort samen 

en voeg ik enkele gedachten toe die in hoofdstuk 2 nog niet zijn genoemd. 

 

Er zijn vier mogelijke achtergronden voor de wijzen en hun onderwijs. De eerste 

mogelijkheid is om de wijzen en hun verzamelingen in verband te brengen met een soort 

van oude Israëlitische school (Richter 1966:145; Hermisson 1968:97-136; Mettinger 

1971:140-157; Khanjian 1973:268-269; Lang 1986:7-12; Shupak 1987:98-119). De 

tweede optie is dat de wijze mannen adviseurs en schrijvers van de koning waren (Von 

Rad 1972:15-17; Kovacs 1974:171-187). Het derde alternatief is een oorsprong van het 

onderwijs in het gezin waarbij de verantwoording voor de overdracht bij de pater familias 

lag (Golka 1983; Blenkinsopp 1995b). De laatste mogelijkheid is dat de wijzen geen 

maatschappelijke groep vormden, maar een intellectuele klasse van gegoede burgers die 

de mogelijkheid had om zich bezig te houden met de samenstelling, herziening en 

overdracht van het onderwijs (Whybray 1974:69-70). 

 

Hermisson (1968:36-64) wijst op twee bezwaren tegen een ‘alledaagse’ achtergrond: de 

ontwikkelde en artistieke vorm van de uitspraken duidt op een gelijkvormig 

productieproces en het probleem om steekhoudende criteria vast te stellen waarmee 

uitspraken in verband kunnen worden gebracht met vroegere volksspreuken. Boström is 

het eens met het feit dat de samenhang in vorm strijdig lijkt te zijn met een 

volksachtergrond maar vraagt zich af of parallellisme (dat ook een kenmerk is van 

‘alledaagse’ gezegden) kan worden veronachtzaamd. Het lijkt hem aannemelijk om een 

alledaagse achtergrond te veronderstellen voor een groot deel van de uitspraken en 

derhalve enig verband met de volksspreuk. Hij vindt dit des te aannemelijker (mede op 

grond van Zimmerli 1933:180 en Crenshaw 1976c:20-22) als hij de inhoud van Spreuken, 

dat maar weinig aanwijzingen bevat voor een klasse-oriëntatie maar gericht lijkt te zijn 

aan Israël in het algemeen, in ogenschouw neemt. De aanname van een alledaagse 

achtergrond voor delen van Spreuken is naar zijn zeggen niet noodzakelijkerwijs strijdig 

met de opvatting dat de school als achtergrond fungeerde voor de samenstelling, de 

redactie en het gebruik van de huidige verzamelingen in het boek. De moeilijkheid met 

betrekking tot deze zienswijze (de school als achtergrond) is het gebrek aan bewijs voor 

het bestaan van scholen in oud Israël. Boström vermoedt dat er scholen zijn geweest in 

oud Israël op grond van de monarchie en op grond van analogie (Boström 1990:12-13) 
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(ook Hermisson 1968:103-113, Mettinger 1971:140-143, Khanjian 1973:125-139 en 264-

266, Olivier 1975:49-54, Williams 1975:239-240 en Lemaire 1981:94 wijzen op analogie 

– paragraaf 2.5.2.2). 

 

Crenshaw (1974:227; 1976c:3) maakt onderscheid tussen familie- of stamwijsheid, 

hofwijsheid en schrijverswijsheid met elk hun eigen achtergrond en traditie. Nel valt deze 

benadering bij en zegt dat de achtergrond van de wijsheid door vorm én inhoud moet 

worden bepaald. Hij onderscheidt verschillende soorten ethos: familie-ethos, schoolethos, 

hofethos, priesterlijke ethos, profetische ethos en persoonlijke ethos (Nel 1982:79-81). 

Boström (1990:14-15) huldigt het standpunt dat de drie achtergronden in Spreuken die 

door Crenshaw worden genoemd, kunnen worden teruggevonden en hun vruchten kunnen 

afwerpen in het begrijpen en vertolken van het materiaal. 

 

Blenkinsopp (1990:307-315) merkt nog op dat de wijzen door hun geschriften en 

onderwijskundig systeem de belangstelling van de heersende maatschappelijke en 

godsdienstige orde stimuleerden. 

 

5.10.5 DE PEDAGOGIEK VAN DE WIJZEN IN SPREUKEN 

 

De auteurs van de wijsheidsliteratuur waren leraren, hetzij op een school, hetzij thuis(,) 

en in die hoedanigheid dachten zij na over de betekenis en de mogelijkheden van 

onderwijs. In Spreuken komen drie gezichtspunten van de wijzen naar voren met 

betrekking tot wie ‘leerbaar’ zijn en hoe men zich het beste met moreel onderwijs kan 

bezighouden. 

 

5.10.5.1 SOMMIGE MENSEN ZIJN NIET LEERBAAR 

 

In deze paragraaf staat Spreuken 9:7-10 centraal: 

 

wie een spotter vermaant neemt kleinering op zich; wie een boosdoener bestraft  loopt een 

vlek op; bestraf een spotter niet, anders gaat hij je haten, bestraf eens een wijze en hij zal je 

liefhebben; geef aan een wijze en hij wordt nog wijzer, verleen kennis aan een rechtvaardige 

en hij zal doorgaan tot zich te nemen! Aanvang van wijsheid is ontzag voor de ENE, kennis van 

heilige zaken betekent verstand; 

 

Spreuken 9:7-10 is volgens Fox een latere toevoeging aan het hoofdstuk, een op zichzelf 

staand epigram tussen de redevoeringen van Vrouwe Wijsheid (Spreuken 9:1-6 en 9:11) 

en Vrouwe Dwaasheid (Spreuken 9:13-18). Het reageert op zijn context maar onderscheidt 

zich er tevens van. Vers 7 volgt het gebod in vers 6 (laat versimpelingen achter en leeft, 
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betreedt de weg van verstand). Het onderbreekt de oproep van Vrouwe Wijsheid en geeft 

geen gehoor aan haar uitnodiging. In de beleving van Fox is vers 11 (ja, door mij 

vermenigvuldigen zich je dagen, en worden aan jou toegevoegd jaren van leven) de 

oorspronkelijke slotsom van de toespraak van Vrouwe Wijsheid. Het verschaft een 

toepasselijke motivering voor vers 6 en niet voor vers 10. Vers 12 is ook van latere datum 

maar staat op zichzelf en behoort niet tot de toespraak van Vrouwe Wijsheid en ook niet 

tot het epigram in de verzen 7-10. Spreuken 9:7-10 behandelt de vraag wie leerbaar is. 

Onderwijs moet worden gericht tot degenen die van nature openstaan voor verbetering: 

de wijzen en rechtvaardigen. Het gelijkstellen van wijzen en rechtvaardigen is een kenmerk 

van Spreuken: wijsheid is een zaak van morele aard. Zo iemand neemt een terechtwijzing 

ernstig op en hij zal doorgaan tot zich te nemen! (vers 9b) (één van de doelen van het 

boek Spreuken (zie Spreuken 1:5)). Vers 10 herhaalt Spreuken 1:7a. Het is zaak alleen 

een rechtvaardige te onderwijzen (vers 7-9) omdat het uitgangspunt van onderwijs kennis 

van heilige zaken en ontzag voor de ENE (vers 10) is. Intellectuele groei is gestoeld op een 

gave van de ENE (Spreuken 2:6) en ontzag voor de ENE (Spreuken 2:5). Wijsheid moet 

echter latent aanwezig zijn. Spreuken 9:7-10 gaat in op de roep van Wijsheid. Niemand 

wordt wijs geboren maar sommigen worden geboren met een aanleg voor wijsheid. Alleen 

zij kunnen het wijsheidsonderwijs in zich opnemen. De schrijver van het epigram is de 

mening toegedaan dat dwazen niet leerbaar zijn. Het epigram is in overeenstemming met 

bijvoorbeeld Spreuken 13:1b; 15:5a, 12; 23:9 en 27:22. Spreuken verdeelt de wereld op 

drie manieren in twee groepen: wijzen en dwazen, rechtvaardigen en goddelozen en 

leerbaren en niet-leerbaren. Het is mogelijk dat de leerbaren nog niet wijs zijn, maar zij 

kunnen zich ontwikkelen (Fox 1997:63-68). 

 

5.10.5.2 IEDEREEN IS LEERBAAR 

 

In Spreuken 8:5 (verstaat, simpelen, wat schrander is, dwazen, verstaat waarin een hart 

is) richt Wijsheid zich tot de onverstandigen en dwazen en roept hen op te verstaan. In 

Spreuken 1:22 (tot wanneer, simpele zielen, hebt ge simpelheid lief, zullen spotters 

spotternij voor zich begeren, zullen domkoppen kennis blijven haten?) richt zij zich tot 

simpele zielen, spotters en domkoppen en hekelt hen. Spreuken 1:24 (omdat ik riep en gij 

hebt geweigerd, ik mijn hand heb uitgestrekt en niemand het merkte) maakt melding van 

het feit dat zij al eerder een beroep op hen heeft gedaan om tot inkeer te komen. De 

oproep van Wijsheid tot de dwazen (Spreuken 1:22; 8:5 en 9:4) betekent niet noodzakelijk 

dat zij leerbaar zijn. In Spreuken 1:22 is Wijsheid reeds op de hoogte van het feit dat de 

dwazen haar oproep hebben genegeerd. Niettemin worden de onverstandigen en dwazen 

in Spreuken 8:5 en de onverstandigen en degenen zonder verstand in Spreuken 9:4 door 

haar uitgenodigd om wijsheid te leren. Geen enkel gezegde in Spreuken beweert dat 



 
343 

iedereen leerbaar is, maar Spreuken 22:15 (Is dwaasheid verknocht aan het hart van een 

jongen, een vermanende stok zal haar verre van hem drijven) getuigt van vertrouwen in 

de doeltreffendheid van bestraffing (Fox 1997:68-69). 

 

5.10.5.3 ONDERWIJS VEREIST DE JUISTE BENADERING 

 

Zelfs voor de leerbare is de weg naar wijsheid moeilijk. De leerling is niet op de hoogte 

van de voordelen van datgene waarnaar hij streeft en hij is niet zeker van het bereiken 

van zijn doel. Spreuken 2 moedigt de leerling aan in zijn pdracht en gaat na hoe het proces 

van moreel onderricht kan slagen. Onderwijs begint met het onderricht van de vader en 

het aannemen van zijn woorden door het kind (Spreuken 2:1-2) maar moet gepaard gaan 

met roepen, zoeken en speuren (2:3-4). Dan komt JHWH in beeld en Hij heeft wijsheid 

(Spreuken 2:6). Dit is echter een lang proces waarvan het einde de beginneling niet helder 

voor ogen staat. Spreuken 2 verzekert de leerling echter dat het zoeken naar wijsheid zal 

leiden tot het vinden ervan. Op deze manier werken de leraar en JHWH samen met de 

jongeling in de vorming van moreel karakter dat raad en bescherming in het leven biedt 

(Fox 1997:69). 

 

5.10.6 AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Het boek Spreuken spreekt zich binnen de wijsheidsliteratuur (en daarmee in het geheel 

van het Oude Testament) zowel procesmatig als inhoudelijk uit over opvoeding en 

onderwijs. Het kan daarmee bij uitstek worden beschouwd als pedagogiek- én 

didactiekboek van oud Israël. Het doel van Spreuken en het publiek waarvoor het boek is 

geschreven, wordt uiteengezet in Spreuken 1:2-6 (paragraaf 6.2). In Spreuken komen in 

het bijzonder ouders en wijzen of leraren aan het woord. Zij getuigen van het feit dat 

bepaalde mensen te kampen hebben met leerbelemmeringen en dat ‘leren’ niet tot de 

favoriete bezigheden van alle leerlingen behoort. Deze ‘ontdekking’ is nog steeds actueel 

binnen de huidige pedagogiek en heeft veel pennen in beweging gebracht. Onderwijzen 

vereist pedagogiek en didactiek en om tot leren te komen, moeten leerlingen zich 

vaardigheden en een ‘state of mind’ eigen maken. In hoofdstuk 6 ga ik dieper op deze 

materie in en kom ik tot aanwijzingen (die ook in begeleiding hun vruchten afwerpen) voor 

zowel leraar als leerling. 
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5.11  JAHWISTISCHE HERINTERPRETATIE VAN SPREUKEN 

 

‘Thus the often assumed ‘secular’ background of many sayings, including notions of 

theological ‘reinterpretation’, should finally be put to rest’ 

(Heim 2001:316) 

   

5.11.1 INLEIDING 

 

5.11.1.1 INLEIDENDE OPMERKINGEN 

 

Er zijn auteurs die het denkbeeld erop na houden dat ‘theologische’ spreuken het gevolg 

zijn van een theologisering van ‘seculiere’ spreuken (bijvoorbeeld Greßmann 1924:289-

291, Fichtner 1933:13-59, McKane 1965:15, Whybray 1965:72, McKane 1970:1-22 en 

Kaiser 1978b:143). Priest (1976:284) en Skehan (1976:337) betwijfelen of er ooit seculier 

is gedacht in de wereld van de Bijbel. Hoewel Spreuken laat zien dat veel zaken ‘seculier’ 

kunnen worden benaderd, is dit geen bewijs voor een ‘seculiere’ denkwijze. Redenering, 

traditie en gezond verstand hoeven niet tegenover theologisch denken te staan. In de 

Masoretische tekst van Spreuken staan theologische en niet-theologische uitspraken naast 

elkaar. Het is aannemelijk dat in het antieke denken het geloof in de bekwaamheid van de 

mens en het geloof in goddelijke tussenkomst naast elkaar bestonden (Von Rad 1972:61-

64; Skehan 1976:337; Nel 1982:84; Murphy 1987:450). 

 

In de bijdrage van Wilson (1987:313-334) passeren de opvattingen en vooronderstellingen 

van auteurs met betrekking tot een Jahwistische redactie van Spreuken de revue. Hij komt 

vervolgens tot een eigen standpunt: ‘In rejecting the thesis of a Yahwistic reinterpretation 

of mundane wisdom, the present study has alternatively suggested that theological wisdom 

in the book of Proverbs evinces a complementary and reciprocal relation with mundane 

wisdom, thereby affirming the value of mundane wisdom while also elaborating its 

theological dimensions’ (Wilson 1987:328). 

 

Crenshaw (1995:7-8) laat de religieuze en seculiere spreuken naast elkaar bestaan en 

vindt het waarschijnlijk dat ze gelijktijdig voorkwamen maar een verschillende achterban 

dienden. Hij merkt hij op dat ‘even the ones that appear secular from the modern 

standpoint must be understood against the background of a thoroughly religious society. 

This acknowledgment does not settle the debate over the extent to which modern 

interpreters may assume that Yahwistic monism has infused the sayings in Proverbs. On 

that issue, a minimalist position seems more appropriate than a maximalist one’ (Crenshaw 

2000:225-226). Met ‘ones’ bedoelt Crenshaw ‘spreuken’. 
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5.11.1.2 DRIE STADIA IN DE ONTWIKKELING VAN DE THEOLOGIE VAN SPREUKEN 

 

Fox onderscheidt drie stadia in de ontwikkeling van de godsdienst/theologie van Spreuken: 

 

There are three stages in the development of the religion of Proverbs. I. The "Egyptian" stage. 

In the earliest stage Israelites adopted a specifically Egyptian literary tradition, that of the 

Egyptian Instructions. At least one unit in Proverbs is a direct literary borrowing (22:17-23:11, 

from the Instruction of Amenemopet). Equally significant is the fact that the fundamental 

assumptions, teachings and style of Egyptian Instructions were transferred with little 

modification to Israelite wisdom. II. The "Yahwistic" stage. Sometime later, perhaps during 

the time from Isaiah to Jeremiah, the conflict between the metaphysical assumptions of 

wisdom and general Yahwism resulted in a modification of wisdom teachings. It is now stated 

that Yahweh is not just another subject of the world order, but is independent of it and controls 

it. Also, Yahweh is now called the source of wisdom (previously the source was just the 

teacher), and the "fear of Yahweh" is equated with wisdom, thereby making wisdom 

transcendent and Yahwistic. III. The "theological" stage. Now the wise-men move beyond the 

simple, general theology of stage II and elaborate on the relation between Yahweh and 

wisdom. Wisdom becomes a divine principle personified, created by Yahweh in the beginning 

to serve as mediator of his will to men. The three stages are overlapping. A saying from stage 

III, for example, may use an idea which is totally in line with the thought of stage I. The 

change from stage to stage is made through additions rather than through fundamental 

reworking of earlier material, so that many maxims that have the stamp of stage I may have 

orginated in a later period. 

 

(Fox 1968:57)61 

 

Op de chronologische ontwikkeling van Fox met betrekking tot het theologische denken in 

Spreuken wordt door Boström sceptisch gereageerd: ‘His portrayal of the putative 

development from impersonal deity to Yahwism and then to personification is neither 

convincing nor necessary’. Boström licht zijn scepticisme beargumenteerd toe (Boström 

1990:38). 

 

Fox (1968:64) zegt verder dat ‘stage II is "Yahwistic" in that there was a serious attempt 

to harmonize the God-concept of wisdom circles with the God-concept of normative 

Israelite religion’. Boström (1990:38) gelooft echter ‘that the religiosity of the book is 

better explained as a Yahwistic species of wisdom as it originated in Israel, presumably 

                                                           
61 Fox (2000:7) huldigt in zijn commentaar op Spreuken dat in 2000 is verschenen de mening dat Spreuken een 
seculier werk is: ‘The social setting of the book of Proverbs is open to dispute, but it is clearly a secular work. It 
makes no pretense to an origin in divine revelation or inspiration. God is never quoted or addressed. It never had 
a role in the ritual life of Israel, in neither temple nor synagogue’. 
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when different wisdom traditions were moulded together and were interpreted in a 

Yahwistic manner’. 

 

5.11.2 OP GROND VAN SPREUKEN 

 

5.11.2.1 EEN LINGUÏSTISCHE BENADERING (BIJVOORBEELD MCKANE) 

 

In deze paragraaf staat het betoog van McKane met betrekking tot een Jahwistische 

herinterpretatie van Spreuken op grond van een liguïstische benadering van het boek en 

de reacties van opponenten op zijn ‘bewijsvoering’ centraal. 

 

McKane (1970:17-18) zegt dat er een Jahwistische herinterpretatie in Spreuken heeft 

plaatsgevonden en baseert dit op linguïstische bijzonderheden (‘I reproduce here briefly 

some of the more telling linguistic details which support a theory of a Yahwistic 

reinterpretation’). Hij probeert zijn theorie kracht bij te zetten met enig filologisch 

bewijsmateriaal en beweert dat er een verandering in de betekenis van sommige 

sleutelwoorden kan worden waargenomen (McKane 1970:1-22). Childs (1979:549) 

reageert op de theorie van McKane en merkt op dat ‘yet ultimately his theory rests heavily 

upon the author’s concept of the earliest level of wisdom’. Ook Perdue (2008b:99) verzet 

zich tegen de visie van McKane. 

 

McKane verdeelt de afzonderlijke gezegden in drie groepen: groep A bevat gezegden 

waarvan hij gelooft dat ze gaan over het onderwijs aan de enkeling gericht op een 

succesvol en harmonieus leven, groep B bevat gezegden die de gemeenschap op het oog 

hebben en groep C de gezegden die kunnen worden gekarakteriseerd door de 

aanwezigheid van JHWH-taal of door taalkundige onderdelen die een weg uitdrukken 

afgeleid uit een Jahwistische vroomheid. De derde groep ziet hij als een latere, Jahwistische 

herinterpretatie van de empirische en niet-religieuze oude wijsheid vertegenwoordigd in 

groep A (McKane 1970:10-22). In antwoord op deze verdeling merkt Weeks (2007a:59) 

op dat ‘thus, a perception of interpretative activity in the literature is taken to support the 

notion of development from a secular to a religious viewpoint within the tradition’. Weeks 

(2007a:62) voegt hieraan toe dat veel gezegden die McKane in ‘zijn’ groep C plaatst niet 

uit hetzelfde ontwikkelingsstadium als de JHWH-gezegden zijn, maar een tussenliggend 

theologisch tijdvak vertegenwoordigen. 

 

Om zijn bewijs van herinterpretatie kracht bij te zetten, wijst McKane op verschillende 

houdingen in de gezegden van de groepen A en C. Het positieve gebruik van מזמות in 

Spreuken 8:12b, 14 en 17b, en van תחבלות in 11:14a, vergeleken met het negatieve 
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gebruik van deze uitdrukkingen in de ‘C-groep’ 12:2b en 12:5, noemt McKane als 

voorbeelden van zulke herinterpretaties. Hij wijst op Spreuken 19:21; 20:24 en 21:30 als 

Jahwistische verwerping van vroege intellectuele aspiraties van de wijsheid, een 

ontwikkeling die hij ook in de hoofdstukken 1-9 bespeurt. De ader vol leven (Spreuken 

13:14) is niet langer het onderricht van een wijze, maar ontzag voor de ENE (Spreuken 

14:27). Spreuken 17:18; 18:16 en 21:14 ‘bezingen’ het voordeel van omkoperij. Maar 

Spreuken 15:27 en 17:23 verwerpen het (McKane 1970:10-22). Boström en Weeks 

reageren op het ‘bewijs’ van McKane. Boström (1990:37) staat op het standpunt dat ‘the 

examples McKane supplies do not prove that these usages are temporally distant from one 

another, nor do they demonstrate that such thoughts must be derived from two completely 

different world-views originating in different groups of people’. Weeks zegt dat de 

waarnemingen van McKane een element van verscheidenheid laten zien, maar merkt 

tevens op dat zich methodologische problemen voordoen in het gebruik ervan voor het 

bewijs van herinterpretatie. Hoewel Weeks het in grote lijnen met McKane eens is dat de 

verzamelingen als verschillende eenheden kunnen worden beschouwd, betekent dit naar 

zijn zeggen niet dat de verzamelingen moeten worden genegeerd. Weeks voert aan dat de 

indeling van McKane gebruik maakt van het materiaal en niet uit het materiaal is afgeleid, 

en dat het tevens berust op vooronderstellingen met betrekking tot de ontwikkeling van 

de wijsheid, die dan worden verdedigd met een verwijzing naar de indeling. Dit is naar zijn 

zeggen niet alleen een subjectief argument, maar tevens een cirkelredenering. Hij merkt 

op dat het gebruik van specifieke voorbeelden van herinterpretatie door McKane vragen 

oproept. Hij werkt dit uit aan de hand van de woorden מזמות en תחבלות (Weeks 2007a:59-

60). Als laatste richt Weeks (2007a:60-66) zich op de schijnbare vervanging van Spreuken 

14:27 (Ontzag voor de ENE is een springader van leven, daarmee kun je ontwijken de 

strikken des doods) door Spreuken 13:14 (Het onderricht van een wijze is een ader vol 

leven, het helpt ontwijken de strikken des doods). 

 

Boström (1990:37) reageert op de substitutie van McKane met de opmerking dat ‘the two 

sentences certainly exemplify different approaches, but these are not mutually exclusive 

nor does one need to postulate that their origins are separated by a considerable period of 

time. Neither do we find it necessary to attribute them to completely different world-views’. 

Ook Scott pakt de redenering van McKane op en zijn onderzoek brengt hem ertoe McKane 

te steunen. Scott meent een aantal varianten te hebben ontdekt waarin religieuze termen 

in vroegere gezegden naar voren zijn gebracht. Hij geeft hiervan een aantal voorbeelden. 

Scott brengt naar voren dat ‘these examples suggest that couplets using “religious” or 

“wisdom” terms sometimes were composed on the basis of traditional sayings in which 

these notes were lacking’. Scott voert aan dat ‘religieuze’ wijsheid in zekere zin oudere, 

‘seculiere’ gezegden hergebruikte (Scott 1972:146-165). Weeks zegt dat de 
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waarnemingen van McKane en Scott licht werpen op de verscheidenheid in de literatuur. 

maar dat zij geen bewijs vormen voor een historische dimensie. Op zichzelf impliceren zij 

geen herinterpretatie van vroege, seculiere, wijsheid door een latere, Jahwistische, 

wijsheid. Het bewijs dat ‘seculiere’ en ‘religieuze’ gezegden tot verschillende groepen op 

verschillende tijdstippen behoorden, kan niet op grond van de waarnemeningen van 

McKane en Scott worden aangevoerd (Weeks 2007a:61-62). 

 

5.11.2.2 EEN REDACTIONELE BENADERING (BIJVOORBEELD WHYBRAY) 

 

In tegenstelling tot McKane kiest Whybray voor een redactionele benadering van Spreuken 

om zijn visie met betrekking tot een Jahwistische herinterpretatie van het boek voor het 

voetlicht te brengen. 

 

Whybray bestudeert de redactie van en de toevoegingen aan de verzamelingen in 

Spreuken en kijkt in het bijzonder naar de ‘JHWH-gezegden’ die gewag maken van de 

goddelijke naam in Spreuken 10:1-22:16. Hij benadrukt dat dit omwille van het gemak is 

en niet betekent dat zij een exclusieve ‘religieuze’ groep vormen. Whybray zegt dat deze 

gezegden, naast ‘koninklijke’ gezegden in Spreuken 15:33-16:19, de bedoeling hebben 

Spreuken een theologische kern te geven, terwijl meer dan de helft van de andere JHWH-

gezegden een of meer aangrenzende gezegden lijkt te herinterpreteren (Whybray 

2005:45-57). Hij leidt hieruit af met betrekking tot de ordening van de gezegden dat ‘in 

many instances the arrangement of sayings was made in order to reinterpret older 

“secular” wisdom sayings by the juxtaposition or inclusion in the group of Yahweh-sayings 

which assert the absolute primacy of Yahweh, his righteous will, his omniscience, his active 

and personal intervention in human affairs’ (Whybray 2005:57). 

 

Weeks reageert op Whybray’s ontdekking van een redactionele tendens om materiaal te 

herinterpreteren door middel van juxtapositie en het tussenvoegen van JHWH-gezegden. 

Hij zegt dat, al zou Whybray het bij het rechte eind hebben, dit alleen met zich meebrengt 

dat een redacteur meende dat zijn materiaal herinterpretatie vereiste. Er kan naar zijn 

zeggen niet worden aangetoond dat het materiaal ‘vroege’ wijsheid vertegenwoordigde en 

de redacteur een latere, Jahwistische wijsheid (tenzij er wordt verondersteld dat de 

wijsheidstraditie een lineaire ontwikkeling van secularisme naar Jahwisme onderging). 

Weeks gaat verder met op te merken dat Whybray de JHWH-gezegden onderzoekt als 

gezegden die kunnen worden losgemaakt van andere gezegden door gebruik te maken van 

het objectieve criterium van het gebruik van de godsnaam. Voor Weeks is dit criterium niet 

zo objectief als het op het eerste gezicht lijkt. Voor hem is namelijk duidelijk dat Whybray 

gelooft dat bijna al deze gezegden als groep bij elkaar horen en dat de keus van Whybray 



 
349 

voor het criterium van de godsnaam eigenlijk een andere vooronderstelling bevat (de 

vooronderstelling dat de aanwezigheid van de godsnaam een zin fundamenteel 

onderscheidt van een zin waarin de godsnaam ontbreekt en fundamenteel gelijkstelt aan 

zinnen waar de godsnaam in voorkomt). De visie van Weeks is dat zo’n aanname 

rechtvaardiging op grond van een andere bron vereist (Weeks 2007a:62-63). 

 

Het onderzoek van Whybray kan worden vergeleken met dat van Skehan. Skehan brengt 

in herinnering dat het aantal spreuken in Spreuken 10:1-22:16 overeenkomt met de 

getalswaarde van de Hebreeuwse naam ‘Salomo’ in het opschrift (375), en dat de tweede 

helft van het materiaal verschilt van de eerste helft in het geringe aandeel van antithetische 

gezegden. Hij wijst op het feit dat er na Spreuken 14:26 een verschuiving weg van de 

antithetische gezegden plaatsvindt. Op grond hiervan stelt Skehan dat tussen Spreuken 

14:26 en 16:15 wellicht het werk van een redacteur kan worden waargenomen. Deze 

redacteur zou erop uit kunnen zijn geweest om twee verzamelingen van ongeveer dezelfde 

omvang (waarvan er één bestaat uit voornamelijk antithetische gezegden) met elkaar te 

verbinden en uit te breiden om daarmee het totaal aantal gezegden op 375 te brengen 

(Skehan 1976:329-340). 

 

Uit de bestudering van Whybray en Skehan blijkt dat zij overeenstemmen in hun zienswijze 

dat Spreuken 10:1-22:16 redactioneel van aard is, maar hun opvattingen met betrekking 

tot de aard en de omvang van de redactie verschillen. De gedachte van Whybray is dat het 

centrale deel van Spreuken zekere religieuze denkbeelden benadrukt die ook worden 

gevonden in redactionele tussenvoegingen. Voor Skehan is het centrale deel ‘opvulling’, 

een noodzakelijke toevoeging om de getalswaarde kloppend te maken. Whybray besteedt 

geen aandacht aan de vragen die voortkomen uit de omschakeling van antithetisch naar 

niet-antithetisch parallellisme en legt de belemmering die dat met zich meebrengt niet 

naast zijn eigen theorie. 

 

Weeks plaatst vraagtekens bij de redenering van Whybray dat de JHWH-gezegden in de 

meeste gevallen andere gezegden corrigeren of wijzigen. Hij behandelt een aantal 

voorbeelden om zijn woorden te onderstrepen (Weeks 2007a:65-66). 

 

Weeks komt tot de slotsom dat de pogingen van McKane, Scott en Whybray tekortschieten 

om een herinterpretatie van vroege seculiere wijsheid door latere Jahwistische wijsheid te 

bewijzen. Hij zegt hiermee niet dat er geen herinterpretatie heeft plaatsgehad, maar dat 

bovenstaande benaderingen om te komen tot een herinterpretatie hebben gefaald. Volgens 

hem moet een eventuele herinterpretatie in ander materiaal worden gezocht (Weeks 

2007a:66). 
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Boström merkt op dat de Jahwistische gezegden niet afwijken van de niet-Jahwistische 

gezegden wat, naar zijn zeggen, duidt op een gemeenschappelijke oorsprong. Verder zijn 

de Jahwistische gezegden verspreid over het hele boek. Dit wijst, naar zijn mening, op het 

feit dat een secundaire insluiting van JHWH-gezegden niet nader kan worden verklaard 

(met uitzondering van een substantiele herziening van het boek als geheel). Boström 

betrekt in zijn betoog Whybray (2005:45-57) die probeert om de JHWH-gezegden met hun 

context in verband te brengen. Het gevolg van de poging van Whybray kan volgens 

Boström worden gebruikt ten gunste van een oorspronkelijk, weldoordacht plan voor de 

structuur van de verzamelingen in plaats van een bewijs voor herinterpretatie. Dit wordt 

volgens hem nog duidelijker als de ‘vocabulary expressive of a moralism which derives 

from Yahwistic piety’ (McKane 1970:11) wordt overwogen. Boström zegt dat het niet 

eenvoudig is om dit moralisme te karakteriseren wat voor hem betekent dat de omvang 

van de betreffende woordenschat en het taalgebruik een zaak van persoonlijke 

interpretatie is (Boström 1990:39). 

 

5.11.2.3 ORDENING (BIJVOORBEELD BLENKINSOPP) 

 

Om iets te begrijpen van het religieuze aspect van Spreuken kijkt Blenkinsopp op een 

andere manier naar de wijze waarop het boek het materiaal aanbiedt. Hij komt tot de 

volgende artistieke ordening: 

 

onderricht (1:8-9:18); 

spreuken (10:1-22:16); 

onderricht (22:17-24:34); 

spreuken (25-29); 

woorden van Agoer (30:1-14); 

numerieke gezegden (30:15-33); 

woorden van Lemoeël (31:1-9) en 

acrostichon (31:10-31). 

 

Het acrostichon (letter- of naamvers waarvan elke regel begint met een letter van het 

Hebreeuwse alfabet) prijst de deugdelijke vrouw en correspondeert met de introductie van 

Vrouwe Wijsheid in het eerste deel. Dit wijst op het feit dat het gedicht aan het eind zowel 

een allegorische of metaforische als letterlijke betekenis heeft en dat het boek zijn 

autoriteit ontleent aan bovenaardse wijsheid van goddelijke oorsprong. Spreuken bevat 

verschillende voorbeelden van twee varianten van hetzelfde gezegde, soms in dezelfde 

verzameling. De meeste hebben geen bijzondere betekenis, behalve om ons eraan te 

herinneren dat de verzamelingen een redactie hebben ondergaan. Maar enkele wijzen op 
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een weloverwogen verandering met een religieus doel. Het is aannemelijk dat dit 

onderricht in zijn oorspronkelijke vorm geen religieus of Jahwistisch karakter had. Omdat 

ook andere aspecten van het culturele en religieuze leven van Israël in overeenstemming 

werden gebracht met de Jahwistische orthodoxie, is het aannemelijk om te concluderen 

dat hetzelfde gebeurde met het onderricht van de wijzen en schrijvers. Vergelijk 

bijvoorbeeld Spreuken 27:21 (Als met een smeltkroes voor zilver en een oven voor goud, 

is het met een man in de mond van wie hem prijst) met 17:3 (Een smeltkroes is er voor 

het zilver, een oven voor het goud, en die harten toetst is de ENE). Zie bijvoorbeeld ook 

Spreuken 13:14 dat het onderricht van de wijze een ader vol leven noemt met 14:27 waar 

ontzag voor de ENE een springader van leven is. Het lijkt Blenkinsopp redelijk om vast te 

stellen dat een vroege materiaalverzameling een Jahwistische ‘doop’ heeft ondergaan. 

Blenkinsopp zet zijn betoog kracht bij door te wijzen op spreuken die zich bezighouden 

met het verwerven van rijkdom en het gebruik ervan (in het bijzonder omkoperij) 

(Spreuken 17:23). Deze spreuken hebben verwantschap met bijvoorbeeld Exodus 23:8 en 

Deuteronomium 16:19. Blenkinsopp en Day (1995:55) komen deze werkwijze van 

bewerking ook tegen in Spreuken 22:17-24:22 dat parallellen heeft met het Egyptische 

onderricht van Amenemope uit de zevende eeuw voor Christus. De bewerking bracht de 

erkenning van JHWH als handhaver van de morele orde met zich mee (Spreuken 22:23 en 

24:17-18) en het inprenten van de ‘vrees voor JHWH’ als belichaming van orde en 

moraliteit (23:17 en 24:1). Het bewijs van bewerking en verdere uitwerking in Spreuken 

leidt tot de gevolgtrekking dat verzamelingen van spreuken die de ethos van de 

schrijversscholen verwoorden, werden gewijzigd en aangevuld door religieuze leraren in 

het latere tijdvak van de Judese monarchie of tijdens en na de Babylonische ballingschap. 

Kenmerkend zijn de ‘vrees voor JHWH’ als de belichaming van het morele leven (Spreuken 

10:27), het geloof in de HEERE als degene die de morele orde steunt (Spreuken 10:3), de 

beschrijving van bepaalde soorten gedrag als een gruwel voor de HEERE (Spreuken 11:1 en 

20), en het gebruik van religieuze begrippen zoals zonde, gebed, en offer, en de 

tegenstelling tussen het geloof van de rechtvaardige en de goddeloze (Blenkinsopp 

1995b:24-29). 

 

5.11.3 OP GROND VAN NIET-ISRAËLITISCHE BRONNEN 

 

Heaton (1994:82) merkt op dat de Egyptische ‘schoolliteratuur’ het bewijs ondersteunt dat 

het onderwijs in Israël vanaf het begin in een religieuze context heeft gestaan en niet 

geheel en al seculier was (Spreuken 1:7 en 9:10). 

 

Whybray, Paul, Ross, Clifford en Weeks poneren dat uit paralellen blijkt dat er een 

buitenlandse invloed op Spreuken waarneembaar is. Zij wijzen hiertoe op bijvoorbeeld de 
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niet-Israëlitische bronnen Amenemope en Ahikar62 (Whybray 1972:5-6; Paul 1989a:13; 

Ross 1991:884; Clifford 1998:38-39; Weeks 2007a:66-72) en Weeks beweert dat daar 

waar Spreuken gebruik maakt van niet-Israëlitische tradities, het ook een beroep doet op 

tradities die zijn gegrond in de religieuze geloofsovertuiging van andere volken. Als 

voorbeeld noemt hij de Egyptische teksten die functioneren tegen de achtergrond van 

Ma‘at: deze teksten veronderstellen een sociale en kosmische orde die volmaakt is sinds 

de schepping en in stand wordt gehouden door goden, koningen en mensen. Ook 

Mesopotamische teksten tonen belangstelling voor godsdienst en goddelijke daden. Geen 

enkel niet-Israëlitisch werk geeft aanleiding te veronderstellen dat de Israëlitische wijsheid 

‘seculier’ was (eerder het tegenovergestelde). De overeenkomst met Hebreeuwse teksten 

is vaak erg nauwkeurig. Vervolgens kijkt Weeks naar gezegden waarin wijzen en dwazen 

met elkaar worden vergeleken en tegenover elkaar worden gezet. Wijzen en dwazen 

komen ook in het Aramese Ahikar voor. Hoewel de vorm van de Aramese gezegden 

enigszins verschilt, komt de beeldspraak zo treffend overeen dat enige verwantschap met 

Bijbelse gezegden zeer zeker mogelijk lijkt. Weeks kan zich niet aan de indruk onttrekken 

dat de gezegden met betrekking tot de wijzen en de dwazen in Spreuken een type gezegde 

vertegenwoordigt dat ook buiten Israël bekendheid genoot. Weeks besteedt tenslotte 

aandacht aan McKane (1965:55, 59-60) die beweert dat de weerspiegeling van wijsheid in 

andere tradities dan het Oude Testament het seculiere karakter van de wijsheid en de 

scheiding tussen de wijsheid en de profetische traditie aantoont. Weeks komt na 

bestudering van McKane’s voorbeelden tot de slotsom dat er geen bewijs is voor de 

gedachte van een voortdurende strijd tussen de ‘geïnspireerde’ profetische traditie en een 

‘seculiere’ wijsheidstraditie (Weeks 2007a:66-72). 

 

5.11.4 AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

De mogelijkheid van een Jahwistische herinterpretatie van Spreuken houdt geleerden alom 

bezig. De discussie cirkelt rond de vraag of het boek zich van oorsprong slechts met 

alledaagse zaken bezighield waarin JHWH geen rol van betekenis speelde of dat Hij vanaf 

het begin deel uitmaakte van de inhoud en dus van het leven van alledag en daarop Zijn 

stempel zette. In deze gedachtewisseling geldt: zoveel hoofden zoveel zinnen. 

 

Getalsmatig lijken de voorstanders van een theologisering van seculiere spreuken in de 

meerderheid te zijn. Maar er zijn ook geleerden die betwijfelen of er ooit seculier is gedacht 

                                                           
62 ‘Ahikar is of particular interest to the student of Proverbs for several reasons. It was almost certainly written 
in Assyria during the period of the Israelite monarchy, and so is probably contemporary with some parts of 
Proverbs. It is known to have been composed in scribal circles similar to those of Egypt, and so confirms the view 
that such circles were the centres of the composition of proverb collections; and finally there is positive proof that 
it was actually known to, and read by, Israelites: a copy, in Aramaic translation, was found among documents 
from a Jewish colony in Egypt of the fifth century B.C.’ (Whybray 1972:6). 



 
353 

in oud Israël. Het is opmerkelijk dat de discussie ten aanzien van (mogelijk) seculier 

denken bij Israël’s buurvolken slechts op kleine schaal door geleerden wordt gevoerd. Mijn 

mening is dat in de landen rondom Israël niet seculier werd gedacht. Goden hebben daar 

altijd een grote plaats in het dagelijkse leven ingenomen. In deze paragraaf spitst de vraag 

zich echter toe op Spreuken maar mag de argumentatie van ‘analogie’ niet buiten 

beschouwing worden gelaten. 

 

De gedachte van Crenshaw (‘Even the ones that appear secular from the modern 

standpoint must be understood against the background of a thoroughly religious society’) 

komt overeen met mijn stelling dat elke antieke samenleving is doortrokken met religie. 

 

De drie stadia die Fox onderscheidt, kunnen in het licht van Crenshaw worden 

teruggebracht tot één stadium waarbij de buitenlandse wijsheidsliteratuur (bijvoorbeeld 

Amenemope) sporen heeft nagelaten in de wijsheid van Israël. 

 

McKane kiest voor een linguïstische benadering om zijn standpunt dat Spreuken een 

Jahwistische herinterpretatie heeft ondergaan, te onderstrepen. De vraag is echter of 

McKane zijn zienswijze baseert op feiten of dat feiten zijn opvatting staven. Zijn 

opponenten laten terecht zien dat de theorie van McKane zich kenmerkt door aannames. 

 

Het bewijs van Whybray ten gunste van een Jahwistische herinterpretatie komt uit de hoek 

van de redactionele benadering. Whybray richt zich met name op de ‘JHWH-gezegden’ in 

Spreuken 10:1-22:16. Volgens hem hebben deze gezegden een tweeërlei doel: 

theologisering en herinterpretatie. Hoewel Weeks de redactie van Spreuken erkent, wijst 

hij een samenvoeging van seculiere en godsdienstige spreuken af. Ook Skehan is van 

mening dat Spreuken heeft blootgestaan aan een redactioneel proces maar verbindt deze 

redactie met de overeenkomst in getalswaarde van ‘Salomo’ (375) en het aantal verzen in 

10:1-22:16. Weeks besluit met op te merken dat de bewijsgrond die door Whybray wordt 

aangevoerd, tekortschiet om een Jahwistische herinterpretatie aannemelijk te maken. 

 

De ‘theorie’ die Blenkinsopp te berde brengt, kenmerkt zich (evenals die van McKane) door 

een vooronderstelling. Blenkinsopp gaat uit van een oorspronkelijk seculiere verzameling 

spreuken. Hij voert, zonder ‘bewijsmateriaal’, aan dat buiten de wijsheidsliteratuur 

facetten van Israël’s culturele en religieuze leven in overeenstemming werden gebracht 

met de Jahwistische orthodoxie. Vanuit het oogpunt van analogie is het volgens hem 

daarom aannemelijk dat dit ook met het wijsheidsonderwijs is gebeurd. Het zwakke punt 

in het betoog van Blenkinsopp is het ontbreken van voorbeelden waaruit onomstotelijk 

blijkt dat buiten de wijsheidsliteratuur herinterpretatie heeft plaatsgevonden. 
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Egyptische en Mesopotamische (wijsheids)teksten getuigen van een godsdienstige 

achtergrond en goddelijke activiteit. Geleerden zijn unaniem de opvatting toegedaan dat 

deze teksten hun invloed hebben gehad op en sporen hebben nagelaten in de wijsheid van 

Israël. Zij gaan dus blijkbaar uit van ‘selectieve inwerking’: de invloed van de buitenlandse 

wijsheid is merkbaar in Israël maar in de ‘eerste versie van Spreuken’ is het ‘godsdienstige’ 

buiten beschouwing gelaten. Ik wijs deze opvatting af op grond van wat ik te berde heb 

gebracht in paragraaf 5.11, de mening die ik mij heb gevormd aan de hand van auteurs in 

deze paragraaf en het standpunt van Dell die na bestudering van Spreuken tot de volgende 

conclusie komt: ‘The religious and the less religious existed side by side, in my view, in the 

earliest wisdom traditions. There was no conception of dividing life out in terms of religious 

and non-religious, as we would do today. There is no reason why the religious element and 

mention of Yahweh were no part of the original oral context. This original oral context is, 

however, lost in the mists of time. The mix of subject matter in the Proverbs simply 

represented the mix of life’ (Dell 2006:124). 

 

5.12  BUITENLANDSE (SEMITISCHE) INVLOED OP SPREUKEN 

 

5.12.1 INLEIDING 

 

Er is volgens Day veel werk verricht op het gebied van de toe-eigening van materiaal in 

Spreuken op grond van de Egyptische wijsheid. Er is echter weinig aandacht besteed aan 

een Semitische bijdrage aan het boek. Day wijst op het feit dat de meeste geleerden 

aandacht besteden aan de overeenkomst tussen Spreuken 23:13-14 (Onthoud een 

jongeling het vermaan niet, al sla je hem met de stok, hij zal er niet aan doodgaan. Jij 

slaat hem met de stok, en zijn ziel wordt gered van het schimmenrijk) en Ahikar: 81-82 

(‘Spare not your son from the rod; otherwise, can you save him [from wickedness]? If I 

beat you, my son, you will not die; but if I leave you alone, [you will not live]’). Het is naar 

zijn zeggen opmerkelijk dat Spreuken 23:13-14 nagenoeg onmiddellijk volgt op Spreuken 

22:17-23:11 dat wordt gezien als een aanhaling van Amenemope. Er wordt algemeen 

aangenomen dat Spreuken de ‘lener’ is. Day vestigt vervolgens de aandacht op Ahikar en 

merkt op dat dit werk enigszins is veronachtzaamd in de bestudering van Spreuken, hoewel 

het één van de weinige oud Nabije Oosterse wijsheidscomposities is die aanspraak kan 

maken op het feit dat het een ‘tijdgenoot’ van het Oude Testament is. Als laatste bespreekt 

hij een aantal facetten die licht werpen op een (mogelijke) Semitische beïnvloeding van 

Spreuken (Day 1995:62-70). 
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5.12.2 DE TEGENSTELLING RECHTVAARDIGEN-GODDELOZEN 

 

De tegenstelling tussen rechtvaardigen en goddelozen komt met name tot uitdrukking in 

de antithetische spreuken in Spreuken 10-15 (Heaton 1994:81; Day 1995:63). McKane 

(1970:420) stelt dat deze tegenstelling deel uitmaakt van de Jahwistische redactie van de 

oude wijsheid, deel van zijn C-groep-spreuken die, naar zijn zeggen, JHWH-taal 

introduceerden in oorspronkelijk seculiere spreuken. Eenzelfde standpunt wordt 

ingenomen door Steiert (1990:86) die beweert dat de tegenstelling rechtvaardigen–

goddelozen kenmerkend Israëlitisch is. De tegenstelling tussen rechtvaardigen en 

goddelozen wordt niet aangetroffen in Egyptische wijsheidsliteratuur. Deze literatuur 

beperkt zich tot de tegenstelling tussen driftig en geduldig waarvan sporen worden 

gevonden in Spreuken 15:18; 17:27; 22:24 en 29:22. De tegenstelling tussen 

rechtvaardigen en goddelozen in de Wijsheid van Ahikar wijst op het zich toe-eigenen van 

de Semitische wijsheidstraditie door Israël (Day 1995:63). 

 

5.12.3 NUMERIEKE SPREUKEN 

 

In Spreuken komen (naast andere Israëlitische wijsheidsliteratuur) numerieke spreuken 

voor (Spreuken 6:16-19; 30:15-31; Job 5:19-22; 33:14-22, 29 en Prediker 11:2) (Heaton 

1994:88; Day 1995:64; Tuinstra 1996:18; Steinmann 2009:34-35). De Egyptische 

wijsheid getuigt hier niet van. Ook in Ugaritische teksten komen numerieke spreuken voor, 

maar op één uitzondering na niet in een spreekwoordelijke context. De Wijsheid van Ahikar 

bevat één numerieke spreuk in Ahikar: 92-93a (‘There are two things which are good, and 

a third which is pleasing to Shamash: one who drinks and shares it, one who masters 

wisdom [and observes it]; and one who hears a word but tells it not’). Numerieke spreuken 

in Spreuken en elders in de Joodse wijsheidsliteratuur duiden op afhankelijkheid van de 

Semitische wijsheidstraditie (Day 1995:64; Clifford 1998:38-40). 

 

5.12.4 DIERENSPREUKEN 

 

Day merkt op dat de dierenspreuk over de mier in Spreuken 6:6-8 vrij snel wordt gevolgd 

door een numerieke spreuk in Spreuken 6:16-19 en dat de numerieke spreuken in 

Spreuken 30:15-31 bijna allemaal dierengezegden bevatten. De enige numerieke spreuk 

in de Wijsheid van Ahikar: 92-93a is eveneens nauw verbonden met dierengezegden omdat 

het onmiddellijk wordt voorafgegaan door een reeks van dierenspreuken in 85b-91. In de 

Egyptische wijsheidsliteratuur zijn dierenspreuken een rariteit. Op grond van bovenstaande 

voorbeelden komt Day (maar ook Clifford) tot een Semitische achtergrond van de 

dierenspreuken in Spreuken (Day 1995:64-65; Clifford 1998:38-40). 
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5.12.5 MIJN ZOON 

 

De aanspreekvorm ‘mijn zoon’ komt, op één uitzondering na, niet voor in het Egyptische 

onderricht (Kitchen 1977:82; Day 1995:65-66; Weeks 2007a:15), maar is gebruikelijk in 

Mesopotamisch materiaal (Kitchen 1977:82). In Mesopotamië worden daarnaast 

vermaningen aangetroffen om beide ouders te gehoorzamen en ogenschijnlijke 

verwijzingen naar de moeder als bron van opvoeding of onderwijs. Dit wijst op de 

mogelijkheid van Mesopotamische invloed, direct of indirect, op Spreuken 1-9 (Spreuken 

1:8, 10, 15; 2:1; 3:1, 11, 21; 4:1, 10 en 20), waar adresseringen aan ‘mijn zoon’ 

gebruikelijk waren en waar de moeder naast de vader optreedt als bron van onderwijs 

(Spreuken 1:8 en 6:20) (Weeks 2007a:15). In de Wijsheid van Ahikar komt ‘mijn zoon’ 

verschillende keren voor (82, 96, 127, 129 en 149). In Ahikar: 127 en 129 introduceren 

de woorden ‘mijn zoon’ waarschuwingen zoals deze ook voorkomen in bijvoorbeeld 

Spreuken 23:15, 19 en 26. De woorden ‘mijn zoon’ komen ook in de Babylonische en 

Ugaritische wijsheid voor en in de Semitische woorden van koning Lemoeël (Wat, mijn 

zoon, wat, zoon van mijn schoot, wat, zoon van mijn geloften, zal ik zeggen? – Spreuken 

31:2). Dit laatste is een voorbeeld van de invloed van de Semitische wijsheid (in plaats 

van de Egyptische) op Spreuken (Day 1995:65-66). Het belangrijkste onderdeel van het 

curriculum was niet de theologie maar decorum, etiquette en verstandig taalgebruik 

(Spreuken 12:23; 18:13 en 29:20) (Heaton 1994:79; Blenkinsopp 1995b:29-31). Dit soort 

bevelen komt ook voor in Egyptisch onderricht en Mesopotamische teksten zoals de 

Woorden van Ahikar (Blenkinsopp 1995b:29-31). 

 

5.12.6 HET ONDERWIJS VAN DE MOEDER 

 

Spreuken verwijst niet alleen naar het onderwijs van de vader, maar ook naar dat van de 

moeder (Spreuken 1:8; 6:20; 31:1 en mogelijk 31:26). In het Egyptische onderricht wordt 

niet verwezen naar het onderwijs van de moeder en de geïsoleerde Mesopotamische 

wijsheidsverwijzingen naar de moeder zijn eerder Sumerisch dan Semitisch. Zie 

bijvoorbeeld het Onderricht van Suruppak: 259-260 (‘The word of your mother, as if it 

were the word of your god, do not ignore it. A mother is (like) the sun, she gives birth to 

mankind’). Het is daarom opvallend dat Spreuken 31:1 zichzelf bestempelt als deel van de 

Semitische wijsheid door Israël toegeëigend. Spreuken 6:20 maakt deel uit van hetzelfde 

hoofdstuk dat een dierengezegde (Spreuken 6:6-8) en een numerieke spreuk (Spreuken 

6:16-19) bevat en daarom van een Semitische achtergrond getuigt (Day 1995:66; Clifford 

1998:38-40). 
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5.12.7 DE ‘VREES VOOR JHWH’ 

 

Clements zegt dat de oorsprong van de ‘vrees voor JHWH’ moet worden gezocht in de 

cultus. Het beschrijft iemand die deelnam aan de verering van de godheid die bekend stond 

als JHWH en het richt de aandacht op het fysiek deelnemen aan de verering van deze 

JHWH en het aanbidden in Zijn naam (Clements 1992:62). 

 

Het centraal stellen van de ‘vrees voor JHWH’ in Spreuken 1-9 wordt volgens Day 

benadrukt door de verwijzing ernaar in Spreuken 1:7 en 9:10 (zie ook Spreuken 1:29; 

2:5; 3:7 en 8:13). Het verbindt Spreuken 1-9 met de wijsheid in Prediker. Dit verband, 

samen met de afwezigheid van een verwijzing naar de koning, wijst, zo zegt Day, op een 

datering van Spreuken 1-9 na de ballingschap, in tegenstelling tot Spreuken 10-29 dat 

vergeleken kan worden met vroeg Egyptische wijsheidsliteratuur en dat bol staat van 

zinspelingen op de koning en als zodanig wijst op een datering na de ballingschap 

(tenminste voor een deel van het materiaal). De ‘vrees voor JHWH’ komt ook voor in 

Spreuken 10-29 maar heeft daar niet zo’n centrale rol in relatie tot de wijsheid (Spreuken 

10:27; 14:2, 26-27; 15:16, 33; 16:6; 19:23; 22:4; 23:17 en 24:21). Getuigenis van het 

denkbeeld dat de vrees voor de godheid deel van de wijsheid is, komt ook buiten Israël 

voor. Alhoewel de gedachte van de vrees voor de godheid gemeengoed was in oud Egypte, 

wordt het niet gevonden in de Egyptische wijsheidsliteratuur. Het idee komt ook een aantal 

keren voor in de Babylonische wijsheidsliteratuur. Het lijkt erop dat Spreuken de gedachte 

van de vrees voor de godheid heeft overgenomen van de Semitische wijsheid in plaats van 

de Egyptische (Day 1995:66-67). 

 

5.12.8 DE PERSONIFICATIE VAN WIJSHEID 

 

De wijsheid wordt gepersonifieerd in Spreuken (1:20-33; 8 en 9:1-6), Wijsheid van Jezus 

Sirach (1; 4; 14-15; 24 en 51) en Wijsheid van Salomo (7-8). In Spreuken wordt Wijsheid 

voorgesteld als een vrouw die aan de stadspoort staat en de voorbijgangers uitnodigt om 

te participeren in het onderwijs dat zij aanbiedt. In hoofdstuk 1 hanteert zij de profetische 

aanspreekvorm om het publiek te waarschuwen, te vermanen en aan te sporen. In 

hoofdstuk 8 vestigt zij de aandacht op zichzelf en in hoofdstuk 9 wordt zij vergeleken met 

Vrouwe Dwaasheid (beide nodigen de voorbijgangers uit om in hun huis te dineren) 

(Shupak 1993:267). 

 

Omdat Wijsheid gepersonifieerd als een vrouw die de menigte toespreekt, niet voorkomt 

in andere Bijbelboeken noch in de buiten-Bijbelse literatuur, komt de vraag naar haar 
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wezen boven. Wat is de relatie tussen haar en het wijsheidsonderricht van de leraar ten 

behoeve van zijn leerlingen? In deze paragraaf laat ik een aantal visies de revue passeren. 

 

In het verleden werd deze personificatie soms gezien als een afspiegeling van de 

Egyptische godin Isis-Sophia (Reitzenstein 1901:104-109; Shupak 1993:26928). 

 

De speculatie omtrent haar dateert uit de Hellenistische periode en is dus te laat om 

Spreuken te hebben beïnvloed (Ringgren 1947:144).63 

 

Albright (1955:7-9) gelooft dat de personificatie van de Wijsheid is overgenomen van de 

hypostasering64 (= een abstractie als concreet voorstellen) van de Wijsheid van de 

Kanaänitische god El. Shupak steunt de zienswijze van Albright maar spreekt niet over El. 

Zij refereert aan een bekende ‘kunstgreep’ zowel in als buiten de Bijbel. In Psalmen 

ontmoeten we het beeld van vrede en recht die elkaar kussen (Gearmd gaan vriendschap 

en trouw, elkander kussen vrede en recht – Psalm 85:11) en in Spreuken dat van 

bezonkenheid en goed-verstaan (bezonkenheid zal waken over jou, goed-verstaan je zal 

behoeden, om je te redden van de weg van het kwaad, van een man die verdraaiingen 

uitspreekt – Spreuken 2:11-12) (Shupak 1993:268). Hoewel El bekend stond om zijn 

wijsheid in Ugarit, ontbreekt het volgens Day aan bewijs voor een hypostasering van zijn 

wijsheid (Day 1995:69). Whybray (1965:84-85) en Emerton (1979:231-232) staan op het 

standpunt dat de linguïstische argumenten van Albright voor een Kanaänitische tekstuele 

bron die ten grondslag zou liggen aan Spreuken 8-9 overdreven zijn. 

 

Het is heden ten dage gangbaar om de gepersonifieerde wijsheid op te vatten als een 

Hebreeuwse versie van de Egyptische godin Ma‘at65. Ma‘at betekent ‘gerechtigheid, orde, 

waarheid’ en was het beginsel dat ten grondslag lag aan de Egyptische wijsheidsboeken 

(Kayatz 1966:76-119; Stavleu 1989b:97; Shupak 1993:268; Clifford 1998:33). Kayatz 

heeft een aantal parallellen getrokken tussen de godheid (Ma‘at) en Spreuken 1-9 (Kayatz 

1966:76-119) en Shupak merkt op dat Ma‘at, die van oorsprong een abstracte waarde 

                                                           
63 Het lijkt dat de auteur van Spreuken, naast de invloed uit Babylon en Egypte, is beïnvloed door een oud Nabije 
Oosterse erfenis – personificatie van Wijsheid wordt ook gevonden in de Hellenistische wereld in de figuur van 
Isis-Sophia en in Assyrië (vergelijk Ahikar) (Shupak 1993:269). 
64 ‘… it seems wiser to avoid the term “hypostasis”’ (Murphy 1986:92). 
65 McKane ondersteunt deze opvatting niet. Zijn bestudering van Spreuken heeft hem tot de slotsom gebracht 
dat niet zozeer de Egyptische mythologie maar veeleer de Kanaänitische ten grondslag ligt aan de personificatie 
van Wijsheid (McKane 1970:344). 
Barucq (1972:1421, 1464) benadrukt dat er te weinig bekend is over de Kanaänitische wijsheid om conclusies te 
trekken en waarschuwt voor een enkele vereenzelviging van de wijsheidspersonages in Spreuken. 
Whybray (1965:54-56) wijst op het feit dat hoewel de vergoddelijking van Ma‘at in het Egyptische polytheïsme 
nagenoeg onvermijdelijk was, een dergelijke evolutie voor de wijzen in Israël niet zo voor de hand lag. 
Lang (1986:115-120) stelt dat Wijsheid een werkelijke godin was, beschermheilige van het onderwijs. 
Clifford (1998:55) vat Vrouwe Wijsheid op als contrast van Vrouwe Dwaasheid omdat Vrouwe Dwaasheid 
antecedenten heeft in vroegere literatuur. De meest aannemelijke mogelijkheid is volgens hem dat de 
gepersonifieerde Wijsheid in Spreuken afkomstig is uit de Mesopotamische mythologie (Clifford 1999:24). 
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karakteriseert (‘orde, gerechtigheid en rechtvaardigheid’), in de loop der eeuwen is 

veranderd in een op zichzelf staande godin, de dochter van de scheppingsgod Re66, die de 

aarde deze orde oplegde. Het is daarom volgens haar aannemelijk om te veronderstellen 

dat ook in Spreuken sprake is van personificatie van een goddelijke deugd waarvoor 

kenmerken van buitenlandse goden werden gebruikt. De Babylonische godin van de liefde 

Ishtar en de Egyptische godin van gerechtigheid Ma‘at komen volgens Shupak het dichtst 

bij Vrouwe Wijsheid (Shupak 1993:268). Day verzet zich op drie fronten tegen Kayatz. Ten 

eerste merkt hij op dat Ma‘at nergens in de Egyptische wijsheidsliteratuur wordt 

gepersonifieerd. Ten tweede, als Ma‘at wordt gepersonifieerd (buiten de 

wijsheidsliteratuur) dan spreekt Ma‘at nooit in de eerste persoon. In Spreuken 1-9 gebeurt 

dat wel (Spreuken 1:20-33; 8:1-36 en 9:4-6). Ten derde blijken zekere parallellen 

twijfelachtig te zijn (Day 1995:68). Zo merkt Kayatz (1966:107-111) op dat het symbool 

voor Ma‘at in Egypte aan een ketting om de nek werd gedragen en hij vergelijkt dit met 

de verwijzingen naar het nekversiersel in Spreuken 1:9; 3:3, 22 en 6:21. In geen van deze 

verzen wordt de hanger gerelateerd aan חכמה. In de beleving van Day is de beeldspraak 

een vrije adaptatie van Deuteronomium 11:18 omdat נפש in Deuteronomium 11:18 eerder 

als nek dan als ziel moet worden opgevat (Day 1995:68). 

 

Von Rad stelt dat in het bijzonder in Spreuken 8:22-29 

 

The style of a specific Egyptian divine proclamation has clearly been borrowed and that in 

vv.30f. the Egyptian idea of a deity caressing personified truth (Maat) has somehow, though 

not without internal modifications, found its way into our didactic poem. … But what does all 

this prove? Only that ideas which had their roots elsewhere came to Israel’s help when she 

needed them, in order to be able to progress in her thinking within her own domain. 

 

(Von Rad 1972:153) 

 

Von Rad ziet Vrouwe Wijsheid als een personificatie van de wereldorde die hij als spil van 

het wijsheidsdenken beschouwt. 

 

The most interesting feature of what is new is that this world order turns, as a person, towards 

men, wooing them and encouraging them in indirect address. What is objectified here, then, 

is not an attribute of God but an attribute of the world, namely that mysterious attribute, by 

virtue of which she turns towards men to give order to their lives. 

 

(Von Rad 1972:156) 

 

                                                           
66 De gedachte dat Ma‘at de dochter is van de scheppingsgod Re (en hem naar de hemel begeleidt – Englund 
(1989:23)), komt ook bij Englund (1989:23) en Clifford (1998:33) voor. 
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Gepersonifieerde Wijsheid is voor Von Rad (1972:144) ‘the self-revelation of creation’. 

Murphy merkt in antwoord op Von Rad op dat 

 

… the very origins and the authority of Wisdom suggest more than a personified order of 

creation. Wisdom is somehow identified with the Lord. The call of Lady Wisdom is the voice of 

the Lord; she is the revelation of God, not merely the self-revelation of creation. She is the 

divine summons issued in and through creation, sounding through the vast realm of the 

created world, and heard on the level of human experience. This is the task that seems to be 

assigned to her in Prov 8:31. 

 

(Murphy 2002:138) 

 

Murphy besluit met te zeggen dat er niet hoeft te worden gekozen tussen JHWH en 

schepping in Vrouwe Wijsheid zoals Von Rad doet. Uiteindelijk is de openbaring van de 

schepping de openbaring van JHWH. JHWH spreekt door middel van wijsheid/schepping 

(Murphy 2002:139).67 

 

Lang (1986:135) suggereert dat de personificatie van Wijsheid is ontleend aan een 

Kanaänitische godin die Wijsheid חכמה wordt genoemd en die patrones was van de 

schrijversscholen. Day reageert op Lang met te zeggen dat er geen enkel bewijs is voor de 

zienswijze dat zo’n godin ooit heeft bestaan en geeft aan dat hij zich genoodzaakt voelt 

om zijn toevlucht te zoeken tot een Semitische oorsprong voor de personificatie van 

Wijsheid (Day 1995:68-69). 

 

Volgens Smith is de personificatie van Wijsheid in Spreuken ontleend aan de godin Asjera. 

Om zijn gedachte te onderbouwen, merkt hij op dat beide vrouwelijke goddelijke figuren 

zijn, dat de wijsheid in Spreuken verschillende keren in verband wordt gebracht met een 

boom des levens/een levensboom/een boom van leven (Spreuken 3:18; 11:30 en 15:4) 

die vergeleken zou kunnen worden met de gestileerde Asjera-boom, en dat het woord אשרי, 

‘heilig/door JHWH gezegend’ in Spreuken 3:13 en 18 voorkomt, één van de passages 

betreffende de personificatie van Wijsheid (Smith 1990:94-95). Day noemt deze 

veronderstelling twijfelachtig. Hij merkt op dat de godin Asjera nooit met de wijsheid in 

verband wordt gebracht, hetzij in Ugaritische teksten, het Oude Testament of welke andere 

bron dan ook. Verder is naar zijn zeggen de verhouding tussen Wijsheid en JHWH meer 

verwant aan die van een kind dan een echtgenote (Spreuken 8:22), en het gebruik van 

het woord אשרי in Spreuken 3:13 en 18 is niet zo opmerkelijk omdat het vrij vaak voorkomt 

                                                           
67 In een eerdere publicatie merkt Murphy op dat er twee manieren zijn om gepersonifieerde wijsheid op te 
vatten: gepersonifieerde wijsheid is een kenmerk van JHWH en gepersonifieerde wijsheid is een hypostase vaak 
opgevat als een personage van een primitieve gnostische mythe (Murphy 1978:38). 
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in Spreuken en verwante wijsheidsliteratuur (Psalm 127:5; 128:1; Spreuken 8:32, 34; 

14:21; 16:20; 20:7; 28:14 en 29:18). Day is van mening dat de personificatie van 

Wijsheid, evenals veel andere kenmerken van Spreuken 1-9, haar achtergrond heeft in de 

(West) Semitische wijsheidstraditie. In de Wijsheid van Ahikar28: 94b-95 staat: ‘[From] 

heaven the peoples are [fa]voured; [W]isdom i[s of] the gods. Indeed, she is precious to 

the gods; Her kingdom is et[er]nal. She has been established in the he[aven]s. Yea, the 

lord of the holy ones (or Baal Qdšn) has exalted her’. Day zegt dat het overduidelijk is dat 

Wijsheid hier wordt gepersonifieerd. Hij haalt ook Wijsheid van Jezus Sirach 24:4 waar 

Wijsheid zegt: ‘Ik zette mijn tent neer in de hoge hemel, mijn troon stond op een 

wolkkolom’ en 1 Enoch 42:1-2: ‘Wisdom found no place where she could dwell, and her 

dwelling was in heaven. Wisdom went out in order tod well among the sons of men, but 

did not find a dwelling. Wisdom returned to her place and took her seat in the midst of the 

animals’ aan. Hoewel soms wordt aangenomen dat de personificatie van de Wijsheid van 

JHWH in Spreuken in Israël heeft plaatsgevonden, maakt de parallel in Ahikar het 

natuurlijker om te veronderstellen dat dit opnieuw een voorbeeld is waarin Israël dank is 

verschuldigd aan de West Semitische wijsheidstraditie. Day besluit met op te merken dat 

de Israëlitische wijsheid, met inbegrip van Spreuken, heeft blootgestaan aan Semitische 

invloeden naast de Egyptische invloed waarop meestal de aandacht wordt gevestigd. 

Hoewel de informatiebronnen met betrekking tot de Semitische wijsheid beperkter zijn dan 

de Egyptische, is er genoeg bekend om enige invloed af te leiden op de wijsheid van Israël 

en het boek Spreuken (Day 1995:69-70). 

 

De mening van Hadley is dat de vergoddelijking of verheerlijking van Vrouwe Wijsheid 

geen legitimatie is van de verering van ‘gevestigde’ godinnen maar eerder een literaire 

compensatie voor de eliminatie van de aanbidding van deze godinnen. In Spreuken 8:22-

31 bestempelt Wijsheid zichzelf als de eerste van JHWH’s schepsels en pretendeert 

aanwezig te zijn geweest toen hij hemelen gereedmaakte en toen hij een cirkel beschreef 

op het aanschijn van de oervloed (Spreuken 8:27). Wijsheid lijkt in verband te worden 

gebracht met JHWH door één of andere daad van JHWH (schepping, geboorte of 

verwerving). Wijsheid was aanwezig toen JHWH Zijn scheppingsdaden vorm gaf. Of 

Wijsheid JHWH al dan niet bijstond in Zijn schepping hangt af van de vertaling van אמון als 

‘meester architect’ of als ‘klein kind’. Spreuken 3:19 verhaalt dat de ENE zelf heeft met 

wijsheid een aarde gegrondvest, hemelen gevestigd met goed-verstaan. Omdat JHWH 

blijkbaar Wijsheid nodig heeft om te scheppen, moet Hij met Wijsheid vertrouwd zijn 

geweest voordat Hij Zijn scheppingsdaden kon uitvoeren (Hadley 1995:236-238). Hadley 

(1995:243) besluit met op te merken dat ‘here in the wisdom literature, can be seen a 

female figure of Lady Wisdom with seemingly divine attributes, but still very much ‘under 
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the thumb’ of Yahweh, which may be an attempt at satisfying this apparent need for the 

feminine to be represented in the deity’. 

 

De indrukwekkende toespraak van Wijsheid wordt volgens Murphy opzettelijk in een 

publieke arena geplaatst en zorgt zo voor een breed publiek. Spreuken 8:30-31 beschrijft 

haar positie. Het is onduidelijk of Wijsheid een plaats heeft gehad ‘in’ de schepping. 

Wijsheid wordt in verband gebracht met JHWH maar nog meer nadrukkelijk met de mens 

(Spreuken 7-9). Wijsheid wordt tegenover een andere ‘vrouw’ gesteld en haar relatie tot 

de mens wordt op een erotische manier beschreven. Die andere vrouw is meer dan 

seksuele verleiding en is uitgegroeid tot gepersonifieerde Vrouwe Dwaasheid (Spreuken 

9:13-18) (Murphy 1995:224-226). Wijsheid lijkt de schakel te zijn tussen het leven van 

alledag en JHWH (Spreuken 8:35) (Murphy 1995:231). 

 

Camp (1985:23-46) concludeert dat er geen overeenstemming is over de oorsprong van 

deze personificatie (Camp 1985:23-46). 

 

5.12.9 AFSLUITENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Day maakt zich sterk om aan te tonen dat de Spreukenwijsheid niet alleen is beïnvloed 

door de Egyptische wijsheid maar dat ook de Semitische wijsheid haar stempel op 

Spreuken heeft gedrukt. 

 

Day wijst allereerst op de overeenkomst tussen Spreuken 23:13-14 en Ahikar: 81-82. Hij 

meent een tweede bewijsgrond te vinden in de tegenstelling rechtvaardig-goddeloos in 

Spreuken 10-15 en Ahikar (hoewel hij geen voorbeelden uit Ahikar ten tonele voert). Naar 

zijn zeggen wordt deze overeenkomst in elk geval niet aangetroffen in de Egyptische 

wijsheid. Day vindt in Spreuken twee numerieke spreuken (6:16-19 en 30:15-31) en in 

Ahikar één (Ahikar: 92-93). De numerieke spreuk in Spreuken 6:16-19 wordt 

voorafgegaan door een dierenspreuk in 6:6-8. Iets dergelijks doet zich volgens Day ook 

voor in Ahikar (92-93a wordt voorafgegaan door een dierenspreuk in 85b-91). De 

aanspreekvorm ‘mijn zoon’ komt regelmatig voor in Spreuken, vijf keer in Ahikar en slechts 

één keer in Egyptisch onderricht. Volgens Day opnieuw een bewijs voor Semitische invloed 

op Spreuken. Vervolgens kijkt hij naar de ‘vrees voor JHWH’ die niet wordt gevonden in de 

Egyptische literatuur (hoewel hij erkent dat de vrees voor de godheid tot het gedachtegoed 

van de Egyptenaar behoorde) en daarom volgens hem afkomstig lijkt uit de Semitische 

wijsheid. Het denkbeeld dat Ma‘at model heeft gestaan voor Vrouwe Wijsheid wordt door 

Day afgewezen. Hij relateert Vrouw Wijsheid aan de Semitische wijsheid. 
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De conclusie van Day dat er sprake is van enige invloed van Semitisch wijsheidsmateriaal 

op Spreuken zou ik willen ombuigen naar de uitspraak dat beïnvloeding mogelijk is. Deze 

mogelijkheid lijkt reëel omdat Israël niet alleen in contact kwam met Egypte, maar ook 

relaties onderhield met andere buurvolken. Er is slechts één min of meer letterlijke 

overeenkomst tussen Spreuken en Ahikar. Day geeft geen voorbeeldteksten waaruit de 

overeenkomst rechtvaardig-goddeloos blijkt. Er is maar één numerieke spreuk die wellicht 

overeenkomt en de dierenspreuk in de nabijheid van deze numerieke spreuk kan op toeval 

berusten. De aanspreekvorm ‘mijn zoon’ zou ik als het ‘meest overtuigende bewijs’ willen 

aanmerken omdat deze overeenkomst zich vijf keer voordoet. Het ‘bewijs’ dat Ma‘at niet 

model heeft gestaan voor Vrouwe Wijsheid wijs ik af. Er is namelijk onder geleerden een 

grote mate van overeenstemming tussen Ma‘at en Vrouwe Wijsheid. Ik kom tot de slotsom 

dat het bewijs van Day flinterdun is. Dit betekent niet dat de Semitische wijsheid haar 

invloed niet heeft doen gelden in die van Israël. Maar deze invloed heeft geen betere 

kaarten dan de invloed vanuit de andere buurlanden. 

 

5.13  BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAAG 

 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in welke context het boek Spreuken moet worden 

gelezen om de teksten die in hoofdstuk 6 worden geëxegetiseerd in het juiste perspectief 

te plaatsen en toepasbaar te maken voor begeleiding (hoofdstuk 7). 

 

Het belang van Spreuken blijkt uit het feit dat het boek naast de Hebreeuwse canon (en 

christelijke canon) deel uitmaakt van de Septuaginta, Peshitta, targoem en Vulgaat; 

waarmee de zeggingskracht van Spreuken toeneemt. 

 

Spreuken bestaat uit zeven verzamelingen die worden ingeleid door een opschrift en/of 

toeschrijving. Voor de uitleg van de individuele spreuken is het van belang om te letten op 

de verzameling waaruit het gezegde afkomstig is. Elke verzameling heeft namelijk haar 

eigen achtergrond die van invloed is op de exegese. Ik heb in paragraaf 5.3.3 de 

hoofdstukken 1-9 samen genomen omdat zij de hermeneutische gids vormen voor het 

verstaan van het boek als geheel. De hoofdstukken 10-29 komen wat betreft thematiek 

overeen. Hoofdstuk 30 en 31 zijn tenslotte afkomstig van buitenlandse wijsheidsleraren. 

 

De vraag naar het auteurschap en/of de readctie van Spreuken vind ik voor de uitleg en 

de toepasbaarheid van het boek in de eenentwintigste eeuw minder belangrijk dan de 

canonisering omdat Spreuken vooral daaraan zijn zeggingskracht heeft te danken. 
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De datering van Spreuken loopt uiteen van voor tot na de ballingschap. Datering is van 

invloed op de inhoud van de verzamelingen. Een verzameling die is geschreven voor de 

ballinschap getuigt wellicht van een andere kijk op het leven dan een verzameling die is 

geschreven door een auteur die de ballingschap heeft meegemaakt of daarvan op de 

hoogte was. 

 

De oorspronkelijke context van de veelal tweeregelige epigrammen in Spreuken is lastig 

te achterhalen. Dit kan onder exegeten leiden tot speculatie die haar weerslag heeft op de 

uitleg van de teksten in hoofdstuk 6. 

 

Geleerden zijn van mening dat geschiedenis geen deel uitmaakt van Spreuken. Elk mens 

wordt echter gevormd door het leven waarin hij staat of de geschiedenis van het volk 

waarvan hij deel uitmaakt en die zijn objectiviteit beïnvloedt. Het is dan ook heel goed 

denkbaar dat de auteur(s) en/of redacteur(en) van Spreuken door de bril van hun 

geschiedenis naar de werkelijkheid hebben gekeken die zo zijn neerslag in Spreuken heeft 

gekregen (vergelijk Ceresko – paragraaf 5.7). 

 

In Spreuken komen een aantal (theologische) thema’s voor (paragraaf 5.8). Voor de uitleg 

van de teksten in hoofdstuk 6 is het belangrijk om zicht te hebben op deze thematiek. De 

thema’s die uit Spreuken naar voren komen, bepalen namelijk mijn keuze van teksten die 

uiteindelijk licht werpen op een Bijbelse manier van begeleiden. 

 

Het feit dat de theologie van Spreuken en die van de rest van het Oude Testament zowel 

overeenkomsten als verschillen vertoont, heeft geen invloed op het toepasbaar maken van 

de Spreukenwijsheid voor begeleiding. 

 

Het doel van Spreuken, opvoeding en onderwijs, komt tot uiting in 1:2-6. Het geeft niet 

alleen ouders en leraren aanwijzingen ten aanzien van de overdracht van kennis en 

vaardigheden, maar richt zich ook tot de zoon of leerling. Dat Spreuken zijn tijd ver vooruit 

was, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het boek rept over leerbelemmeringen (het wel of 

niet leerbaar zijn) maar ook over aansluiten bij de leerstijl van de zoon of leerling. 

 

In paragraaf 5.11 heb ik mij beziggehouden met een mogelijke Jahwistische 

herinterpretatie van Spreuken. Na allerlei opvattingen te hebben bestudeerd, ben ik tot de 

slotsom gekomen dat zowel buiten als in Israël de godheid altijd een rol van betekenis 

heeft gespeeld in het leven van alledag. Deze conclusie is van invloed op de bestudering 

van teksten in het volgende hoofdstuk en de relatie die vandaar uit met begeleiding zal 

worden gelegd. 



 
365 

De beïnvloeding van de Israëlitische wijsheid door de wijsheid uit omringende landen is 

zonneklaar: er zijn overeenkomsten aan te wijzen tussen enerzijds Ahikar en Amenemope 

en anderzijds Spreuken. Deze invloed moet in de uitleg van teksten worden meegenomen 

om de teksten die uiteindelijk licht werpen op een Bijbelse visie op begeleiding tegen de 

juiste achtergrond te lezen en uit te leggen. 
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6 
 

  EXEGESE VAN TEKSTEN UIT SPREUKEN 

 

 

6.1  INLEIDING 

 

6.1.1  INLEIDENDE OPMERKINGEN 

 

Hoofdstuk 6 is een logisch vervolg op de hoofdstukken 3 (‘De theologie van de wijsheid’) 

en 5 (‘Het boek Spreuken’). In het hoofdstuk dat handelt over de theologie van de wijsheid 

is een aantal (theologische) thema’s naar voren gekomen. Tot deze thema’s behoren onder 

andere de wijsheid en de ‘vrees voor JHWH’ (paragraaf 3.4.7) en de wijsheid en het leven 

in de wereld (paragraaf 3.4.8). In hoofdstuk 5 komen gelijksoortige (theologische) thema’s 

aan de orde: Jahweh (paragraaf 5.8.2.1) en het aanbod van ‘leven’ (paragraaf 5.8.2.4). 

 

Op grond van deze thema’s in de wijsheidsliteratuur én in Spreuken ben ik tot een eerste 

selectie van spreuken uit het boeken Spreuken gekomen die ik aan de hand van 

toonaangevende wetenschappelijke commentaren uitgeleg. Tijdens de bestudering van het 

thema ‘leven’ stuitte ik op werkwoorden die een rol spelen in het proces dat leidt tot een 

‘levend leven’. Spreuken blijkt ook opdrachten over de vader/leraar te bevatten die een rol 

spelen in begeleiding. Naast de ‘vrees voor JHWH’, ‘leven’ en de opdrachten over de 

vader/leraar houdt Spreuken zich ook bezig met gedrag, deugden en vaardigheden en 

emotie en geeft de vader/leraar waarschuwingen en adviezen. In de uitleg kies ik waar 

mogelijk voor een exegese op woordniveau. Omdat niet alle geraadpleegde werken op dit 

niveau commentaar leveren, maak ik ook gebruik van een thematische behandeling van 

een vers of versdeel. 

 

De uitleg van elk vers laat ik voorafgegaan door een citaat van de spreuk in het Hebreeuws, 

een vertaling waarbij naast de BHS gebruik is gemaakt van de Herziene Statenvertaling1 

en de Naardense Bijbelvertaling.2 Als uitgangspunt neem ik de Naardense Bijbelvertaling. 

Op enkele plaatsen wijk ik van de Naardense Bijbelvertaling af en volg ik de Herziene 

                                                           
1 De in 2010 verschenen Herziene Statenvertaling is een herziening van de Statenvertaling uit 1637. Er is naar 
gestreefd om door deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de verstaanbaarheid van de 
Statenvertaling te vergroten (Stichting Herziening Statenvertaling s.a.). 
2 Ik heb de teksten letterlijk overgenomen uit de NB inclusief interpunctie. 
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Statenvertaling.3 Het uitgangspunt van de exegese is om zo goed mogelijk zicht te krijgen 

op de inhoud en betekenis van de teksten door zorgvuldig kennis te nemen van de uitleg 

van de diverse commentatoren. Waar mogelijk breng ik de visies van auteurs met elkaar 

in verband. Een opsomming van denkbeelden is echter niet altijd te vermijden. De naam 

van de commentator die wordt besproken, noem ik tijdens de vertolking van zijn 

denkbeelden of vermeld ik aan het eind van zijn uitleg. De opvatting van de auteur geef ik 

in een aparte paragraaf weer. Ik heb in de geraadpleegde commentaren gezocht naar 

tekstkritiek. Niet elke auteur besteedt aan dit onderwerp aandacht. Opmerkingen met 

betrekking tot tekstkritiek verwoord ik voorafgaand aan de exegese van het betreffende 

vers. Tijdens de exegese van de teksten heb ik ten aanzien van elk vers en elk woord in 

een vers elk commentaar geraadpleegd. Het komt echter voor dat maar één (of enkele) 

commentator(en) iets (specifieks) opmerken over een woord. 

  

6.1.2  ONDERZOEKSVRAAG 

 

In hoofdstuk 7 staat de vraag centraal welke teksten uit het boek Spreuken van betekenis 

zijn voor een christelijk perspectief op (professionele) begeleiding (en breder: de agogiek). 

Het inhoudelijke antwoord op deze vraag wordt gegeven in het volgende hoofdstuk. In 

hoofdstuk 7 wordt de kennis uit hoofdstuk 6 in verband gebracht met (professionele) 

begeleiding en worden lijnen getrokken voor een christelijke visie op (professionele) 

begeleiding. 

 

6.1.3  DE LIJN VAN DIT HOOFDSTUK 

 

Hoofdstuk 6 is het ‘hart’ van dit onderzoek en zal in het volgende hoofdstuk leiden tot een 

christelijk perspectief op (professionele) begeleiding. 

 

In hoofdstuk 6 wordt allereerst aandacht besteed aan Spreuken 1:1-7 (paragraaf 6.2). 

Spreuken 1:1-7 verschaft informatie over de auteur van Spreuken, de inhoud van het 

boek, het doel van Spreuken en het beoogde (lezers)publiek. Spreuken 1:1-7 wordt 

beschouwd als een algemene inleiding op het boek. Het verstrekt de kennis die nodig is 

om Spreuken op een juiste manier te verstaan en toont daarmee de relevantie aan van 

het boek voor (professionele) begeiding in een christelijke context. De relevantie van 

Spreuken voor (professionele) begeleiding komt in hoofdstuk 7 aan de orde. 

 

                                                           
3 Dit is bijvoorbeeld het geval bij de vertaling הוָה ת יְְ֭ ַ֣  Deze uitdrukking wordt in de HSV vertaald met ‘de vreze .יְִרא 

des HEEREN’ en in de NB met ‘ontzag voor de ENE’. Ik heb gekozen voor de vertaling de ‘vrees voor JHWH’ omdat 
het woord ‘vrees/vreze’ buiten de NB de gangbare vertaling is voor ת ַ֣ הוָה Het woord .יְִרא   vertaal ik consequent יְְ֭

met JHWH. 
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Teksten (spreuken) die als onderwerp de ‘vrees voor JHWH’ (‘De vreze des HEEREN 

(HSV)/Ontzag voor de ENE (NB)’) hebben, worden in paragraaf 6.3 besproken.4 Deze 

teksten komen in Spreuken voor en vormen één van de theologische thema’s (paragraaf 

5.9.8) van het boek. De vraag of Spreuken een Jahwistische herinterpretatie heeft 

ondergaan, wordt in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten omdat in paragraaf 5.11 

uitgebreid aandacht is besteed aan deze vraag. 

 

Paragraaf 6.4 behandelt de teksten (spreuken) die zich buigen over het aanbod van 

‘leven’.4 Ook deze teksten vormen een theologisch thema (paragraaf 5.8.2.4). In de 

Engelse taal wordt in de uitleg van deze teksten regelmatig gesproken over een ‘living life’. 

Een omschrijving die beter de essentie van de gedachtegang in deze spreuken aangeeft 

dan alleen het Nederlandse woord ‘leven’. Spreuken waarin ‘leven’ centraal staat, komen 

(evenals teksten die zich bezighouden met de ‘vrees voor JHWH’) in Spreuken voor. 

 

In paragraaf 6.5 wordt aandacht besteed aan proceswerkwoorden. Deze 

proceswerkwoorden doen een appel op degene die in (professionele) begeleiding wordt 

begeleid (in coaching aangeduidt als coachee en in supervisie als supervisant) om naar het 

wijsheidsonderwijs te ‘horen’ (paragraaf 6.5.2), het ‘op’ te ‘merken’ (paragraaf 6.5.3), het 

‘aan’ te ‘nemen’ (paragraaf 6.5.4), het te ‘verwerven’ (paragraaf 6.5.5) en het te 

‘bewaren’/‘(be)waken’ (paragraaf 6.5.6). Naast deze proceswerkwoorden worden in 

paragraaf 6.5.7 werkwoorden genoemd die een beroep doen op de persoon die wordt 

begeleid om zich de wijsheid eigen te maken maar minder vaak in Spreuken voorkomen 

dan de werkwoorden in de paragrafen 6.5.2 tot en met 6.5.6. Het in praktijk brengen van 

deze ‘werkwoorden’ leidt uiteindelijk tot een levend leven (‘a living life’). 

 

Paragraaf 6.6 behandelt teksten die opdrachten aan de vader/leraar/begeleider bevatten. 

 

In paragraaf 6.7 komen tenslotte gedrag, deugden en vaardigheden, emotie en 

waarschuwingen en advies aan de orde die een rol spelen in begeleiding. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Aan het begin van de paragrafen 6.3 en 6.4 wordt een overzicht gegeven van de teksten waarin ‘de vreze des 
HEEREN (HSV)/ontzag voor de ENE (NB)’ en ‘leven’ voorkomen. 
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6.2  INLEIDENDE WOORDEN – SPREUKEN 1:1-7 

 

‘These verses state the pedigree, essence, and purpose of the book called Proverbs’ 

(Van Leeuwen 1997b:32) 

 

‘Therefore the Masoretic tradition intends the motto to cover all sections of the book and 

requires us to read the whole passage in vv. 1-7 as a preface to the anthology of 

sapiential sayings compiled under the name of Solomon’ 

(Loader 2014:53)5 

 

De meeste commentatoren beschouwen Spreuken 1:1-7 als een eenheid (Delitzsch [1866-

91] 2006:37-41, Kidner 1964:57; Scott 1965:33; McKane 1970:2626; Whybray 1972:15; 

Collins 1980:15-167; Murphy 1981:54; Whybray 1994:518; Clifford 1998:449; Murphy 

1998:3-4; Clifford 1999:33-34; Fox 2000:53; Longman III 2006:93-9410; Steinmann 

2009:51; Loader 2014:51) (Leman (1999:11-13) en Davis (2000:25-28) laten de inleiding 

lopen tot en met vers 6) en verdelen Spreuken 1:1-7 in drie delen: (1) 1:1 (de titel of het 

opschrift van Spreuken), (2) 1:2-6 (de introductie, het voorwoord of de inleiding van het 

boek11) en (3) 1:7 (het motto) (Kidner 1964:57; Scott 1965:33; Murphy 1981:54; Van 

Leeuwen 1997b:32-33; Fox 2000:53, 58, 67; Loader 2014:5112) of in twee delen: (1) 1:1 

(titel) en (2) 1:2-7 (proloog) (Toy 1899:3; Garrett 1993:66-68; Tuinstra 1996:3513; 

Crenshaw 1997:4; Perdue 2000:68; Waltke 2004:173-18114). 

 

 

 

 

                                                           
5 Loader (2014:52) bedoelt met ‘the motto’ Spreuken 1:7. 
6 Spreuken 1:1-7 is een algemene inleiding op de hoofdstukken 1-9 (McKane 1970:262). 
7 ‘… a preface which sketches the program of the book’ (Collins 1980:15). 
8 ‘… it is quite clear that vv. 1-7 in their present form would be entirely appropriate as an introduction to the 
whole book of Proverbs, which is above all a book of instruction’ (Whybray 1994:52). 
9 ‘… the introduction (1:1-7), which makes three important points: the author (and the book’s “authority”), its 
purpose, and the audience it assumes’ (Clifford 1998:44). 
10 Spreuken 1:1 introduceert het boek als geheel en is het openingsvers van 1:1-7, een inleiding die het doel van 
het boek aangeeft (Longman III 2006:93-94). 
Longman III (2006:95) verdeelt Spreuken 1:1-7 in de volgende delen: 1; 2-3 (een algemene intentieverklaring 
die niet is gericht aan een specifieke groep en daarom moet worden opgevat als bedoeld voor alle lezers); 4 
(waarin de onverstandigen worden aangesproken) en 5-6 (waarin de wijze wordt aangesproken). Tenslotte vers 
7 dat het motto van het boek bevat (Longman III 2006:95). 
11 Kidner (1964:57) omschrijft Spreuken 1:2-6 nader met de woorden ‘the benefits of the book’. 
‘These verses state the book’s purpose and primary audience’ (Van Leeuwen 1997b:32-33). 
12 ‘As we now have the text, the introduction to the Book of Proverbs consists of two units comprising a heading 
(vv. 1-4) and an injunction (vv. 5-6), each with its subsidiary clauses, followed by the motto of the whole book 
in v. 7’ (Loader 2014:52). 
13 Tuinstra laat de proloog lopen van Spreuken 1:2 tot en met 6 (Tuinstra 1996:37-44). 
14 Waltke (2004:173-181) verdeelt Spreuken 1:1-7 in twee hoofddelen (1:1 – ‘title’ en 1:2-7 – ‘preamble’) en de 
‘preamble’ splitst hij in 1:2-6 – ‘purpose and addressees’ en 1:7 – ‘the book’s foundation’). 
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6.2.1  SPREUKEN 1:1 

 

ֶלְך יְִשָרֵאֵֽל ד ֶמ ֶ֗֜ ה ֶבן־ָדִוִ֑ ְשֵלי ְשֹלמ ַ֣  ִמְ֭

 

Gelijkenisspreuken van Salomo, 

zoon van David,- 

koning van Israël, 

 

ְשֵלי  GELIJKENISSPREUKEN – ִמְ֭

 

Het woord ְשֵלי   ִמְ֭ geeft het boek zijn naam in de Hebreeuwse bijbel en is overgenomen in de 

Nederlandse vertalingen. ָמָשל wordt hier gebruikt als literair begrip en meestal vertaald 

met ‘spreuk’ (Clifford 1998:44-45; Loader 2014:53). Het betekent ‘vergelijking’ (Toy 

1899:3-4; Kidner 1964:58; Loader 2014:54) (zoals in Spreuken 11:22 en 12:415) maar 

kan ook worden gebruikt voor een allegorie (Ezechiël 17:2 en volgende) (Kidner 1964:58; 

Steinmann 2009:5116). ָמָשל is de uitdrukking geworden voor elke uitspraak van een wijze, 

van een spreuk of waarneming tot een waarschuwing (zie Spreuken 5), en van een 

‘grappige’ opmerking (Ezechiël 18:2) tot een leerstelling (Psalm 49:4) (Kidner 1964:58; 

Van Leeuwen 1997b:3217; Steinmann 2009:5118; Loader 2014:54).19 McKane zegt, in 

navolging van Kidner (1964:58), dat het woord gelijkenisspreuk geen bevredigende term 

is om naar de inhoud van het hele boek te verwijzen. Het Hebreeuwse woord ְשֵלי  houdt ִמְ֭

volgens hem niet voldoende rekening met de variëteit aan materiaal in het boek en is 

geneigd om het feit dat er twee literaire soorten in Spreuken zijn, het onderricht en 

wijsheidsuitspraken, te verdoezelen. Dit betekent niet dat Spreuken 1:1 onjuiste informatie 

verschaft. Het woord gelijkenisspreuk lijkt een algemene betekenis te hebben gekregen 

waarmee elke vorm van wijsheidsliteratuur werd gekarakteriseerd.20 McKane is van 

                                                           
ם 15 ת ָטֵֽע  ר  ה וְָסַ֣ ָפֶ֗֜ ה יָ  יר ִאָשָּׁ֥ ף ֲחִזִ֑ ַ֣ ָהב ְבא   – ’Een mooie vrouw zonder inzicht is een gouden ring in een varkenssnuit‘) ֶנַ֣זֶם זְָ֭

Spreuken 11:22) en ֶרת ב    יִל ֲעֶטַ֣ ֶשת־ח ְ֭ הֵאֵֽ יו ְמִביָשֵֽ ְצמֹוָתַ֣ ב ְבע  ּה ּוְכָרָקָ֖  Een deugdelijke vrouw is de kroon van haar man, maar‘) ְעָלִ֑

zij die hem beschaamd maakt, is als verrotting in zijn beenderen’ – Spreuken 12:4). 
16 ‘The noun ָמָשל usually means “proverb” … or “wisdom saying … didactic speech … parable” …’ (Steinmann 

2009:51). 
17 ‘“Proverb” (משל māšāl; 1:1, 6; 10:1; 25:1) can refer to a variety of genres, such as parables, taunt songs, and 

the like. In Proverbs, it includes several genres. Foremost among these are instructions (mainly chaps. 1-9), 
admonitions (see esp. 22:17-23:28; 24:1-29), and sayings (esp. 10:1-22:17; 25:1-29:27)’ (Van Leeuwen 
1997b:32). 
18 ‘The noun is used in Proverbs to denote the wise sayings that constitute this book (1:1; 10:1; 25:1) as well as 
more generally to refer to any proverb that encapsulates divine wisdom (1:6; 26:7, 9)’ (Steinmann 2009:51). 
19 Aitken (1986:13) vat de betekenissen van gelijkenisspreuk als volgt samen: ‘(1) a saying which illuminates by 
comparing things, (2) a saying which stands fast by having passed the test of experience, (3) a saying which 
rules and so of itself commands acceptance, and (4) a saying which sets up an example of a type of behavior or 
attitude to be followed or avoided’. 
20 ‘The Hebrew word here rendered by ‘proverb’ … has a much wider meaning than the English word: it can be 
used not only of a short saying or axiom … but of a considerable variety of utterances, some of which are of 
considerable length’ (Whybray 1994:53). 
‘The first word names the genre, Hebrew mishlê, conventionally translated “proverbs,” but actually designating 
more types than just proverbs. It includes, for example, instructions, sayings, poems, and riddles’ (Clifford 
1998:44-45). 
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mening dat Spreuken een Jahwistische herinterpretatie heeft ondergaan. Spreuken 1:1-7 

wijst volgens hem op het feit dat het oorspronkelijk ‘seculiere’ materiaal is ‘geredigeerd’ 

onder invloed van het Jahwisme. In Spreuken 1:1-7 komen, op grond van woordenschat, 

twee verschillende werelden samen. De verzen 2, 3, 4 en 6 beginnen met werkwoorden in 

de onbepaalde wijs (= infinitief) die terug verwijzen naar vers 1 en zich uitspreken over 

de bruikbaarheid of de functie van de gelijkenisspreuken. Vers 5 heeft deze vorm niet en 

wijkt metrisch af van de andere verzen (McKane 1970:262-263). In navolging van McKane 

brengt Garrett (1993:66-67) naar voren dat ‘the Hebrew term voor gelijkenisspreuken 

[italics GH] has a wider meaning than the English, but the title does not mean that 

everything in the book would be called a “proverb”’. Reyburn en Fry sluiten zich aan bij 

Garrett en gebruiken nagenoeg dezelfde woorden.21 Gelijkenisspreuken verwijst volgens 

hen naar onderwijs of wijsheidsliteratuur, hetzij gesproken of geschreven, van de hand 

van Salomo of aan hem toegeschreven (Reyburn & Fry 2000:21). 

 

ה  SALOMO (VAN) – ְשֹלמ ַ֣

 

Spreuken 1:1 verwijst naar Salomo als inspiratiebron voor de wijsheid in Spreuken 

(vergelijk 1 Koningen 2:6; 3:3-28; 4:29-34; 10:1-25; Hooglied 1:1; Prediker 1:1; Wijsheid 

van Salomo 7-9 en Wijsheid van Jezus Sirach 47:12-17) (Van Leeuwen 1997b:32). Salomo 

(961-922 voor Christus) (paragraaf 4.2.2) was de derde en laatste koning van zowel Israël 

als Juda. Zijn regering werd gekenmerkt door een tijdperk van macht, voorspoed en vrede, 

maar ook als een periode van economische en politieke onderdrukking. Salomo staat 

bekend als de grootste onder de wijzen en als auteur van wijsheid bij uitnemendheid (Fox 

2000:55-56). Voor de redacteuren van Spreuken was het ‘novum’ van Salomo een nieuw 

cultureel perspectief dat zowel politieke als intellectuele facetten in zich bergde. Salomo 

stond voor een succesvolle rechtspraak en maximale voorspoed. Het toeschrijven van 

Spreuken aan Salomo suggereert dat de wijsheid die in het leven aan de dag moet worden 

gelegd een uiting is van een geordend leven in de lijn van Salomo met als resultaat 

maximaal succes (Loader 2014:54-55) (zie verder hoofdstuk 4). 

 

Uit het samengestelde karakter van Spreuken en de ondertitels in het boek maakt Van 

Leeuwen op dat Salomo niet zomaar als auteur van Spreuken in de hedendaagse betekenis 

van het woord mag worden opgevat. Zo waren de mannen van Chizkia, waarover in 

Spreuken 25:1 wordt gesproken, zo’n tweehonderd jaar na Salomo’s dood werkzaam 

(paragraaf 4.3) (Van Leeuwen 1997b:32). 

 

                                                           
21 ‘Proverbs translates the plural form of the Hebrew word mashal, which covers a much wider range of meaning 
than the English word “proverb”’ (Reyburn & Fry 2000:21). 
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Reyburn en Fry (2000:21) nemen het standpunt in dat van Salomo moet worden opgevat 

in de betekenis ‘toegeschreven aan Salomo’. 

 

Het toeschrijven van wijsheidsboeken aan koningen was gebruikelijk in het oude Nabije 

Oosten (paragraaf 2.3.2.3 en 2.6.3.4). In Spreuken 1:1 is het een erkenning van Salomo’s 

bijdrage aan de wijsheidsbeweging in Israël (Whybray 1972:15-16; Kravitz & Olitzky 

2002:1)22. 

 

 ZOON VAN DAVID – ֶבן־ָדִוִ֑ד

 

Zoon van David vereenzelvigt Salomo met zijn vader David (2 Samuël 12:24) (Reyburn & 

Fry 2000:21). 

 

ֶלְך יְִשָרֵאֵֽל  KONING VAN ISRAËL – ֶמ ֶ֗֜

 

De Septuaginta heeft in plaats van koning van Israël ‘die/welke in Israël regeerde’ 

(Oesterley 1929:1). Koning van Israël verwijst naar Salomo en niet naar David (Reyburn 

& Fry 2000:21). 

 

HET OPSCHRIFT 

 

Het opschrift had oorspronkelijk betrekking op de verzamelingen I-V (Spreuken 1:1-24:34) 

(paragraaf 5.3.2.2) (Toy 1899:3-4; Waltke 2004:173-174) maar de finale redacteur 

gebruikte het als opschrift voor het uiteindelijke boek met inbegrip van de verzamelingen 

VI-X (25:1-31:31) (paragraaf 5.3.2.2) (Toy 1899:3-4; Fox 2000:55-5623; Waltke 

2004:173-174; Longman III 2006:93-94).24 De finale redactie roept hiermee het beeld op 

van een organische eenheid (Longman III 2006:93-94).25 Johnson (1987:432) zegt in dit 

                                                           
22 ‘The athnach on ָדִוִ֑ד suggests that the last phrase in apposition, ֶלְך יְִשָרֵאֵֽל  king of Israel,” is intended to describe“ ,ֶמ ֶ֗֜

the earlier person, Solomon, rather than David’ (Steinmann 2009:51). 
23 De laatste twee hoofdstukken van Spreuken (30 en 31) kunnen volgens Fox (2000:55-56) een aanhangsel zijn 
geweest. 
24 ‘The words Proverbs of Solomon, son of David, king of Israel, are probably meant to be the title of this first 
collection, and not of the book as a whole, because the other collections each have their own title, see x. 1, xxv. 
1, xxx. 1, xxxi. 1’ (Oesterley 1929:1). De indeling van Spreuken door Oesterley is besproken in paragraaf 5.3.2.2. 
‘Dit vers bevat het opschrift voor het hele boek Spreuken’ (Tuinstra 1996:35). Tuinstra bedoelt met ‘dit vers’ 
Spreuken 1:1. 
‘The most natural reading of the superscription in wisdom and prophetic literature is that a second, subsequent 
hand added it. It is not impossible that the author or speaker wrote the superscription, referring to himself in the 
third person, but the only reason to argue in this direction is to defend a rather mechanical view of biblical 
inspiration and insist that only one author stand behind a single book’ (Longman III 2006:94-95). 
‘Prov 1:1 is the book’s superscription. This introductory verse can be understood in two ways: (1) as applying to 
the entire book, with Solomon as the principal (but not the sole) author, or (2) as applying to 1:8-9:18 as having 
been composed by Solomon’ (Steinmann 2009:54). 
25 Deze eenheid begint met een kenmerkend opschrift, gaat verder met een formele beschrijving van het doel en 
mondt uit in het principe dat ten grondslag ligt aan het onderwijs van het boek als geheel (Longman III 2006:93-
94). 
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kader dat ‘in the first seven verses of proverbs, the author first identified the material; 

second, he declared the objectives; third, he called the hopeful to receptivity; and fourth, 

he pointed up the motto of wisdom that aspiring “sages” must never forget’. 

 

OPSCHRIFTEN 

 

Opschriften komen veelvuldig in de Bijbel voor (in het bijzonder aan het begin van boeken 

die profetieën bevatten) en verschaffen informatie over het genre, de auteur en soms de 

inhoud en datering van het boek (Jesaja 1:1; Jeremia 1:1 en Nahum 1:1). Ze worden ook 

aangetroffen in andere wijsheidscontexten zoals Hooglied 1:1 en Prediker 1:1 (verwant 

met Spreuken 1:1) (zie verder hoofdstuk 2). 

 

Het opschrift in Spreuken geeft informatie over het genre (gelijkenisspreuken) en het 

auteurschap (Salomo, zoon van David, koning van Israël).26 De datering blijft achterwege 

(Longman III 2006:94-95) en de inhoud of het doel komt aan de orde in Spreuken 1:2-6, 

dat aan het opschrift is toegevoegd, en ook de geadresseerden noemt (paragraaf 6.2.2) 

(Parsons 1993:15327; Longman III 2006:94-95). 

 

SAMENVATTENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Het Hebreeuwse woord ָמָשל, dat meestal wordt vertaald met (gelijkenis)spreuk, en 

‘vergelijking’ betekent, is uitgegroeid tot een containerbegrip. Het standpunt van McKane 

dat Spreuken een Jahwistische herinterpretatie heeft ondergaan, deel ik niet. In paragraaf 

5.11 ben ik uitgebreid ingegaan op deze kwestie. Spreuken 1:1 wijst het boek (of een deel 

ervan) toe aan Salomo. Het is echter beter om Spreuken te beginnen met 

‘(gelijkenis)spreuken overeenkomstig of in de lijn van de wijsheid van Salomo’ omdat 

Salomo niet mag worden opgevat als ‘auteur’ in de huidige betekenis van het woord 

(paragraaf 5.4) en vanwege het feit dat het boek verzamelingen bevat die niet aan hem 

worden toegeschreven (paragraaf 5.3.2). 

 

 

 

 

                                                           
26 Snijders zegt dat de spreuken van de wijzen in Israël als het ware uit de mond van de koning (die als de wijze 
bij uitstek bekend is) komen. De wijzen zijn naar zijn zeggen kleine ‘koningen’ die getuigen in de naam en de 
geest van Salomo. In hun uitspraken handelen zij als Salomo (Snijders 1984:23). 
27 ‘As a primer of right conduct and proper attitudes, Proverbs gives the inexperienced youth (1:4) – or even the 
older immature person – wisdom and instruction necessary to conform to God’s will. A twofold emphasis is 
indicated: to give moral prudence and skillfulness for holy living (1:2a, 3-5); and to give mental discernment 
(1:2b, 6). The latter includes discerning the meaning of various kinds of wisdom sayings such as proverbs, riddles, 
and figurative maxims or expressions (v. 6)’ (Parsons 1993:153). 
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6.2.2  SPREUKEN 1:1/2-4/5/6 

 

6.2.2.1 INLEIDING 

 

In een reeks bepalingen (onderbroken door Spreuken 1:5 – een redactionele verbinding 

met 9:9) stapelt de schrijver begrippen op die door heel het boek worden herhaald (1:3b 

en 2:9; 1:2 en 23:23). De denkbeelden die naar voren worden gebracht, zijn vaak te 

bespeuren in spreekwoordelijke beelden en handelingen, zelfs wanneer de begrippen niet 

expliciet worden gebruikt.28 De eindredacteuren van Spreuken probeerden het boek 

daarnaast met behulp van sleuteltermen in verband te brengen met denkbeelden in de 

Thora (Genesis 18:9; Deuteronomium 4:5-8 en 34:9), de Profeten (Jesaja 11:1-5 en Hosea 

14:9) en de Geschriften (Psalm 1; 25; 34; 37; 72; 9929; 111; 112 en 119) (Van Leeuwen 

1997b:32-33). 

 

De woorden die in Spreuken 1:2-5 worden gebruikt voor ה  worden door (wijsheid) ָחְכָמַ֣

Kidner (1964:36-37) en Waltke (2004:174-175) omschreven als een regenboog van 

kleuren die in elkaar overvloeien. Spreuken 1:2-5 wordt zo verbonden tot één geheel 

(Waltke 2004:174-175). Elk vers kan worden gebruikt om het geheel te karakteriseren. 

Kidner deelt de woorden in vijf groepen in (Kidner 1964:36-37).30 Evenals Kidner zegt Von 

Rad (1972:13) dat het moeilijk is om onderscheid te maken tussen de overvloed aan 

uitdrukkingen in Spreuken 1:2-6; ze lijken elkaar gedeeltelijk te overlappen en een 

getrouwe vertaling is moeilijk te geven.31 Brown (1996:23-30) herkent een concentrische 

cirkel: abc (Spreuken 1:2a, 2b en 3a) en c’b’a’ (1:4-5, 6 en 7) met d (vers 3b – 

gerechtigheid en recht, en oprechtheid) (vergelijk 2:9) in het midden. Murphy (1998:3-4), 

Leman (1999:11-13) en Perdue (2000:70) wijzen op de samenvoeging van wijsheid en 

vermaning in Spreuken 1:2a en 7b die volgens Murphy en Perdue zou kunnen duiden op 

een inclusie. De inclusie onderstreept volgens Perdue de opvatting van de wijzen dat open 

                                                           
28 Spreuken 28:15 maakt geen gebruik van de woorden ‘gerechtigheid en recht, en oprechtheid’ (Spreuken 1:3) 
maar dit zijn maatstaven waarnaar heersers worden beoordeeld (Van Leeuwen 1997b:32-33). 
29 ‘… Ps 99:4 declares that Yahweh “has established equity” and done “justice and righteousness in Jacob” …’ 
(Van Leeuwen 1997b:32-33). 
ר (1) 30 ֵֽה (2) ,(’instruction/training‘) מּוָסִ֑ ל (3) ,(’understanding/insight‘) ִביָנ ְשֵכִ֑ ה (4) ,(’wise dealing‘) ה   ָעְרָמִ֑
(‘shrewdness’) en ְמזִָמֵֽה (‘discretion’) en (5) ת ע  ַ֣ ח en (’knowledge‘) ד  ק   .(Kidner 1964:36-37) (’learning‘) ֶלִ֑
31 Von Rad (1972:13) zegt naar aanleiding van Spreuken 1:1-5: ‘How can an exegesis which takes words seriously 
deal adequately with this series of statements? What do the many individual terms mean? In what sense are they 
associated with each other, and in what sense are they differentiated from each other? It would only be with 
difficulty that one would conclude that the prologue to the book of Proverbs is mere empty noise. … Presumably 
a comprehensive term, for which there is no longer any handy word, can be constructed here for the reader by 
the fact that, to a certain extent, into this prologue a number of known terms have been inserted so that by this 
cumulation the desired extension of the conceptual range is achieved. Certainly the individual terms used are 
differentiated from each other; but perhaps not in a way which can be precisely defined, for they also obviously 
overlap with each other, too. By the cumulation of many terms the text seems to aim at something larger, 
something more comprehensive which could not be expressed satisfactorily by means of any one of the terms 
used. The question from the point of view of the history of stylistics, namely to which stage in the development 
of poetic expression in Israel such a text is to be assigned, we cannot yet answer’. 
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staan voor de bestudering van de eerste verzameling (paragraaf 5.3.2) (maar ook voor de 

rest van Spreuken) leidt tot de ontwikkeling van wijsheidsdeugden en -vaardigheden, die 

hun beslag moeten krijgen in het menselijk karakter en verwezenlijkt moeten worden in 

het dagelijks leven door middel van vermaning (Spreuken 1:2, 3 en 7) (Perdue 2000:70). 

Het is, zo zegt Murphy, aannemelijk dat Spreuken 1:1-7 is geschreven als introductie op 

het boek. De denkbeelden en de terminolgie zijn niet nieuw. Er zijn antecedenten in de 

wijsheidstradite, zoals blijkt uit Spreuken 1-9 (Murphy 1981:54; 1998:3-4). 

 

6.2.2.2 DOEL 

 

De proloog van Spreuken verdiept zich in het boek als geheel en geeft informatie over het 

doel van Spreuken (Toy 1899:4-5; Aitken 1986:8; Fox 2000:71).32 Spreuken 1:2a bevat 

de belangrijkste doelstelling, vers 2b de manier waarop dit doel kan worden bereikt, vers 

3 de inhoud en vers 4 de geadresseerden (Loader 2014:55). 

 

De redacteur wil voorzien in een leerboek dat dienst doet als levenslang intellectueel en 

moreel onderricht voor de jeugd in de Joodse gemeenschap (Scott 1965:35-36; Fox 

2000:53, 58-59)33 alhoewel vermoedelijk alleen leden van rijke familes de tijd en de 

middelen hadden om gebruik te maken van de gelegenheid om te studeren – vergelijk 

Spreuken 17:16 (Scott 1965:35-36)) en dat terzelfder tijd kan worden bestudeerd door de 

geschoolde volwassene en hem van nut kan zijn (Scott 1965:35-36; Fox 2000:53, 58-59). 

De redacteur van Spreuken wordt door Fox (2000:73-74) vergeleken met een ‘assembler’ 

of ‘transmitter’. De veronderstelde lezer van de proloog is volgens hem niet de zoon die 

wordt genoemd in Spreuken 1-9 maar de volwassen leraar die wordt aangemoedigd om 

het boek te gebruiken voor zowel het onderricht van de jeugd als voor eigen vorming en 

ontwikkeling. Het publiek van de proloog bestaat uit lezers, hoewel de proloog de jongeling 

of de zoon bestempelt als de voornaamste luisteraar (Fox 2000:73).34 In navolging van 

Fox merkt Waltke (2004:174-175) op dat de inleiding (Spreuken 1:2-6) werd geschreven 

voor ouders en leraren die het boek wensten te gebruiken. Het is tevens de basis van de 

theologie en epistemologie van het boek (vergelijk de ‘vrees voor JHWH’ – Spreuken 1:7). 

De inleiding beveelt het boek stilzwijgend aan en vormt een overgang naar de proloog 

                                                           
32 Crenshaw (1997:4) vraagt zich echter af of de inleiding van toepassing is op het hele boek Spreuken of alleen 
betrekking heeft op de eerste verzameling (Spreuken 1:1-9:18) (paragraaf 5.3.2). 
33 ‘In de joodse traditie zijn alle leerdoelen, die de permanente leerling zich kan stellen, ondergeschikt aan slechts 
één leerdoel. De permanente leerling leert niet om een beroep, ook niet dat van rabbijn, te kunnen uitoefenen of 
om macht of gezag te verkrijgen, maar om zichzelf en zijn gedrag te verbeteren – en daarmee de wereld. Hij 
leert met andere woorden met het doel om een gaaf mens te worden’ (Abram 1980:219). 
34 ‘In the lectures, the internal audience (the audience in the text) is a listener, namely, the son. This duality is 
true in most Wisdom books. The Prologue of Amenemope has as its implied audience not Amenemope’s son 
Kanakht but future readers, referred to in the third person. The prologue presents the book as an instruction in 
knowing the rules of courtiers, steering him from evil, and so on, which Amenemope made for his son Kanakht. 
In other words, the book records teachings to Kanakht, in the second person, which the author expects to be of 
general interest’ (Fox 2000:73-74). 
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(Spreuken 1:8-9:18) die de toehoorders motiveert om de spreuken en de gezegden in de 

verzamelingen die volgen tot zich te nemen. Het woord horen/‘hoor’ in Spreuken 1:5 en 

1:8 versterkt het verband tussen de preambule en het voorwoord (Waltke 2004:174-175). 

Spreuken 1:2 introduceert de verzen 2-6 (behalve vers 5) en kan worden gezien als een 

samenvatting van het doel van Spreuken (Waltke 2004:174-175; Steinmann 2009:5135) 

(paragraaf 6.2.2), namelijk om bekend te worden met wijsheid en vermaning (vers 2a) en 

om te leren verstaan aanzeggingen vol verstand (vers 2b). De uitdrukking om te verstaan 

in Spreuken 1:6 suggereert dat gelijkenisspreuk en woorden van wijzen de aanzeggingen 

vol verstand in vers 2b ontvouwen en dat synoniemen, zoals bezonkenheid (vers 4), in de 

verzen 3-5 wijsheid in vers 2a toelichten. Poëtische kenmerken, zoals ‘catchwords’, die 

Spreuken 1:3-5 met vers 2a verbinden, bevestigen de aanname van Waltke. Zo is 

vermaning het laatste woord van Spreuken 1:2a en het tweede woord van vers 3a. 

Spreuken 1:3 en 4 zijn verbonden door om aan te nemen door de leerling (vers 3) en om 

te geven door de leraar (vers 4). De verzen 4 en 5 zijn met elkaar verbonden door de twee 

geadresseerden in het boek, de simpelen (vers 4) en wie wijs is (vers 5). De verzen 2 en 

4 zijn verbonden door ת   ע  ַ֣ ד  (vers 2a en 4b) en de verzen 3 en 5 door de wortel לקח. De 

eenheid komt tenslotte tot uitdrukking in het wezen van de wijsheid en degene die de 

wijsheid verpersoonlijkt door de inclusie van wijsheid en wijs in de verzen 2a en 5a en van 

verstand en verstandige in de verzen 2b en 5b (Waltke 2004:174-175).36 Steinmann 

(2009:54-48) noemt Spreuken 1:2-7 een ‘stair-like parallelism’ waarbij elke vers een extra 

stap is totdat in 1:7 het hoogtepunt wordt bereikt. Er worden volgens hem drie 

sleutelbegrippen geïntroduceerd voor het begrijpen en toepassen van wijsheid: (1) kennis, 

(2) vermaning en (3) spirituele groei (Steinmann 2009:54-58).37 

 

De proloog (Spreuken 1:2-7 – Garrett 1993:66-68) daagt de lezer uit om zich met inzet 

de inhoud van Spreuken eigen te maken. Het boek biedt de ‘sleutel’ tot het verwerven van 

talenten en principes die tot succes of mislukking in het leven leiden. Het doel van 

Spreuken, onderwijs in wijsheid, komt tot uitdrukking in Spreuken 1:2-6. Spreuken richt 

                                                           
35 ‘… the purpose of the book of Proverbs is to bestow divine wisdom. This could be clarified by rendering 1:1-2 
as “the proverbs of Solomon son of David, king of Israel, [given to you, the reader, so that you may] know 
wisdom and discipline …’ (Steinmann 2009:51). 
36 ‘As the Hebrew text stands the introduction appears to consist of two parts, the statement of object (2-6), and 
the definition of knowledge (7); and the former divides itself into a general reference to men (2. 3), with special 
regard to the immature (4), and a particular reference to the wise (5. 6) – that is, the work is said to be addressed 
to all classes of intelligence. The definition (7) stands by itself, being of the nature of a general reflection, an 
appendix to the statement of object. V.5 appears to be a parenthesis or an editorial insertion – the syntactical 
construction here changes (to be resumed in v.6), and there is a certain incongruity in bidding a sage learn to 
understand the words of sages. If these two couplets be omitted, we have a symmetrical paragraph of two 
quatrains: 2. 3, “that men may acquire wisdom,” and 4. 6, “that the immature may be educated into understanding 
the discourses of the sages.”’ (Toy 1899:4-5). 
‘… there is a discernible structure in vv. 2-7: vv. 2-3 are concerned with learning, v. 4 with teaching, v. 5 with 
the sage-teacher, v. 6 with written wisdom, and v. 7, in climactic position, with revering Yahweh’ (Clifford 
1999:34). 
37 ‘The first concept is knowledge, which is the essential foundation. … The second concept is discipline, which 
follows knowledge. … The third concept is growth in wisdom’ (Steinmann 2009:55). 
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zich met name op simpelen, een jongeman (vers 4), wie wijs is en een verstandige (vers 

5).38 Garrett wijst op vier kenmerken van het Bijbelse begrip wijsheid in de woordenschat 

van Spreuken 1:2-7: (1) het is op de praktijk gericht en bevat het idee van gezond 

verstand en het vermogen om dagelijkse problemen het hoofd te bieden (wijsheid kan 

echter ook verwijzen naar beroepsvaardigheden (zie bijvoorbeeld Exodus 28:3 en Psalm 

107:27)), (2) de wijsheid is rationeel (dit ligt opgesloten in woorden zoals (leren) verstaan 

(vers 2) en kennis (vers 4) en de fascinatie van Salomo voor bijvoorbeeld de biologie (1 

Koningen 4:33) is hiervan ook een voorbeeld), (3) wijsheid bevat een morele component 

en brengt zelfbeheersing met zich mee (dit kenmerk wordt aangeduid door woorden als 

vermaning (vers 2 en 3), gerechtigheid (vers 3) en oprechtheid (vers 3)) en (4) Spreuken 

trekt de lezer in de geheimen van het leven (dit wordt gesuggereerd door uitdrukkingen 

zoals beeldspraak en raadsels (vers 6)) (de Bijbelse wijsheid zoekt naar oplossingen voor 

dubbelzinnigheden in het leven, naar de werkelijkheid achter de verschijnselen en 

bevestigt dat de gelovige (in tegenstelling tot de ‘buitenstaander’) in staat is om geheimen 

te begrijpen) (Garrett 1993:66-68).39 

 

6.2.2.3 METHODE VAN OVERDRACHT 

 

Spreuken maakt gebruik van basismethoden om kennis over te dragen: in geschreven 

vorm (auteur aan volwassen lezer) en mondeling (vader aan zoon). De verhandelingen in 

Spreuken 1-9 hebben het (wellicht fictieve) karakter van mondelinge overdracht. De 

opdracht om te horen, bewijst volgens Fox nog niet het mondelinge karakter van het 

onderwijs in Spreuken. Het grote aantal verwijzingen naar ‘luister’, ‘sla acht op’, ‘neem 

aan’, ‘verwerf’ en ‘bewaar’ (paragraaf 6.5) echter wel. Zo getuigt Spreuken 4:3-4 (toen ik 

de gehoopte zoon was voor mijn vader, de schattigste en eniggeborene voor het aanschijn 

van mijn moeder, onderrichtte hij mij en zei tot mij: laat je hart mijn woorden grijpen, 

bewaak mijn geboden en lééf!) nadrukkelijk van een mondelinge setting. Maar de proloog 

heeft ook een lezerspubliek op het oog. Spreuken is bedoeld voor didactisch gebruik en 

voor zelfstudie (door de wijzen). De vervlechting van mondelinge en schriftelijke 

overdracht komt ook voor in de Egyptische wijsheid. Samenvattend merkt Fox op dat de 

wijsheidstraditie zelf literair is, maar dat het gebruik maakt van een setting die van 

oorsprong mondeling was, namelijk het advies van de ouders (de meest fundamentele 

                                                           
38 ‘Verses 2-6 state the teacher’s wish to bestow wisdom on three kinds of people: the illiterate, the inexperienced, 
and the mature scholar’ (Crenshaw 1997:4). 
‘The prologue also makes clear the primary audience of the book: young, inexperienced males on the threshold 
of adult life (1:4). Secondarily, the book serves to confirm and increase the wisdom of the wise (1:5)’ (Van 
Leeuwen 1997b:32). 
39 ‘… and so may couch its teaching in enigma (Matt 13:10-17)’ (Garrett 1993:68). 
‘… the mastery of the forms, language, and thought patterns of “the wise” (verse 6) [italics GH]. Through study 
of the book, one gains understanding of its sayings’ (Van Leeuwen 1997b:33). 
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vorm van onderwijs).40 Dit hoeft volgens Fox niet te betekenen dat de auteurs de spreuken 

ooit hebben voorgedragen aan hun kinderen, maar dat deze setting dé manier is waarop 

de auteurs de overdracht van het onderwijs voor zich zagen (Fox 2000:74-75). 

 

6.2.2.4 KARAKTERVORMING 

 

De proloog kondigt de waarde aan van Spreuken voor de pedagogiek. Het boek wil de 

leerling helpen om bekend te worden met wijsheid en vermaning (leren) (vers 2), om te 

leren verstaan aanzeggingen vol verstand (‘begrijpen’) (vers 2) en om vermaning aan te 

nemen die leidt tot inzicht (‘opnemen’) (vers 3) en het wil hem schranderheid en 

bezonkenheid (vers 4) geven. De wijsheid brengt ook ‘uiterlijk’ loon met zich mee: leven, 

gezondheid, rijkdom en welzijn (hoewel dit niet wordt vermeld in de proloog). De belofte 

dat Spreuken wijsheid (vers 2) en daarmee gepaard gerechtigheid en recht, en oprechtheid 

(vers 3) wil inprenten, veronderstelt, volgens Fox, dat de lezer al kennis heeft gemaakt 

met deze kwaliteiten en de aantrekkelijkheid ervan onderkent. Dit laat zien dat de proloog 

zich richt tot het volwassen individu, de leraar-geleerde (Fox 2000:75-76). 

 

6.2.2.5 WIJSHEID ALS UITLEG 

 

Wijsheid wil de ontwikkelde lezer helpen om zijn kennis uit te breiden (Spreuken 1:5) (Fox 

2000:76) door zijn vaardigheden in de uitleg van literaire wijsheid (1:6) te ontwikkelen 

(Clifford 1999:33-34; Fox 2000:76). Dit komt expliciet tot uitdrukking in Spreuken 1:6 en 

impliciet in 1:3-4. De proloog beschouwt de gezegden in Spreuken als woorden die moeten 

worden bestudeerd en uitgelegd (en niet alleen als woorden waarnaar moet worden 

geluisterd en die moeten worden gehoorzaamd). Dit geldt voor zowel de jeugd (Spreuken 

1:2-4) als de meer ontwikkelde mensen (1:5-6). Fox vat  op als wijsheidsliteratuur  ְמָלִכים

en niet alleen als wijsheid. Spreuken brengt ook nieuwe denkbeelden naar voren die deel 

uitmaken van de bestudering van de wijsheid als literatuur. Zo wordt de uitdrukking ין ָהִבֶ֗֜ ְל 

ֵֽה י ִביָנ  nergens (om te leren verstaan aanzeggingen vol verstand – Spreuken 1:2b) ִאְמֵרָּׁ֥

anders gebruikt.41 De auteur van de proloog herinterpreteert volgens Fox het boek door 

de inhoud en het doel in nieuwe bewoordingen en vanuit een nieuw gezichtspunt te 

beschrijven (Fox 2000:76). 

 

 

 

                                                           
40 ‘The origins of this kind of introduction doubtless are to be found in the oral tradition, in which a teacher would 
define the purpose of his instruction’ (Murphy 1981:54). 
41 ‘The words ḥidah (“enigma”) and meliṣah (“epigram”) appear in Proverbs only in 1:6. In fact, outside the 

headings (1:1; 10:1; 25:1), even mašal is not a prominent concept’ (Fox 2000:76). 
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6.2.2.6 SPREUKEN 1:2-6 IN RELATIE TOT 1:1 

 

De reeks bepalingen in Spreuken 1:2-6 is syntactisch afhankelijk van 1:1 (de titel of het 

opschrift) en vormt daarmee een ononderbroken zin (Scott 1965:35-36; Whybray 

1994:53; Tuinstra 1996:3542; Murphy 1998:3-4; Leman 1999:11-13; Fox 2000:7243; 

Waltke 2004:17344). Het herinnert daarmee aan de Egyptische wijsheid van Amenemope: 

‘The beginning of the teaching of life, the testimony for prosperity, all precepts for 

intercourse with elders, … to know how to return an answer, … to make him prosper upon 

earth, … to steer him away from evil …’ (Scott 1965:35-36; Murphy 1981:54; Aitken 

1986:8; Clifford 1999:33-34; Fox 2000:72-73; Longman III 2006:93-94; Loader 

2014:52).45 Amenemope begint met (a) de titel, (b) een beschrijving van het onderwerp 

of de inhoud van het boek, (c) beloften van beloningen, (d) een identificatie van de auteur 

(de vader), en (e) het vaststellen van de identiteit van het publiek (de zoon). Dan volgt 

een exordium dat een beloning in het vooruitzicht stelt. Spreuken heeft equivalenten voor 

al deze elementen behalve de identificatie van de zoon (e). Beide boeken onderscheiden 

de proloog (die het boek aanbeveelt vanwege de onderwijskundige waarde) van het 

exordium (dat de zoon (en de lezer) oproept tot aandacht). De unieke correlatie tussen 

beide prologen versterkt de hypothese dat Spreuken zich baseert op het onderricht van 

Amenemope (hoofdstuk 5). Naast de proloog zijn ook sporen van Amenemope waar te 

nemen in Spreuken 22:17-23:10 (Fox 2000:72-73). 

 

                                                           
42 ‘Het woord māšāl, ‘spreuk’, wordt in Spreuken behalve in de bovengenoemde opschriften alleen nog in 26:7, 
9 gebruikt’ (Tuinstra 1996:35). Tuinstra bedoelt met ‘bovengenoemde opschriften’ Spreuken 1:1 en 25:1. 
43 ‘… with a pair of jussives in v 5 dividing the series into two groups. The concluding principle is an independent 
sentence (v 7)’ (Fox 2000:72). 
44 Waltke (2004:173) laat de syntactische afhankelijkheid lopen tot en met Spreuken 1:7. Titel (Spreuken 1:1), 
doel (1:2-6) en epistemologie (1:7) vormen zo één geheel (Waltke 2004:173). 
45 Whybray (1972:15) merkt op, en volgt daarmee het spoor van Scott, dat Spreuken 1:1-5 een nauwe gelijkenis 
vertoont met de proloog van het Egyptische onderricht van Amenemope. Het vormde oorspronkelijk een 
introductie op ‘the book of ten Instructions’ waarin de auteur zijn boek aan de lezer opdroeg. Nu, samen met 
Spreuken 1:6-7, vormt het de inleiding op het hele boek Spreuken (Whybray 1972:15). 
‘These verses 1:1-7 [italics GH] state the pedigree, essence, and pupose of the book called Proverbs. Similar 
beginnings are found in non-Israelite wisdom books’ (Van Leeuwen 1997b:32). 
Ook Perdue (2000:70) vergelijkt Spreuken 1:2-7 met het Egyptische onderricht van Amenemope en daarnaast 
met dat van Ptah(-)hotep. 
Tuinstra (1996:37-38) wijst op het feit dat er in de vormgeving van de proloog overeenkomsten zijn met het 
Egyptische wijsheidsonderricht waar ook infinitivi het oogmerk van de wijsheid aangeven. Hij wijst hiertoe op 
Amenemope I:5 en volgende. 
‘Om te weten hoe je een spreker moet antwoorden 
en antwoord moet geven aan wie een boodschap zond; 
om iemand te leiden op de weg naar het leven 
en hem op aarde voorspoedig te maken. 
Om ervoor te zorgen dat zijn hart zijn intrek neemt in zijn schrijn; 
om hem bij het kwaad vandaan te sturen; 
om hem te redden uit de mond van de anderen 
en te zorgen dat de mensen wèl van hem spreken’ (Van Es 1985:50). 
‘Amenemope, too, announces the book’s purposes in a series of infinitives syntactically dependent on the title. 
The formative construction in Amenemope’s prologue is r + infinitive (r is equivalent to English “to”), which 
corresponds precisely to the Hebrew l- (“to”) + infinitive in Prov 1:2-6. Amenemope’s prologue is a single long 
sentence, whose complexity suggests a deliberate rhetoric flourish. Egyptian book titles usually consist of a 
nominal clause or one sentence. Amenemope maintains the form while elaborating it into a detailed and 
informative preface’ (Fox 2000:73). 
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Het verband tussen Spreuken 1:2-6 en 1:1 wordt gedeeld door Murphy (1981:54), Tuinstra 

(1996:37), Murphy 1998:3-4), Leman (1999:11013) en Waltke (2004:174-175) die de 

verbondenheid, evenals Scott, baseren op het gebruik van infinitieven (werkwoorden in de 

onbepaalde wijs) die het doel van de gelijkenisspreuken in het opschrift (vers 1) 

uitwerken.46 De onderbreking in vers 5 (waar de persoonsvorm van het werkwoord wordt 

gebruikt) verandert volgens Murphy de zaak niet.47 Hij merkt op dat kan worden getwist 

over de vraag of vers 7 deel uitmaakt van de verzen 1-6 of moet worden opgevat als het 

begin van het volgende onderdeel en dus een soort inclusie met Spreuken 9:10 of zelfs 

31:31 vormt. Omdat de ‘vrees voor JHWH’ het fundament of de hoeksteen is van het 

wijsheidsonderwijs (vergelijk Psalm 111:10; Spreuken 9:10; 15:33; Job 28:28 en Wijsheid 

van Jezus Sirach 1:14) of een motto, kan vers 7 worden verbonden met de inleiding 

(Spreuken 1:1-6) (Murphy 1998:3-4). Volgens Murphy (1998:254-255) en Perdue 

(2000:70) vormt Spreuken 1:7 een inclusie met de eerste verzameling (vergelijk 9:10) en 

met het hele boek (31:30). 

 

De wijsheidsbegrippen die in Spreuken 1:2-6 worden genoemd (wijsheid, vermaning, 

inzicht, kennis en bezonkenheid) dienen om de lezer de ogen te openen voor de 

veelkleurigheid van het wijsheidsonderricht (Kidner en Waltke hierboven). De 

kennismaking met de wijsheid gaat voorop (Spreuken 1:2a). Dan volgt de praktijk van het 

wijs zijn in de uitoefening van gerechtigheid en recht, en oprechtheid (Spreuken 1:3b). Op 

nemen (Spreuken 1:3a) volgt geven (1:4a). In Spreuken 1:5 groeit de wijze in wijsheid 

om simpelen en een jongeman (1:4) wegwijs in het leven te maken (Tuinstra 1996:37). 

 

Perdue (2000:70) spreekt over een inleiding (Spreuken 1:2-7) die uit zes poëtische zinnen 

of verzen bestaat. Elk vers bestaat uit twee gelijke delen (of halve zinnen). In deze inleiding 

komen vijf infinitieve bepalingen voor (Scott, Murphy en Leman hierboven). In 

tegenstelling tot de zojuist genoemde commentatoren zinspeelt Perdue niet op een 

afhankelijkheid van Spreuken 1:1 (Perdue 2000:70). 

 

De syntaxis van Spreuken 1:2-6 (een zelfstandig naamwoord gekarakteriseerd door een 

reeks infinitieven) wordt in de Bijbel niet geëvenaard (Fox 2000:58-59). 

 

 

 

 

                                                           
46 Eén van de manieren om Spreuken 1:2-4, 6 te vertalen zou kunnen beginnen met ‘to know’, ‘to comprehend’, 
‘to acquire’, ‘to give’ en ‘to understand’ (korte verklaringen voor het doel van het boek) (Leman 1999:11-13). 
47 ‘There can be no doubt that v. 5 is intended to broaden the scope of the prologue by affirming that these 
mešālîm are as useful to those who are already wise as they are to beginners’ (Whybray 1994:54). 
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6.2.2.7 SAMENVATTENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Spreuken 1:2-6 (onderbroken door 1:5) brengt een veelheid aan wijsheidsterminologie 

voor het voetlicht. Het bevat daarnaast de doelstelling van het boek (Spreuken 1:2) (en 

de manier waarop dit doel kan worden bereikt), de inhoud (1:3) en de personen tot wie 

Spreuken zich richt (1:4 (en 5)) (leerlingen en leraren) en is de ‘sleutel’ tot ‘leven’. Leven 

staat in nauw verband met de vorming van de aard of het karakter van de mens. Spreuken 

1:2-6 vormt samen met 1:1 een doorlopende zin en vertoont affiniteit met de wijsheid van 

Amenemope. 

 

6.2.3  SPREUKEN 1:2 

 

ֵֽה י ִביָנ ין ִאְמֵרָּׁ֥ ָהִבֶ֗֜ ר ְל  ה ּומּוָסִ֑ ת ָחְכָמַ֣ ע  ַ֣  ָלד 

 

om bekend te worden 

 met wijsheid en vermaning,- 

 om te leren verstaan 

aanzeggingen vol verstand; 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Delitzsch ([1866-91] 2006:38) merkt op dat Spreuken 1:2a wordt uitgewerkt in 1:3-5 en 

1:2b in 1:6. Spreuken 1:2-3 beschrijft deugden die voortvloeien uit het onderwijs van 

Spreuken. Er wordt in deze verzen geen melding gemaakt voor wie het onderwijs is 

bedoeld. Longman III wijst op twee mogelijkheden: deze verzen zouden zich kunnen 

richten op ‘simpelen’ die in Spreuken 1:4 worden genoemd, maar bevatten echter 

fundamentele denkbeelden en zouden daarom ook het doel van het boek kunnen 

samenvatten voor elke lezer, hetzij simpel (vers 4) of ‘wijs’ (vers 5). De laatste 

mogelijkheid lijkt Longman III het meest voor de hand liggend (Longman III 2006:95-96). 

 

ע ת ַ֣  OM BEKEND TE WORDEN MET – ָלד 

 

Om bekend te worden met betekent ‘to become conscious of, become aware of, observe, 

perceive, realize, experience’. De pedagogiek van bekend worden met in Spreuken 2:1-4 

laat zien dat het gaat om de persoonlijke internalisatie van wijsheid (Fox 2000:59; Waltke 

2004:175-177; Longman III 2006:95-96).48 Vergelijk Numeri 24:16; Jesaja 29:24; 

                                                           
48 ‘Om bekend te worden met’ betekent volgens Oesterley (1929:2) ‘to ‘recognize’, ‘discern’, or the like’. 
Reyburn en Fry (2000:23) spreken over ‘obtain wisdom’, ‘acquire wisdom’ of ‘get wisdom’. 



 
383 

Spreuken 24:14; 17:27; Prediker 1:17; 8:16 en 2 Kronieken 2:12. ת ע  ַ֣  komt overeen ָלד 

met  ין ָהִבֶ֗֜ ְל  (om te leren verstaan) en betekent doorgaans hetzelfde (Fox 2000:59). Longman 

III zegt dat het werkwoord om bekend te worden met verwant is aan het zelfstandig 

naamwoord ת ע   De wortel van het werkwoord heeft de betekenis ‘to acknowledge’ of ‘to .ד 

recognize’ en heeft een diepere betekenis dan simpelweg intellectuele instemming 

(Longman III 2006:95-96). In deze context merkt Loader op dat de grondbetekenis van 

de wortel ידע niet cognitief van aard is maar wijst op affectie zoals vertrouwdheid, 

saamhorigheid en zorg. Hij wijst daarnaast op het feit dat de wortel echter ook wordt 

gebruikt voor verschillende aspecten van cognitie zoals in Spreuken 5:6; 23:35; Job 9:28 

en Prediker 6:10 (Loader 2014:56). 

 

ה  רָחְכָמַ֣ ּומּוָסִ֑  – WIJSHEID EN VERMANING 

 

Wijsheid en vermaning is een hendiadys dat ‘wise instruction’ betekent (Fox 2000:59). 

Wijsheid is een godvruchtige houding (Reyburn & Fry 2000:2349) die niet kan worden 

verkregen en bezeten zonder vermaning (letterlijk: ‘chastening lesson’) (Reyburn & Fry 

2000:23; Waltke 2004:175-177). 

 

ה  WIJSHEID – ָחְכָמַ֣

 

Wijsheid wordt door Tuinstra (1996:38) omschreven als levenskunst met als doel de gunst 

van JHWH en mensen. Wijsheid is zowel het onderwerp als het doel van het onderwijs in 

de wijsheidsschool van oud Israël (Reyburn & Fry 2000:23). Het woord  ה ָחְכָמַ֣ is een 

algemene wijsheidsterm waaruit alle andere wijsheidsuitdrukkingen voortvloeien (Reyburn 

& Fry 2000:23; Longman III 2006:95-96).50 Het vrouwelijke woord wijsheid komt 

negenendertig keer voor in Spreuken (Steinmann 2009:25; Loader 2014:56). Het 

bijvoeglijk naamwoord ָחָכם, gebruikt als zelfstandig naamwoord, wijze, zevenenveertig 

keer en het werkwoord ָחכ ם, wijs zijn, veertien keer.  ָהח ְכָמַ֣  is niet helemaal gelijk aan het 

woord wijsheid. Het is de vaardigheid om kennis toe te passen. In Exodus 35:3151 heeft 

het de betekenis vakmanschap (paragraaf 2.2.3). In Spreuken heeft het echter een 

bredere betekenis en geeft de bekwaamheid aan om te leven in overeenstemming met het 

                                                           
49 ‘Wijsheid’ wordt in Spreuken 9:10 en Job 28:28 gedefinieerd als ‘ontzag voor de ENE’/‘de Heer vrezen’. Job 28 
maakt duidelijk dat ‘wijsheid’ een geheim is dat wordt bekend gemaakt aan degene die JHWH zoekt en Hem eert 
en aanbidt. In het boek Spreuken is ‘wijsheid’ doorgaans inzicht in alledaagse zaken (Reyburn & Fry 2000:23). 
50 ‘… it means properly … compactness, and then, …, ability, worldly wisdom, prudence, and in the higher general 
sense, the knowledge of things in the essence of their being and in the reality of their existence’ (Delitzsch [1866-
91] 2006:38). 
‘Wisdom is the general expression for knowledge of all good things; it is practical sagacity …, the skill of the 
artisan …, wide acquaintance with facts …, learning …, skill in expounding secret things …, statesmanship …, and 
finally, knowledge of right living in the highest sense. This last is its sense here – moral and religious intelligence’ 
(Toy 1899:5). 
51 Snijders (1984:23) wijst daarnaast op Exodus 28:3; 1 Koningen 7:14 en Ezechiël 27:8. 
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plan en de wil van JHWH (10:8) (zie Tuinstra hierboven). Wijsheid manifesteert zich in 

praktische zaken en in interpersoonlijke relaties (Spreuken 16:14 en 23). Het verwerven 

van wijsheid hangt af van de wil om te leren (Spreuken 1:5-6; 9:9 en 13:10). Wijsheid 

wordt gekenmerkt door inzicht in de wegen die JHWH heeft verordineerd (Spreuken 14:8 

en 16:14). Met wijsheid gaat verstand gepaard; het vermogen om te anticiperen op de 

gevolgen van daden zodat zondige en gevaarlijke situaties kunnen worden voorkomen 

(Spreuken 14:16). Wijsheid heeft ook de betekenis ‘onderwijzen in wijsheid’ in zich 

(Spreuken 13:14 en 15:2) (Steinmann 2009:25).52 Steinmann (2009:51-52) (maar ook 

Perdue (2000:71)) geeft wijsheid een religieuze dimensie. Het is volgens hem meer dan 

verstand; het is vooruitzien bij monde van de Heilige Geest voor de mens die JHWH kent 

door geloof en Zijn wil zoekt te doen in overeenstemming met Zijn Woord (Steinmann 

2009:51-52). Perdue vat wijsheid als volgt samen: 

 

… wisdom has to do with a tradition of learning produced by Israelite and Jewish sages, the 

human capacity to obtain and understand the knowledge transmitted by this tradition through 

reasoned reflection and the testing of experience, the process of instruction by which this 

tradition is transmitted, the capacity of the imagination to project a reality of order and beauty 

in the world, the establishment of justice and order in society, the formation of human 

character by sapiential virtues, and faith in the God who created and sustains the world in and 

by righteousness and calls on the wise to embody this righteousness in their lives and in their 

community. 

 

(Perdue 2000:71) 

 

In Spreuken 2:1-2 komt wijsheid overeen met ‘mijn aanzeggingen’ en ‘mijn geboden’ en 

in Wijsheid van Jezus Sirach 3:29 met ‘spreuken’. Wijsheid is in deze betekenis gelijk aan 

‘mijn wijsheid’ in Spreuken 5:1 (Fox 2000:59). 

 

ר  VERMANING – מּוָסִ֑

 

Vermaning en wijsheid 

 

Het woord ר   komt, wat Spreuken 1:1/2-5/6/7 betreft, voor in 1:2, 3 en 7 (vermaning) מּוָסִ֑

(Kidner 1964:36; Tuinstra 1996:38-39; Steinmann 2009:26). Vermaning is onlosmakelijk 

verbonden met het verwerven van wijsheid (Tuinstra 1996:38-39; Murphy 1998:4). De 

combinatie wijsheid en vermaning komt ook voor in Spreuken 1:7 en 23:23 (‘wijsheid, 

vermaan en verstand’) (Murphy 1998:4). Vermaning heeft volgens Waltke de ontwikkeling 

                                                           
52 Loader (2014:56) omschrijft het woord wijsheid met ‘the skill to live an accomplished life’ en vergelijkt het met 
het Duitse woord ‘Lebenskunde’. 
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van het individu op het oog en is daarom verwant met ה /ָחְכָמַ֣ ה  ָחְכָמָּׁ֥  (Spreuken 1:2 en 7), 

ֵֽה ת ,(en 23:23 4:1 ;1:2) ִביָנ ע  en (8:10) ד ֶ֗֜ ָצה   ֵעְ֭ (19:20). Omdat het onderwijs in Spreuken zich 

afspeelt binnen de kaders van het wereldbeeld van Israël wordt vermaning ook gebruikt in 

combinatie met הוָה ת יְְ֭ ַ֣ ת en (Spreuken 1:7) יְִרא   53 Volgens.(Waltke 2004:175-177) (23:23) ֱאֶמַ֣

Aitken (1986:10)54 en Murphy (1998:3) betekent ר  zowel ‘instruction’ als (meer מּוָסִ֑

nauwgezet) ‘discipline’.55 Spreuken 1:2 is intellectueel van toon. Hoewel wijsheid zich richt 

op de praktijk van alledag, bevat het ook een kenniselement: om bekend te worden met 

en om te leren verstaan (Murphy 1998:4). Vermaning komt in Spreuken dertig keer voor 

(Steinmann 2009:26). 

 

ר  ;drukt uit dat het verkrijgen van wijsheid geen eenvoudige zaak is (Kidner 1964:36 מּוָסִ֑

Davis 2000:25-28) en heeft in die zin betrekking op het proces ((met inspanning) 

verwerven) (Scott 1965:35-36; Clifford 1999:35). Dat het in bezit komen van wijsheid 

moeite kost, ligt ook opgesloten in de omschrijving van Leman (1999:11-13), Perdue 

(2000:71), Steinmann (2009:26) en Loader (2014:56-57).56 Vermaning is kennis 

gebaseerd op ervaring (in het bijzonder ervaring gebaseerd op het leren van fouten). Door 

te stellen dat Spreuken wijsheid en vermaning onderwijst, zegt de schrijver dat de lezer 

kan leren van de ervaring van anderen. Door te leren van fouten kunnen eigen fouten 

worden voorkomen (Leman 1999:11-13). Vermaning (‘discipline’) brengt nauwgezette 

bestudering van wijsheid en reflectieve bespiegeling met zich mee (Perdue 2000:71; 

Steinmann 2009:2657), die uitmonden in moreel gedrag (Perdue 2000:71). Vermaning 

heeft een ondertoon van strengheid die reikt van een waarschuwing (bijvoorbeeld 

Spreuken 12:1; 13:1, 18 en 24:32) tot kastijding (hetzij door JHWH – 3:11 – of lijfstraf – 

13:24; 22:15 en 23:13) (Kidner 1964:36; Tuinstra 1996:38-3958; Davis 2000:25-28; Fox 

2000:5959; Steinmann 2009:2660).61 

 

                                                           
53 ‘With verbs of hearing or observing it is acquired through verbal rebuke’ (Waltke 2004:175-177). 
54 ‘But the word has another side to it. It also has in view the fruit of schooling in wisdom, namely disciplined 
living’ (Aitken 1986:10). 
55 ‘Yet for the sages, discipline is an entirely positive concept. They speak of “loving discipline,” which is 
tantamount to loving knowledge itself (12:1a). Furthermore, they state the alternative with remarkable 
frankness: “The one who hates reproof is dumb as an ox!” (12:1b, AT). Indeed, they put it even more strongly: 
hating discipline is a form of self-hatred …’ (Davis 2000:25). 
56 ‘It is given by a superior and may refer to punishment (13:24) or a warning (12:1), but also to the essential 
content of the corrective (cf. 4:13)’ (Loader 2014:56). 
57 Steinmann (2009:26, 51-52) merkt verder op dat ‘vermaning’ ook van binnenuit kan komen, een vorm van 
zelf-corrigerend denken. Eerder heeft hij bij ‘vermaning’ op reflectieve bespiegeling gewezen. Reflectieve 
bespiegeling (en daarmee aan de slag gaan) en zelf-corrigerend denken, liggen wat mij betreft in elkaars 
verlengde. 
58 Tuinstra (1996:38-39) merkt op dat er plaatsen zijn waar naar ר  wordt geluisterd (Spreuken 19:27), maar מּוָסִ֑

het wordt ook in de wind geslagen (13:18).  
59 ‘It is sometimes “preemptive” correction and means “warning,” “admonition.” Occasionally, it is broadened to 
the point of synonymy with “wisdom” or “teaching.” In all cases, the content of musar is an ethical (rather than, 
say, practical) teaching’ (Fox 2000:59). 
60 Mensen die ‘vermaning’ serieus nemen, laten zich ook vermanen door te reflecteren op het lijden van anderen 
(Spreuken 19:25 en 24:32; vergelijk ook Deuteronomium 11:2 en Ezechiël 5:15) (Waltke 2004:175-177). 
61 ‘It is the strict practice required to reach a goal’ (Reyburn & Fry 2000:23). 
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Vermaning en straf 

 

Een veel gebruikte tegenhanger van vermaning is ת  (’bestraffing/kastijding‘) ּתֹוכ ח 

(Spreuken 1:23 en 3:11), een zelfstandig naamwoord waarvan de etymologie eerder wijst 

op verbale dan op fysieke overtuigingskracht. Beide uitdrukkingen kunnen worden 

samengevat met het woord ‘discipline’; zij herinneren aan het feit dat wijsheid niet kan 

worden verkregen door middel van extramurale studie: het is alleen voor leerlingen of 

volgelingen (Kidner 1964:36). De tegenhanger van vermaning die door Kidner ten tonele 

wordt gevoerd om vermaning de betekenis verbale overtuigingskracht te geven, wordt niet 

gedeeld door Longman III. Hij vertaalt ר   מּוָסִ֑ in Spreuken 1:2 met ‘teaching’ en in 1:3 met 

‘discipline’. Het woord is volgens hem afkomstig van de wortel ‘ysr’ (‘to admonish’ of ‘to 

correct’). Het werkwoord en het zelfstandig naamwoord suggereren het gevaar van lijfstraf 

als iemand niet gehoorzaamt of zich niet onderwerpt aan het onderwijs van de wijzen. 

Lijfstraf werd toegepast op een onwillige leerling (Spreuken 10:13; 13:24; 19:18, 25; 

20:30; 22:15; 23:13-14; 26:3; 29:15, 17 en 19) (Longman III 2006:95-96).62 

 

Vermaning en gezag 

 

Vermaning kan onder één noemer worden gebracht met het Egyptische woord ‘śbʼjt’ 

(‘instruction’) en staat volgens McKane in verband met de eis tot ontvankelijkheid (van de 

leerling) (Spreuken 1:5) en onderwerping aan gezag (McKane 1970:263-264). Dit gezag 

wordt uitgeoefend, in navolging van het Egyptische onderricht, door ouders en 

wijsheidsleraren (Spreuken 1:8; 5:12 en 19:27) (Toy 1899:5-6; McKane 1970:263-264; 

Tuinstra 1996:38-39; Davis 2000:25-28; Steinmann 2009:51-52); maar ook door JHWH 

(Toy 1899:5-6; Tuinstra 1996:38-39; Davis 2000:25-28). Ouders hebben op grond van 

hun levenservaring recht op de gehoorzaamheid van hun kinderen. De wijsheidsleraar 

destilleert de wijsheid van vele geslachten met het oog op zijn leerlingen en baseert zijn 

gezag op ervaring uit het verleden en eigen oordeel (McKane 1970:263-264). In 

aansluiting op McKane merken Kravitz en Olitzky (2002:1) op dat vermaning afkomstig is 

van de wortel ‘y-s-r’ (‘reprove, chastise, teach’) die doet denken aan een manier van leren 

die pijn of lijden met zich meebrengt. Het wijst op een verouderde methode van onderricht 

(Kravitz & Olitzky 2002:1). Kravitz en Olitzky komen met hun omschrijving van vermaning 

in de buurt van Perdue en Steinmann (zie hierboven) die wijzen op de moeite die het 

verkrijgen van wijsheid kost. Vermaning suggereert dus een autoriteit aan wie de volgeling 

zich moet onderwerpen (Spreuken 15:33) om zijn aangeboren eigenzinnigheid te 

                                                           
62 ‘… properly discipline, i.e., moral instruction, and in conformity with this, self-government, self guidance …’ 
(Delitzsch [1866-91] 2006:38). 
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onderdrukken (22:15) (Tuinstra 1996:38-39; Waltke 2004:175-177; Steinmann 2009:51-

52). 

 

Vermaning, straf en gezag 

 

Het woord ר ת komt in Spreuken 10:17; 12:1; 13:18; 15:5 en 32 overeen met מּוָסִ֑ ח  ַ֣  ּתֹוכ 

(‘bestraffing’/‘bestraffen’) en lijkt daar de betekenis ‘leiding, raad’ te hebben. Het heeft 

niet alleen betrekking op de manier van leren maar ook op de inhoud van het onderricht 

(Tuinstra 1996:38-39). Vermaning brengt zo de vorming van karakter met zich mee.63 

 

Vermaning en reflectie 

 

Vermaning die door reflectie wordt eigen gemaakt, voorkomt dwaasheid (Waltke 

2004:175-177). Geaccepteerde vermaning is het gevolg van geïnternaliseerde wijsheid. 

Het is een zaak van het innerlijk, niet van een afgedwongen wil en slaafse onderdanigheid 

(Davis 2000:25-28; Waltke 2004:175-177). 

 

ין ָהִבֶ֗֜  OM TE LEREN VERSTAAN – ְל 

 

Het werkwoord בין (begrijpen, bemerken, kunnen onderscheiden) komt in Spreuken en Job 

veelvuldig voor (meer dan honderd keer tegen minder dan honderdvijftig in de rest van 

het Oude Testament). Het zelfstandig naamwoord ֵֽה  wordt regelmatig gebruikt in relatie ִביָנ

tot ְכָמה  en vertoont daar vaak overeenkomst mee (Spreuken 4:5; 7:4; 9:10 en (wijsheid) ָחְ֭

16:16) waarbij wijsheid voorop gaat, gevolgd door het specifiekere inzicht (Tuinstra 

1996:38-39). 

 

Om te leren verstaan verwijst naar geestelijk oordeelsvermogen en inzicht (Reyburn & Fry 

2000:24).64 Dit geestelijk oordeelsvermogen en inzicht moeten echter gepaard gaan met 

intellect (het Hebreeuwse woord בין heeft namelijk een intellectuele component). Om 

bekend te worden met en om te leren verstaan vereisen attente waarneming (Loader 

2014:57). 

 

Wijsheid en vermaning zijn het gevolg van het verstaan van de woorden van de wijze. Het 

werkwoord בין in de Hiphil met een meewerkend voorwerp betekent ‘to explicate’, maar 

met een lijdend voorwerp, zoals hier, wijst het op aandacht schenken aan en met het 

                                                           
63 De wortel ysr (‘to chastise’) veronderstelt een onderwijskundig doel en wordt nooit gebruikt om te verwijzen 
naar de correctie van dieren of naar een goddelijke bestraffing van buitenlandse volken (Lane 1979: 1:948-950). 
64 Het werkwoord dat in Spreuken 1:2 wordt gebruikt, komt ook voor in 1 Koningen 3:9 waar Salomo bidt ‘om te 
onderscheiden tussen goed en kwaad’ (Reyburn & Fry 2000:24). 
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gezonde verstand in overweging nemen op een manier dat het verstaan een zaak van het 

innerlijk wordt. Het is namelijk geen wet van Meden en Perzen dat zien en horen verstaan 

tot gevolg heeft (Jesaja 6:9). Spreuken legt soms de nadruk op aandacht schenken aan of 

overwegen (7:7; 14:15 en 28:5) en op andere momenten op verstaan (1:2 en 6). 

Spreuken 1:2-7, in navolging van oud Nabije Oosterse wijsheidsliteratuur, omschrijft niet 

hoe deze (intellectuele) vaardigheid kan worden verkregen maar lijkt te veronderstellen 

dat het vermogen om te leren verstaan aanzeggingen vol verstand kan worden geleerd 

door te luisteren naar de wijzen of hun wijsheidsliteratuur te lezen (Waltke 2004:175-

177).65 

 

ֵֽה י ִביָנ  AANZEGGINGEN VOL VERSTAND – ִאְמֵרָּׁ֥

 

Aanzeggingen vol verstand is een aanduiding van de ‘gelijkenisspreuken’ in Spreuken 1:1 

(Tuinstra 1996:38-39). ֵֽה י ִביָנ  zijn aanzeggingen of gezegden van de wijzen die verstand ִאְמֵרָּׁ֥

bieden (‘inzicht’ in de aard en de daden van JHWH, en het functioneren van de wereld en 

de menselijke samenleving) (Perdue 2000:71). De letterlijke vertaling van ֵֽה  י ִביָנ  is ִאְמֵרָּׁ֥

‘sayings of understanding’. De wortel בין komt twee keer voor in Spreuken 1:2b (Longman 

III 2006:95-96). Loader (2014:57) zegt dat aanzeggingen vol verstand op twee manier 

kan worden uitgelegd en dat beide betekenissen in vers 2 van toepassing zijn: 

aanzeggingen (woorden) die tot verstand (verstaan) leiden of aanzeggingen die uit 

verstaan voorkomen. 

 

ֵֽה) י (ִביָנ  AANZEGGINGEN (VOL VERSTAND) – ִאְמֵרָּׁ֥

 

Aanzeggingen verwijst naar gezegden, niet naar de woorden waaruit een gezegde bestaat 

(Reyburn & Fry 2000:24; Waltke 2004:175-177). De aanzeggingen of gezegden in 

Spreuken hebben de ambitie om de jeugd van Israël verstaan of begrip bij te brengen 

(Waltke 2004:175-177). Zowel het oor (met betrekking tot gezegden die hardop werden 

voorgelezen) als het oog (in relatie tot gezegden die waren opgeschreven) werden 

betrokken in het waarnemen van gezegden. Het werkwoord horen (Spreuken 1:8) en 

verwijzingen naar het ‘oor’ (2:2) laten zien dat spreuken mondeling werden overgedragen. 

De verwijzing naar het oog (Spreuken 3:21) wijst op het feit dat de spreuken in geschreven 

vorm zijn overgeleverd. In Sumer en Egypte schreven scholieren het onderricht op en in 

oud Israël konden de meeste kinderen lezen en schrijven (Deuteronomium 6:9; 11:20 en 

Richteren 8:14). Met de uitvinding van het alfabet in de eerste helft van het tweede 

                                                           
65 ‘The O.T. term, however, like the Greek, expresses more than bare intellectual recognition – it involves 
intellectual assimilation and practical acceptance of truth as the rule of life …’ (Toy 1899:6). Volgens Toy (1899:6) 
is ‘te leren verstaan’ een synoniem voor ‘bekend te worden met’. 
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millennium kon iedereen met een gemiddelde intelligentie leren lezen en wellicht schrijven 

(paragraaf 2.5) (Waltke 2004:175-177). Aanzeggingen kan dus naar zowel gesproken als 

geschreven woorden verwijzen. In de context van het voorwoord van Spreuken verwijst 

aanzeggingen primair naar de geschreven woorden die volgen (Loader 2014:57). 

 

ֵֽה י) ִביָנ  VOL VERSTAND (AANZEGGINGEN) – (ִאְמֵרָּׁ֥

 

Naast het woord ר  komt in Spreuken 1:2 (vermaning) מּוָסִ֑ ֵֽה   voor (Kidner (verstand) ִביָנ

1964:36-37) (in totaal veertien keer in Spreuken (Steinmann 2009:25-26)). Volgens 

Kidner is het werkwoord ‘to discern’ de oorsprong van beide zelfstandige naamwoorden.66 

Salomo voegt hen samen in 1 Koningen 3:9 (… ‘om te onderscheiden tussen goed en 

kwaad’ …) (Kidner 1964:36-37). Verstand is de intellectuele deugd om te kunnen oordelen 

(scherpzinnigheid)67 (McKane 1970:264). Waltke (2004:175-177) verwijst bij verstand 

naar het verstandelijke vermogen van de mens om logisch te denken68 en Steinmann 

spreekt over toegepast inzicht maar vindt dit beter passen bij het zelfstandig 

naamwoord ְּתבּוָנִ֑ה. De persoon die deze vaardigheid bezit, weet wanneer hij rustig moet 

blijven en zich moet beheersen (Spreuken 14:29 en 17:27) (Steinmann 2009:25-26). Dit 

verstand wordt verkregen door scherpzinnig waar te nemen, deze waarneming kritische te 

analyseren, te vergelijken met de overlevering van de voorouders en te toetsen aan 

ervaringskennis (Perdue 2000:71). Het geeft het vermogen weer om met kennis van zaken 

te redeneren (Spreuken 23:4 en 30:2) en wordt gebruikt op plaatsen die in algemene 

bewoordingen over inzicht of begrip spreken (Spreuken 4:5, 7 en 8:14) (Steinmann 

2009:25-26).69 

 

SAMENVATTENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Spreuken 1:2 kan samen met 1:3 (paragraaf 6.2.4) worden opgevat als deugdethiek 

omdat het zich richt op de vorming van de aard of het karakter van de mens. Het bevat 

twee werkwoordsvormen (bekend worden met en leren verstaan) die een rol spelen binnen 

de pedagogiek van leren en onderwijzen en daarom van belang zijn voor begeleiding 

(uitgewerkt in hoofdstuk 7). De wortel van het werkwoord bekend worden met wijst op 

                                                           
66 ‘… and the preposition ‘between’ is a near relation’ (Kidner 1964:36-37). 
67 ‘… but they were reinterpreted by the prophets to mean religious illumination, by being made to hinge on 
submission to Yahweh and obedience to his demands’ (McKane 1970:264). 
68 In Spreuken 3:5: ‘Wees veilig bij de ENE met heel je hart, steun niet op je eigen verstand’ doet de wijze echter 
afstand van een autonoom gebruik van verstandelijke vermogens. In Job 28:12 en 20 wordt ‘verstand’ 
gelijkgesteld met ‘wijsheid’ en in Job 28:28 met ‘de Heer vrezen’. In Spreuken 9:10: ‘Aanvang van wijsheid is 
ontzag voor de ENE, kennis van heilige zaken betekent verstand’ komen de beide begrippen uit Job samen (Waltke 
2004:175-177). 
69 ‘… and signifies the understanding as the capability effective in the possession of the right criteria of 
distinguishing between the true and the false, the good and the bad …, the wholesome and the pernicious’ 
(Delitzsch [1866-91] 2006:38). 
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zowel affectie als cognitie en heeft met persoonlijke internalisatie van doen. Het onderwerp 

van bekend worden met is wijsheid en vermaning (een hendiadys). Wijsheid heeft zowel 

een seculiere als religieuze dimensie. De mens moet worden aangezet (‘vermaant’) om 

zich de wijsheid eigen te maken maar ware wijsheid gaat niet buiten JHWH om. Leren 

verstaan verwijst naar niet alleen naar geestelijk inzicht en oordeelsvermogen maar heeft 

ook een intellectuele component. Het heeft als onderwerp aanzeggingen vol verstand. 

Aanzeggingen vol verstand heeft betrekking op de ‘gelijkenisspreuken’ in Spreuken 1:1. 

Zij bieden inzicht in het reilen en zeilen van de wereld, de samenleving en JHWH en worden 

verkregen door ervaringsleren (een begrip dat in begeleiding een rol speelt). De 

werkwoorden in Spreuken 1:2 zijn van toepassing op de leerling. Het onderwerp van de 

werkwoorden bevat kwaliteiten van de leraar. 

 

6.2.4  SPREUKEN 1:3 

 

ים ט ּוֵמיָשִרֵֽ ִמְשָפֶ֗֜ ֶדק ּו  ל ֶצָּׁ֥ ְשֵכִ֑ ר ה  ַ֣ ת מּוס  ח  ק   ָלְ֭

 

om vermaning aan te nemen 

 die leidt tot inzicht,- 

gerechtigheid en recht, 

en oprechtheid; 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Volgens Toy (1899:6) is Spreuken 1:3b de omschrijving van 1:3a. De morele deugden 

gerechtigheid en recht, en oprechtheid (evenals de deugden ‘schranderheid’ en 

‘bezonkenheid’ in Spreuken 1:4) worden regelmatig benadrukt in de wijsheidsboeken van 

het oude Nabije Oosten (Whybray 1972:16).70 Deze idealen worden herhaald in Spreuken 

2:9 en worden, naast wijzen, ook gebruikt door profeten (Murphy 1998:4).71 

 

ת ח  ק   OM AAN TE NEMEN – ָלְ֭

 

Om het doel van Spreuken 1:2 te bereiken, moeten de geadresseerden de vermaning van 

het boek ‘aannemen’ (Fox 2000:5972; Reyburn & Fry 2000:2473; Waltke 2004:177). 

Schmid (1997: 2:649-650) geeft aan dat לקח ‘lqḥ’ ‘to take, grasp, seize (manually)’ of ‘to 

                                                           
70 ‘… although the specific mention of them here in the introduction to the book possibly indicates an increased 
emphasis on them which may be duet o Israelite religious influence’ (Whybray 1972:16). 
71 ‘“Right” translates a word meaning “straight” or “even”’ (Murphy 1998:4). 
72 ‘Laqaḥ musar, lit. “take correction,” means to take it to heart, to absorb it and change one’s ways’ (Fox 

2000:59). 
73 ‘Om vermaning aan te nemen’ betekent jezelf toestaan om te worden onderwezen (Reyburn & Fry 2000:24). 
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take away with one’ of ‘to accept something with approval or favor (from someone’s hand)’ 

kan betekenen. De laatste betekenis is metaforisch en wordt hier gebruikt (Waltke 

2004:177).74 

 

ל ְשֵכִ֑ ר ה  ַ֣  VERMANING DIE LEIDT TOT INZICHT – מּוס 

 

McKane (1970:265) zegt dat ‘mūsar haśkēl may refer to the discipline of piety rather than 

to educational discipline in the old sense’. ‘… musar haskeil is the kind of discipline that 

brings understanding’ (Kravitz & Olitzky 2002:1-2). 

 

ר ַ֣  VERMANING – מּוס 

 

Vermaning als straf kan worden opgelegd tegen wil en dank maar, zoals JHWH in Jeremia 

2:30 benadrukt, het aanvaarden van vermaning kan niet worden afgedwongen. In Jeremia 

7:28 vertoont ‘vermaning’ overeenkomst met ‘horen naar de stem van de ENE, hun God’ 

(vergelijk ook Jeremia 5:3; 17:23 en 35:13) (Fox 2000:59). 

 

Spreuken 1:3 verwijst volgens Perdue niet alleen naar algemene deugden en vaardigheden 

die elke leerling, die zich bezighoudt met de bestudering van de wijsheid, zich wenst, maar 

in het bijzonder naar de rol van jurist die sommige wijzen in het Perzische tijdvak op zich 

namen. Na hun opleiding zochten sommige wijzen een werkkring binnen het godsdienstige 

of seculiere rechtssysteem van de tempel of de provincie als advocaat of rechter. Deze 

juristen hadden zich in de wijsheidsschool (paragraaf 2.5) beziggehouden met vermaning 

(‘discipline’). De kennis die zij hadden vergaard, stelde hen in staat om in hun betogen, 

bewijsvoeringen en besluiten inzicht, gerechtigheid en recht, en oprechtheid te betrachten 

(Perdue 2000:71-72). 

 

Longman III (2006:91-93) kiest in de context van Spreuken voor de vertaling ‘teaching’ 

omdat deze vertaling hem het meest zinvol lijkt (al zouden volgens hem ook 

discipline/tucht/orde mogelijkheden zijn). 

 

ל ְשֵכִ֑  DIE LEIDT TOT INZICHT – ה 

 

Het woord ל  ְשֵכִ֑  ’kan worden omschreven met ‘good sense, practical wisdom (inzicht) ה 

(Kidner 1964:36-37; Reyburn & Fry 2000:24). De verwante uitdrukking ּתּוִשיָה (‘sound 

                                                           
74 ‘… used op intellectual reception and appropriation …’ (Delitzsch [1866-91] 2006:39). 
‘The verb ח  ’meaning “to acquire, receive” wisdom is common in Proverbs (e.g., also 2:1; 4:10; 8:10) ָלק 

(Steinmann 2009:52). 
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wisdom’) komt voor in bijvoorbeeld Spreuken 2:7 en 8:14 (Kidner 1964:36-37).75 Inzicht 

ל) ְשֵכִ֑  is een vaardigheid van vorsten en rechters die zorgvuldig aandacht moesten (ה 

besteden aan een, soms ingewikkelde, zaak en uiteindelijk de passende en juiste beslissing 

moesten nemen (Jeremia 3:15; Spreuken 21:16; Job 34:34-37; Daniël 1:17-21 en 9:13) 

(Perdue 2000:71-72).76 Waltke (2004:177) vertaalt ל ְשֵכִ֑  met ‘wise behavior’ of ‘good ה 

sense’ als eerste vrucht van de vermaning.77 Het Hebreeuwse woord ל ְשֵכִ֑  is afkomstig van ה 

de wortel שכל (‘to instruct’ of ‘to act intelligently’).78 Het woord kan ook de betekenis 

‘succes’ hebben: inzicht kan een succesvolle benadering van een specifieke situatie tot 

gevolg hebben (Longman III 2006:96). 

 

ים ט ּוֵמיָשִרֵֽ ִמְשָפֶ֗֜ ֶדק ּו   GERECHTIGHEID EN RECHT, EN OPRECHTHEID – ֶצָּׁ֥

 

Gerechtigheid en recht, en oprechtheid kunnen volgens Toy (1899:6), Aitken (1986:11) 

en Reyburn en Fry (2000:25) worden beschouwd als uiteenzetting van ‘wise conduct’/‘wise 

dealing’. Toy vertaalt Spreuken 1:3a namelijk met: ‘May receive training in wise conduct’ 

(Toy 1899:4). Het zijn woorden die ook door de profeten worden gebruikt (Davis 2000:25-

28). 

 

De proloog eist niet zozeer de deugden gerechtigheid en recht, en oprechtheid maar belooft 

ze veeleer. Het bestuderen van de wijsheid brengt maatschappelijke deugden voort die het 

fundament van de samenleving vormen (Davis 2000:25-28; Fox 2000:60). De 

bovengenoemde zelfstandige naamwoorden kunnen worden opgevat als oppositie van 

ל ְשֵכִ֑  Gerechtigheid en recht, en oprechtheid (die ook in Spreuken 2:9 .(Fox 2000:60) 79ה 

samen voorkomen – ‘Dán zul je verstaan gerechtigheid en recht, en oprechtheid’) (Fox 

2000:60; Steinmann 2009:52) worden vaak verenigd in een hendiadys. Ze hebben 

verschillende, zij het overlappende, betekenissen80 (Fox 2000:60). Gerechtigheid en recht, 

                                                           
75 ‘Haśkel … is one of several terms for wisdom. It apparently means “to have insight” or “give insight, educate”’ 
(Fox 2000:59). 
‘… is that which proceeds from chokma and musar when they are blended together: discipline of wisdom, discipline 
training to wisdom; i.e., such morality and good conduct as rest not on external inheritance, training, imitation, 
and custom, but is bound up with the intelligent knowledge of the Why and the Wherefore’ (Delitzsch [1866-91] 
2006:39). 
‘Haśkēl comes from the root that we will normally translate “insight,” but here we note that it is a different root 
from that translated “insightful” in v.2’ (Longman III 2006:91). 
76 In 1 Samuël 25:3 wordt verstand gebruikt in relatie tot Avigajil in tegenstelling tot dat van haar echtgenoot 
Nabal (‘de naam van de man is Nabal – dwaas – en de naam van zijn vrouw is Avigajil, en de vrouw is goed van 
verstand en mooi van gezicht maar de man is hard en kwaad van handelingen, hij is een Kalibiet’) (Reyburn & 
Fry 2000:24). 
77 ‘Wise conduct is action which springs from insight and sagacity, in ordinary affairs …, and especially in the 
moral and religious life …’ (Toy 1899:6). 
‘The components of its semantic make-up include intelligence, knowledge and discernment, but also the ability 
to make practical decisions, hence “wise conduct”” (Loader 2014:58). 
78 ‘Insight refers to the recognition of the true nature of a situation or circumstance’ (Longman III 2006:96). 
79 ‘“… the discipline of insight: righteousness, justice, and rectitude”’ (Fox 2000:60). 
80 ‘… though here they combine to convey a single concept that embraces the entire range of honest and equitable 
behavior in personal and social relations’ (Fox 2000:60). 
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en oprechtheid wijzen op het ethische karakter van wijsheid (Clifford 1999:35; Fox 

2000:60; Longman III 2006:96). Spreuken wil niet alleen kennis overdragen, maar ook 

gerechtigheid en recht, en oprechtheid. Het boek vermeldt in de context van Spreuken 

1:1-7 niet wat gerechtigheid en recht, en oprechtheid inhouden. De woorden krijgen echter 

betekenis in de hoofdstukken die volgen waar over gedrag en houding wordt gesproken. 

Gerechtigheid en recht, en oprechtheid roepen volgens Longman III de vraag op naar het 

verband tussen wijsheid en wet, een onderwerp dat volgens hem regelmatig ter discussie 

staat. Longman III schaart zich aan de zijde van auteurs die geloven dat de wijzen kennis 

van en loyaliteit aan de geboden van de Thora veronderstelden. Dus de mensen waarop 

gerechtigheid en recht, en oprechtheid van toepassing zijn, zijn zij die zich richten naar de 

uitgangspunten van zowel wijsheid als wet (Longman III 2006:96).81 Gerechtigheid en 

recht, en oprechtheid lijken, volgens Kravitz en Olitzky (2002:1), synoniemen te zijn. 

 

ט ִמְשָפֶ֗֜ ֶדק ּו   GERECHTIGHEID EN RECHT – ֶצָּׁ֥

 

Gerechtigheid en recht komen vaak samen voor (‘Dán zul je verstaan gerechtigheid en 

recht, en oprechtheid, elk goed voetspoor’ – Spreuken 2:9). Gerechtigheid en recht zijn 

voorwaarden om op de juiste manier te leven82 (Genesis 18:19; Jesaja 5:7; 58:2; Psalm 

106:3; Spreuken 1:3; 2:3; 8:20; 16:8 en 21:3). Het juiste oordeel is het oordeel in 

overeenstemming met gerechtigheid en recht (Leviticus 19:15; Deuteronomium 1:16, 17; 

Psalm 9:5 en 8-9). Om op de juiste manier te regeren is regeren in overeenstemming met 

gerechtigheid en recht (2 Samuel 8:15; 1 Koningen 10:9; Jesaja 9:6; Psalm 72:1-12 en 

Prediker 3:16). Zelfs JHWH regeert overeenkomstig gerechtigheid en recht (Psalm 33:5; 

36:7; 89:15 en Job 8:3) (Waltke 2004:98). 

 

ֶדק  GERECHTIGHEID – ֶצָּׁ֥

 

Gerechtigheid is een manier van denken, spreken (Tuinstra 1996:39-40; Fox 2000:60; 

Steinmann 2009:52) en gedrag (Tuinstra 1996:39-40; Fox 2000:60; Reyburn & Fry 

2000:25; Steinmann 2009:52) dat zich conformeert aan de norm van JHWH (Tuinstra 

1996:39-40; Steinmann 2009:52).83 Gerechtigheid (ֶדק  is een fundament van de 84(ֶצָּׁ֥

samenleving (Perdue 2000:71-72; Loader 2014:58) en manifesteert zich in wetgeving en 

                                                           
81 ‘The series of synonyms … following in 3b, which are not well fitted to be the immediate object to ת ח  ק   present ,ָלְ֭
themselves as the unfolding of the contents of the ל ְשֵכִ֑ ר ה  ַ֣  as meaning that namely which is dutiful and right ,מּוס 

and honest’ (Delitzsch [1866-91] 2006:39). 
82 ‘Gerechtigheid en recht vertegenwoordigen datgene, wat behoorlijk is, wat behoort in het verbond van God en 
zijn volk’ (Snijders 1984:24). 
ֶדק ...‘ 83  also frequently signifies a way of thought and action which is regulated not by the letter of the law and ֶצָּׁ֥

by talio, but by love …’ (Delitzsch [1866-91] 2006:39). 
84 ‘Justice … is a forensic term, expressing the quality of the character and action of that one of the two parties 
to a lawsuit who has the right on his side, and thus comes to signify right conduct in general’ (Toy 1899:6-7). 
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bestuur (Spreuken 8:15-16; 25:5 en 31:9) (Perdue 2000:71-72). Het nauwe verband 

tussen gerechtigheid en wijsheid in Spreuken laat zien dat gerechtigheid en wijsheid 

complementair zijn en uitmonden in leven, eer en glorie (Reyburn & Fry 2000:25). De 

rechtvaardigen (‘ṣaddîq’) hebben de bereidheid zichzelf weg te cijferen ter wille van de 

gemeenschap in tegenstelling tot de goddelozen. De metafoor in Job 29:14 (‘Met 

gerechtigheid bekleedde ik mij en kleedde die mij, als mantel en tulband was mijn 

rechtvaardigheid’) laat zien dat gerechtigheid een levensregel is. Het gaat om ‘wie’ iemand 

is. JHWH garandeert de rechtvaardige voorspoed en veiligheid (Spreuken 2:11; 10:2 en 

3). Gerechtigheid is uiteindelijk een zaak van ‘leven’ of ‘dood’ (Spreuken 11:19; 15:9 en 

21:12) (Waltke 2004:97). 

 

ט  RECHT – ִמְשָפֶ֗֜

 

Recht is de concrete vorm van gerechtigheid in de regels van het recht85 (Oesterley 

1929:3; Tuinstra 1996:39-40; Fox 2000:60; Reyburn & Fry 2000:25; Loader 2014:58). 86 

Het is de handeling of het gedrag waarin gerechtigheid tot uiting komt (Tuinstra 1996:39-

40; Fox 2000:60). Recht vloeit, evenals gerechtigheid, voort uit iemands karakter; het 

wijst op zowel een morele kwaliteit als een handeling (Fox 2000:6087; Waltke 2004:97-98) 

en duidt op beslissingen die in overeenstemming zijn met de maatstaf van JHWH 

(Steinmann 2009:52). Het is een ideaal waarop zowel het indivudu als de maatschappij 

zich moeten richten (Fox 2000:60).88  

 

ים  OPRECHTHEID – ֵמיָשִרֵֽ

 

Oprechtheid is de individuele vorm van gerechtigheid (Tuinstra 1996:39-40). Het (ים  89(ֵמיָשִרֵֽ

is een eigenschap waarover rechters moeten beschikken in de uitoefening van hun ambt 

(Psalm 9:8; 58:1; 75:2 en 96:10) (Perdue 2000:71-72).90 Oprechtheid is afgeleid van de 

wortel ישר waarvan de letterlijke betekenis teruggaat op het geometrische begrip recht, 

hetzij horizontaal of verticaal, of, als het een oppervlak betreft, verwijst naar iets dat vlak 

                                                           
85 ‘Recht’ (ט  heeft te maken met wetgeving dat bij geschillen voorziet in het nemen van de juiste beslissingen (ִמְשָפֶ֗֜

(Deuteronomium 33:10, 21; 1 Samuel 8:9, 11 en Jeremia 8:7), met uitspraken in een juridische zaak 
(Deuteronomium 1:17; 1 Koningen 3:28 en Spreuken 16:33), met de procesvoering ten overstaan van rechters 
(Job 14:3; Prediker 11:9 en 12:14), met de zaak die in het proces aanhangig wordt gemaakt (2 Samuel 15:14 
en 1 Koningen 3:11) en met het besluit zelf (1 Koningen 20:40) (Perdue 2000:71-72). 
86 ‘Probity is the procedure of a judge, especially legal decision … or custom …, law ..., God’s acts of moral 
government in the world …, then general conduct in accordance with legal decision (assumed to be morally right) 
whether made by man or God’ (Toy 1899:7). 
87 ‘Sometimes mišpaṭ means “custom,” “mode of behavior,” the way things are, without necessarily implying 

virtue (such as in 1 Sam 8:11)’ (Fox 2000:60). 
ט …‘ 88  is the right and the righteousness in which it realizes itself, here subjectively considered, the right … ִמְשָפֶ֗֜

mind’ (Delitzsch [1866-91] 2006:39). 
89 ‘Rectitude is levelness, straightness, straightforwardness of conduct, as opposed to the crooked ways of those 
who abandon the guidance of moral truth’ (Toy 1899:7). 
90 ‘Equity refers to fairness and has about the same meaning as justice’ (Reyburn & Fry 2000:25). 
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is (Spreuken 3:6) (Oesterley 1929:3; Fox 2000:60; Waltke 2004:98-99; Steinmann 

2009:52; Loader 2014:58). ישר verwijst naar gedrag dat niet de verkeerde weg opgaat of 

zich buiten de grenzen van de morele orde begeeft.91 In de Psalmen heeft oprechtheid een 

voorkeur voor juridische contexten (Psalm 58:2 en 98:9). Het gebruik in Spreuken, samen 

met recht, getuigt wellicht van een hofachtergrond. Jesaja 33:15, waar het samen met 

gerechtigheid wordt gebruikt, gaat dieper op de betekenis van oprechtheid in (‘Wie wandelt 

in gerechtigheden en spreekt in oprechtheid, wie gewin uit afpersingen verwerpt, wie liever 

zijn handpalmen lamschudt dan dat hij steekpenningen aanpakt, liever zijn oor toestopt 

dan van bloedvergieten hoort, liever zijn ogen sluit dan kwaad ziet’) (Waltke 2004:98-

99).92 

 

SAMENVATTENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

In Spreuken 1:3 staat het werkwoord ‘aannemen’ centraal. Dit ‘aannemen’ (door de 

leerling) van vermaning (van de leraar) leidt tot de deugden inzicht, gerechtigheid en recht, 

en oprechtheid (die de leerling zich MOET eigen maken). Spreuken 1:3 wijst namelijk op 

een gedisciplineerde pedagogiek (vermaning). Zoals reeds opgemerkt is het Hebreeuwse 

woord ל ְשֵכִ֑  Eén van de betekenissen van deze wortel is (naast .שכל afkomstig van de wortel ה 

onderwijzen, onderrichten of instrueren) opdragen of bevelen. Opdragen of bevelen gaat 

aan de vrijheid van handelen (door de leerling) voorbij. Om een levend leven (‘a living life’) 

te kunnen leven MOET de leerling over de (maatschappelijke) deugden inzicht, 

gerechtigheid en recht, en oprechtheid (gedrags- en houdingsaspecten) beschikken. 

 

6.2.5  SPREUKEN 1:4 

 

ת ּוְמזִָמֵֽה ע  ַ֣ ר ד  ע  נ ֶ֗֜ ה ְל  ת ִלְפָתאִיַ֣ם ָעְרָמִ֑  ָלֵתַ֣

 

om aan simpelen schranderheid te geven,- 

aan een jongeman 

kennis en bezonkenheid; 

 

 

 

 

 

                                                           
91 ‘Most often, meyšarim indicates the quality or result of honest, fair speech or judgment. It is usually the object 
of verbs of speaking (Isa 33:15; 45:19; Prov 23:16) or judging (Pss. 9:9; 58:2; 75:3; 96:10; 98:9; and often in 
Psalms)’ (Fox 2000:60). 
ים …‘ 92  ,means thus a way of thought and of conduct that is straight, i.e., according to what is right, true … ֵמָשִרֵֽ

i.e., without concealment, honest, i.e., true to duty and faithful to one’s word’ (Delitzsch [1866-91] 2006:39). 
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CONTEXT EN INLEIDING 

 

In Spreuken 1:4 komen de woorden ה   ָעְרָמִ֑ (schranderheid), ת ע  ַ֣ en (kennis) ד   ְמזִָמֵֽה

(bezonkenheid) voor in relatie tot simpelen en een jongeman (Kidner 1964:37).93 

Spreuken 1:4 belooft een bepaald soort kennis: de mogelijkheid om na te denken over 

verborgen gedachten en eigen plannen uit te denken (Fox 2000:61). In tegenstelling tot 

Spreuken 1:3, dat het boek beschouwt vanuit het perspectief van de leerling (ת ח  ק   ,(ָלְ֭

verplaatst het perspectief zich in 1:4 naar dat van de leraar (ת -Waltke 2004:177) 94(ָלֵתַ֣

178). 

 

ת  OM TE GEVEN – ָלֵתַ֣

 

Het werkwoord om te geven lijkt Fox onhandig gekozen omdat het beschrijft wat Spreuken 

wenst te doen, terwijl de vergelijkbare werkwoorden (‘bekend worden met’ – Spreuken 

1:2, ‘te leren verstaan’ – 1:2 en ‘aannemen’ – 1:3) beschrijven wat de leerling moet doen. 

Hetzelfde doet zich voor in de proloog van Amenemope. Ook daar verwijzen infinitieven 

naar de bedoeling van het boek voor de leerling (II:7-12) en andere infinitieven brengen 

de handelingen die de leerling zich moet eigen maken onder woorden (II:5-6) (Fox 

2000:60-61). 

 

 SIMPELEN (AAN) – ִלְפָתאִיַ֣ם

 

Simpelen wordt door Clifford (1999:35), Leman (1999:11-13), Davis (2000:25-28) en 

Loader (2014:59) overeenkomstig de Naardense Bijbel vertaald met ‘simple ones’ in de zin 

van naïef (in tegenstelling tot onnozel) (Leman 1999:11-13). Het werkwoord פתה verwijst 

naar makkelijk worden misleid (Aitken 1986:12; Clifford 1999:35; Reyburn & Fry 2000:25; 

Waltke 2004:111-112) vanwege gebrek aan rijpheid en onderricht (Reyburn & Fry 

2000:25). Simpelen kan ook worden opgevat in de zin van ‘onervaren jongeren’ (Oesterley 

1929:3; Skladny 1962:35; Aitken 1986:12; Tuinstra 1996:40-42). 

 

For they are malleable, are capable of being shaped and improved by the educational process 

(1:4; 8:5; 12:25; 21:11), and still have hope of joining the company of the wise (cf. 1:22; 

9:4). … he is a youth (1:4; 7:7), lacks sense (7:7; 9:4, 16), and is neither shrewd (14:15, 18) 

                                                           
93 ‘… the former of these seen in enemy hands in Genesis 3:1, and the latter (which means … so often degenerating 
into mere scheming that it can be used by itself in a bad sense (e.g. 12:2) more often than in a good’ (Kidner 
1964:37). ‘… knowledge … implying not so much an informed mind as a knowing of truth and indeed of God 
Himself (2:5; 3:6) …’ (Kidner 1964:37). 
94 Labuschagne (1997: 2:776) merkt op dat de wortel ntn ‘basically indicates the process through which an object 
or matter is set in motion’. Waltke (2004:177-178) haakt hierop in met de opmerking ‘more specifically either to 
cause something to come to someone (= “to give”), as in v. 4, or in the sense of to cause, to effect, to occasion 
(= “to do”), as in 10:10’. 
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nor “insightful” (19:25) nor “wise” (21:11), but weak-willed (22:3; 27:15) and easily seduced 

(7:7, 21-22). Since he is a youth, folly is bound up in his heart (22:15). Without a commitment 

and open to various influences, he can either be led (9:1-6) or misled (vv. 13-18). 

 

(Skladny 1962:35)95 

 

Aan ְפָתאִיַ֣ם kan volgens Fox (2000:61) en Steinmann (2009:52) ook de betekenis ‘gullible’ 

worden gegeven. Fox spreekt over ongevormde, lichtgelovige of onnozele jongeren, die in 

staat zijn om wijsheid te vergaren. Maar tot ze zich daar mee bezig houden, delen ze 

sommige karaktereigenschappen met de dwaas en zijn ontvankelijk voor dezelfde 

ondeugden (Fox 2000:61) (zie ook Delitzsch ([1866-91] 2006:39), Skladny en 

Steinmann). Als de simpele maar genoeg in aanraking komt met de wegen van de dwazen, 

kan hij zelf een dwaas worden die behagen schept in zijn dwaasheid en eigenzinnigheid 

ten opzichte van JHWH. Hij staat dan bloot aan de straf die dwazen wacht (Spreuken 1:22, 

32 en 7:7). Maar de simpele kan ook gemakkelijk met het evangelie worden bereikt en op 

het pad van de wijsheid worden gezet (Spreuken 1:4; 8:5; 9:4, 6; 19:25 en 21:11). Zolang 

hij echter volhardt in naïviteit blijft hij dwaas (Steinmann 2009:30; Loader 2014:59). 

 

Hoewel niet wordt gezegd dat simpelen zondig of goddeloos zijn en ze niet worden 

vergeleken met de dwaas, is hun onverstand niet zonder morele of godsdienstige gevolgen 

voor henzelf en hun metgezellen. Tot ze zich bekeren, worden ze op één hoop geveegd 

met spotters en domkoppen (Spreuken 1:22, 32 en 8:5). ‘Een simpele ziel hecht geloof 

aan elk woord’ (Spreuken 14:15), ‘Het erfdeel van simpele zielen is dwaasheid’ (14:18) en 

‘Een schrander iemand ziet een kwaad en verbergt zich, en simpele zielen zullen ernaartoe 

lopen en moeten boeten’ (22:3). ‘De afkerigheid van simpele zielen zal henzelf ombrengen’ 

(Spreuken 1:32). Alleen als hij de gemeenschap van zijn gelijken verlaat, zich begeeft op 

de weg van het inzicht en verstaat waarin een hart is (Spreuken 8:5) kan hij ‘leven’ (9:6). 

Simpelen hebben schranderheid nodig (Waltke 2004:111-112).96 

 

Het omgekeerde van simpelen is niet wijzen, maar mensen die schranderheid (ה  (ָעְרָמִ֑

bezitten. Simpelen verkeren in een betere omstandigheid dan een dwaas of een spotter 

omdat zij (in tegenstelling tot de dwaas en de spotter) leerbaar zijn. Simpelen worden in 

Spreuken 8 toegesproken door Vrouwe Wijsheid (‘verstaat, simpelen, wat schrander is’ – 

8:5). Zowel in Spreuken 1:4 als 8:5 wordt gebruik gemaakt van het woord ה  Longman) ָעְרָמִ֑

III 2006:96-97). 

                                                           
95 ‘The Heb. term appears to signify those whose minds are open to influence, who can be easily led’ (Toy 1899:7). 
In lijn met Skladny vertaalt Longman III (2006:96-97) het werkwoord ‘pth’ met ‘to be inexperienced, be naïve’. 
96 ‘In short, though saveable, they are morally culpable apostates, lumped together with fools and mockers (1:22, 
32; 8:5), and headed for death (1:32)’ (Waltke 2004:111-112). 
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ה  SCHRANDERHEID97 – ָעְרָמִ֑

 

Schranderheid kan (buiten Spreuken – Toy en Longman III) een negatieve klank hebben 

(Toy 1899:7; Oesterley 1929:3; Tuinstra 1996:40-42; Kravitz & Olitzky 2002:2; Longman 

III 2006:97): ‘This is the same word used, in a different form, when the Torah tells the 

story of the serpent in the Garden of Eden’ (Kravitz & Olitzky 2002:2 (Aitken (1986:12) in 

enigszins andere bewoordingen)). In contexten buiten Spreuken wordt het vaak vertaald 

met ‘shrewd’, ‘cunning’ of ‘deceptive’ (Genesis 3:1: ‘Maar de slang is naakt geweest dan 

alle wildleven van het veld, dat de ENE, God, heeft gemaakt; hij zegt tot de vrouw: is het 

echt zo dat God heeft gezegd ‘gij zult niet eten van al dat geboomte in de hof!’?’) (Toy 

1899:7; Reyburn & Fry 2000:2598; Longman III 2006:97; Loader 2014:59). Buiten 

Spreuken heeft het woord ה  dus vaak een (ָערום maar ook het bijvoeglijk naamwoord) ָעְרָמִ֑

negatieve klank en wijst op de sluwe streken die iemand gebruikt om zijn doel te bereiken 

(Exodus 21:14 en Jozua 9:4) (Aitken 1986:12; Steinmann 2009:26). Simpelen hebben 

schranderheid (in de positieve betekenis van het woord)99 nodig (in het bijzonder de 

‘simpele’ die wordt genoemd in Spreuken 14:15 en alles gelooft) (Kravitz & Olitzky 

2002:2). Vergelijk ook Exodus 21:14. In Spreuken heeft schranderheid vaak een positieve 

gevoelswaarde (Oesterley 1929:3; Tuinstra 1996:40-42; Reyburn & Fry 2000:25; 

Longman III 2006:97; Loader 2014:59) die in 1:4 wordt versterkt door de overeenkomst 

met het begrippenpaar ת ּוְמזִָמֵֽה ע  ַ֣  Schranderheid en .(kennis en bezonkenheid) ד 

bezonkenheid worden tot de deugden van de wijze gerekend (Spreuken 2:11; 3:21 en 5:2) 

(Tuinstra 1996:40-42; Longman III 2006:97). Schranderheid (of ‘sensibility’ – Perdue 

2000:72) beschrijft het vermogen om het gezonde verstand te gebruiken (tezamen met 

de ‘vrees voor JHWH’) om de problemen van het leven het hoofd te bieden. Het ‘bekijkt’ 

een situatie van alle kanten voordat het overgaat tot handelen (het brengt beheerstheid 

met zich mee) (Perdue 2000:72; Longman III 2006:97; Steinmann 2009:26).100 

Schranderheid is het tegenovergestelde van zowel naïeviteit of onnozelheid en 

onnadenkendheid of achteloosheid (Spreuken 12:16; 14:8, 15; 22:3 en 27:12) (Perdue 

2000:72). 

 

De behoefte van simpelen is schranderheid verwerven (Waltke 2004:177-178). De 

schrandere heeft de mogelijkheid kleinering bedekt te houden (Spreuken 12:16), zijn weg 

te verstaan (14:8), op te letten waar het heengaat (14:15), en een kwaad te zien en zich 

                                                           
97 Snijders (1984:24) verzet zich tegen de vertaling ‘schranderheid’ en kiest voor ‘opmerkzaamheid’ omdat 
‘schranderheid’ volgens hem een eigenschap is die moeilijk kan worden aangeleerd. 
98 In Job 5:12 (‘die verbreekt de berekeningen van listige lieden, zodat hun handen niets doen dat ergens voor 
helpt’) wordt ‘schranderheid’ gebruikt voor ‘de berekeningen van listige lieden’ die worden gedwarsboomd door 
JHWH (Reyburn & Fry 2000:25). 
99 Het woord duidt dan het vermogen aan om op een handige, slimme manier het doel te bereiken (Tuinstra 
1996:40-42). 
100 ‘The noun ה  .means here calliditas in a good sense …’ (Delitzsch [1866-91] 2006:39) … ָעְרָמִ֑
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te verbergen (22:3 en 27:12). Schranderheid brengt weloverwogen handelen met zich mee 

(Spreuken 13:16) (Waltke 2004:95). 

 

Het vrouwelijk zelfstandig naamwoord ה   ָעְרָמִ֑ wordt vaak vertaald met ‘prudence’, dat in het 

Engels duidt op op ‘a cautious, conservative approach to life’. Het denkbeeld achter dit 

woord is inzicht in een situatie zodat men kan besluiten om op de juiste manier te handelen 

(Spreuken 8:5 en 12). Het verwante bijvoeglijk naamwoord ָערום, ‘prudent’, wordt gebruikt 

in Spreuken 13:16; 22:3 en 27:12 om het inzichtelijk gebruik van kennis te stimuleren 

(Steinmann 2009:52). Het bijvoeglijk naamwoord ָערום komt acht keer voor en het 

verwante zelfstandig naamwoord ָעְרָמה drie keer (Spreuken 1:4; 8:5 en 12) (Steinmann 

2009:26). 

 

ר SIMPELEN EN – ְפָתאִיַ֣ם ע   EEN JONGEMAN – נ ֶ֗֜

 

Een ר ע  -is onmondig en onrijp (Prediker 10:16) en heeft leiding nodig (Tuinstra 1996:40 נ ֶ֗֜

42). Jongeman verwijst naar een jong iemand en benadrukt onvolwassenheid (Reyburn & 

Fry 2000:26).101 Simpelen en een jongeman is een hendiadys die volgens Fox (2000:61) 

‘the callow young’ (‘de onverstandige jongeling’) betekent. Het gebruik van ר ע   een) נ ֶ֗֜

jongeman) (naast simpelen) vestigt de aandacht op leeftijd.102 Het onderscheid heeft ook 

betrekking op onervarenheid versus ervarenheid (2 Samuel 14:21; 18:5 en Jeremia 1:6). 

Een jongeman werd volledig verantwoordelijk gehouden op de leeftijd van twintig jaar 

(Numeri 1:3, 18; 14:29; 26:2 en 4), maar kon pas dienst doen in de tempel vanaf dertig 

jaar (Numeri 4:3). In Spreuken staat een jongeman op de drempel van volwassenheid en 

de beslissing om zich aan te sluiten bij de wijzen is een noodzakelijke voorwaarde om de 

kennis van de wijze in bezit te krijgen (Waltke 2004:177-178).103 Meisjes worden niet 

genoemd. Dit wekt de indruk dat de jongens ook buiten het gezin werden onderwezen 

(Loader 2014:60).104 

 

 

                                                           
101 In Exodus 2:6 verwijst ‘jongen’ naar Mozes als jong kind. In 2 Koningen 4:29 wordt het gebruikt voor het kind 
van de Sjoenamitische vrouw. In Richteren 17:7 verwijst het naar een volwassen man en in 2 Samuël 9:9 naar 
Sauls hulpjongen Tsiva die zelf zonen had (Reyburn & Fry 2000:26). 
102 ‘Hebrew naʿar is used of young people (originally of both sexes but in Proverbs only of males) from infancy 

(e.g., Exod 2:6; 1 Sam 4:21), through late adolescence (e.g., Gen 37:2), and into early adulthood (e.g., 1 Sam 
30:17; 2 Sam 18:5; 1 Chr 12:29 – these are adult warriors)’ (Fox 2000:62). 
ר…‘ 103 ע   ’… is used … of the immaturity which must first obtain intellectual and moral clearness and firmness נ ֶ֗֜

(Delitzsch [1866-91] 2006:39-40). 
‘… the word may mean babe (Ex. 26), child (2 K. 429), young man (Ju. 177), or, without respect to age, servant 
(2 Sam. 99)’ (Toy 1899:7). 
 ‘The naʿar usually is chronologically young, typically an adolescent and unmarried, though in any case, another 
nuance of the word might also come into play in the present context, and that is “immature.” The naʿar is 

immature and needs the knowledge and discretion that will be provided by the book of Proverbs’ (Longman III 
2006:97). 
104 ‘… since girls who grew up to know as much as the instructing mothers and wise women of 1:8; 6:20; 
31:1.10ff. knew, could only have been taught in a family context with their brothers around’ (Loader 2014:60). 
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ת ע  ַ֣  KENNIS – ד 

 

Kennis is een veelgebruikt synoniem voor wijsheid. Het is informatie, gebaseerd op 

waarneming en getoetst aan ervaring (Spreuken 11:9; 13:16; 22:12 en 29:7), met 

betrekking tot morele deugden ten behoeve van gepast en ethisch verantwoord menselijk 

gedrag (Genesis 2:9, 17 en Job 34:34-35), de aard en de daden van JHWH (Spreuken 2:5 

en Job 13:2; 21:14; 33:3), en de wereld en de samenleving. Kennis heeft ook betrekking 

op de vaardigheid ‘inzicht’ en het kunnen inschatten van een situatie (Perdue 2000:72; 

Steinmann 2009:25)105 die leidt tot wijs taalgebruik en de juiste manier van handelen 

(Spreuken 13:16; 15:2, 7 en 14) (Perdue 2000:72; Steinmann 2009:25). Het woord 

kennis bergt een cognitieve component in zich omdat het kan worden verkregen door acht 

te slaan op ervaring (Spreuken 5:6 en 23:35) maar ook door inspanning (Prediker 2:21) 

(Loader 2014:59-60).106 

 

Kennis en wijsheid horen bij elkaar (Waltke 2004:177-178)107, het zijn vaak synoniemen 

(Spreuken 2:6) (Steinmann 2009:25). Het is een term die volgens Waltke onlosmakelijk 

is verbonden met de woorden van de wijze (Spreuken 23:12), met bezonkenheid (1:4 en 

8:12), ‘vermaning’/‘vermaan’ (1:7 en 19:27), ‘kennis’ en ‘goed-verstaan’ (2:6 en 11), 

‘wijsheid’ (2:6, 10-11 en 14:6) en ‘verstand’ (9:10). Kennis heeft, zo zegt Waltke, evenals 

de uitdrukkingen waar het mee samenhangt, een religieuze gevoelswaarde (Spreuken 

9:10; 22:12 en 30:3). Het is noodzakelijk dat de lichtgelovige of ‘onnozele’ jeugd het zoekt 

(Spreuken 15:14 en 18:15), het vindt (8:9) en het verwerft (18:15). Voorwaarde is echter 

Spreuken 1:7a (‘Ontzag voor de ENE is het begin van kennis’). De ‘verstandige’ (Spreuken 

1:5) ‘heeft kennis lief’ (12:1), ‘zoekt kennis’ (15:14 en 18:15), ontdekt dat het zich 

aanbiedt (8:9), dat het licht te verkrijgen is (14:6) en ‘je ziel aangenaam zal zijn’ (2:10). 

Deze kennis zal hem ‘bewaren’ in verzoeking (Spreuken 5:2), hem in staat stellen om zich 

wijs te gedragen en de juiste toon aan te slaan (12:23; 15:2 en 17:27) en te groeien in 

kracht (24:5) (Waltke 2004:177-178). 

 

 

 

                                                           
105 In het woord ‘kennis’ liggen ervaring, houding (en kennis) opgesloten (Reyburn & Fry 2000:26). 
106 ‘However, it entails more than theoretical comprehension and can also denote intimate familiarity with a person 
… or acquaintance with an object and therefore the ability to care for it …’ (Loader 2014:60). 
ת …‘ 107 ע  ַ֣  .is experimental knowledge …’ (Delitzsch [1866-91] 2006:39-40) ד 

‘… for mastery of life’s experience demands knowledge of the divine moral order, the nexus between cause and 
consequence’ (Waltke 2004:178). 
‘“Knowledge” (daʿat) is a very general term, formed from the extremely common verb “to know” (yādāʿ). The 

word is so general that really the only distinctive thing to remark about it is that it probably implies a relationship 
with the object that is known. This would explain the use of the verb to mean “to have sexual intercourse” (as in 
Gen. 4:1). In any case … knowledge was never an abstract proposition in the book of Proverbs; it always implied 
a relationship’ (Longman III 2006:97). 
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 BEZONKENHEID – ְמִזָמֵֽה

 

Het Hebreeuwse woord ְמזִָמֵֽה   (bezonkenheid) wordt door McKane vertaald met ‘intrigue’ of 

‘resourcefulness’. Het is ethisch neutraal en heeft soms een ongunstige betekenis. Het 

onderwijsproces ten tijde van de wijzen hield zich volgens McKane meer bezig met de 

ontwikkeling van een volwassen intellectuele houding dan met moraliteit.108 Het leidde de 

mens niet op om de wereld te veranderen in iets beters, maar om een succesvolle weg te 

gaan in de bestaande wereld (McKane 1970:265). ְמזִָמֵֽה is (evenals schranderheid) de 

deugd om waar te nemen, onderscheid te maken en te oordelen op een weloverwogen 

manier op grond van voorhanden feiten en de situatie die zich voordoet (Aitken 1986:12; 

Perdue 2000:72). Bezonkenheid maakt het de wijze mogelijk om oprecht te spreken en 

zich te gedragen op een manier die zowel voor de enkeling als de gemeenschap heilzaam 

is (Perdue 2000:72).109 

 

Het Hebreeuwse zelfstandig naamwoord ְמזִָמֵֽה   is afkomstig van het werkwoord זממ (‘to 

think, plan, purpose, devise’). Het kan, net als schranderheid, een positieve en negatieve 

betekenis hebben110 en verschaft de mogelijkheid om het levenspad op een constructieve 

manier te lopen (Reyburn & Fry 2000:26; Longman III 2006:97) en de verleiding te 

ontwijken (‘bezonkenheid zal waken over jou, goed-verstaan je zal behoeden’ – Spreuken 

2:11) (Longman III 2006:97).111 

 

Het woord ְמזִָמֵֽה komt acht keer voor en wordt vaak gebruikt om innerlijke afwegingen weer 

te geven (Steinmann 2009:26-27; Loader 2014:60). In Spreuken 1-9 verwijst het naar 

inzicht of vooruit kunnen zien. Gaven die JHWH geeft aan mensen die geloven (samen met 

goddelijke wijsheid). Bezonkenheid kan wijzen op inzicht in de huidige situatie die iemand 

in staat stelt om overeenkomstig het woord van JHWH te leven. Het kan ook verwijzen 

naar een eschatologisch toekomst (Steinmann 2009:26-27).112 

 

 

 

                                                           
108 ‘Its concern was to impart negotiating skills, to nurture soundness of judgement and to produce a weighty and 
effective individual’ (McKane 1970:265). 
109 ‘The proverbs impart discretion (or caginess, mezimmâ …), which is inseparable yet distinct from knowledge’ 
(Waltke 2004:178). 
110 ‘When the meaning is negative, then the translation “to plot” or “plan evil” is often appropriate. Positively, 
though, the noun means either “discretion” or “resourcefulness”’ (Longman III 2006:97). 
 signifies … the capability of comprehending the right purposes, of seizing the right measures, of … ְמזִָמֵֽה …‘ 111

projecting the right plans’ (Delitzsch [1866-91] 2006:39-40). 
‘… insight, or discretion, is the power of forming plans or perceiving the best line of procedure for gaining an end, 
then the plan itself, good or bad …’ (Toy 1899:7). 
112 ‘… about the eventual outcome of one’s way of life: either the way of wisdom, which eventuates in eternal life, 
or the way of foolish infidelity, which ends in death and Sheol. This divine gift guards and preserves the believer’s 
way of life (2:11), and the believer in turn is to “guard” it (3:21; 5:2)’ (Steinmann 2009:26-27). 
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ה  BEZONKENHEID – ְמִזָמֵֽה SCHRANDERHEID EN – ָעְרָמִ֑

 

Schranderheid en bezonkenheid wijzen op het vermogen om doelen te bereiken (door op 

een bekwame manier gebruik te maken van verstandelijke vermogens). De neutraliteit van 

de termen mag volgens Fox niet worden verdoezeld door ze, tijdens het vertalen, een 

morele lading te geven, zoals ‘prudence’ voor ה  of (New International Version) ָעְרָמִ֑

‘discretion’ voor ְמזִָמֵֽה (King James Version). Hoewel schranderheid en bezonkenheid moreel 

neutraal zijn, verwijzen ze gewoonlijk naar plannen die vijandig en onoprecht zijn. Fox 

vertaalt ְמזִָמֵֽה met ‘shrewdness’ ‘to suggest the amoral tone of the word and because 

“shrewdness” connotes the ability to plan privately and secretly for one’s own benefit’. Hij 

vindt het een gewaagde stap dat Spreuken schranderheid en bezonkenheid tot de lijst van 

deugden rekent (1:4; 2:11 en 5:2). Spreuken rangschikt alle mentale gaven onder de 

paraplu van wijsheid. Zelfs Vrouwe Wijsheid woont samen met schranderheid en is als 

gezellin van bezonkenheid te vinden (Spreuken 8:12). De reden hiervoor is volgens Fox 

niet dat ‘the educational process was more occupied with developing mature intellectual 

skills than with morality’ (McKane 1970:265) maar dat ‘the sages believed that intellectual 

powers – even pragmatic ones that others might regard as morally neutral – were 

inherently conducive to morality’. Schranderheid en bezonkenheid gaan gepaard met 

rijpheid en ervaring (Fox 2000:61).113 

 

ת ּוְמִזָמֵֽה ע  ַ֣  KENNIS EN BEZONKENHEID – ד 

 

Fox (2000:53) vertaalt Spreuken 1:4b met ‘to the young – knowledge of shrewdness’. 

‘Knowledge of shrewdness’ is volgens hem ‘knowledge of how to be shrewd’. Kennis en 

bezonkenheid is een hendiadys te vergelijken met ֹות ת ְמזִמַ֣ ע  ָ֖  in Spreuken 8:12 (Fox ד 

2000:61). 

 

SAMENVATTENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

In tegenstelling tot Spreuken 1:2-3 waar de werkwoorden ‘bekend worden met’, ‘leren 

verstaan’ en ‘aannemen’ (= verwerven) betrekking hebben op de leerling verplaatst de 

aandacht zich in vers 4 naar de leraar: geven aan. In het werkwoord geven aan ligt de 

bedoeling van Spreuken opgesloten: schranderheid aan simpelen en kennis en 

bezonkenheid aan een jongeman. Geven aan kan niet los worden gezien van de 

voorwaardelijke werkwoorden in Spreuken 1:2-3. In de context van Spreuken betekent 

                                                           
113 ‘What wisdom proposes on faith to the inexperienced is rather a substitue experience, with the knowledge-
value of real experience but packaged quicker, easier, and especially safer’ (Perry 1993b:34). 
‘“Substitute experience,” which is to say, effectively transmitted knowledge, belongs to the essence of education’ 
(Fox 2000:62). 
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simpel naïef of onervaren (met alle winden waaien). Spreuken wil aan deze groep 

schranderheid geven. In tegenstelling tot veelal elders in de Bijbel staat schranderheid in 

Spreuken doorgaans in een positieve context (hier versterkt door kennis en bezonkenheid). 

Een jongeman verwijst naar jong in leeftijd en vormt een hendiadys met simpelen. Aan 

hem wil Spreuken kennis en bezonkenheid geven. Kennis (of wijsheid/inzicht) die nodig is 

om verantwoord samen te leven en bezonkenheid (of bedachtzaamheid) om het levenspad 

te lopen en verleidingen te ontlopen. Kennis verwijst niet alleen naar cognitie maar heeft 

ook een religieuze gevoelswaarde (‘Vrees voor JHWH is het begin van kennis’ – Spreuken 

1:7). 

 

6.2.6  SPREUKEN 1:5 

 

ֵֽה ֹות יְִקֶנ לָּׁ֥ ְחבֻּ ֹון ּת  נָבֶ֗֜  ְ ח ו ק  ֹוֶסף ֶלִ֑ ָכם וְיַ֣ ע ָחְ֭ ַ֣  יְִשמ 

 

wie wijs is zal horen 

 en doorgaan op te nemen,- 

een verstandige 

 zal overleggingen verwerven,- 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Hoewel Spreuken 1:5, in tegenstelling tot de verzen 2, 3, 4 en 6, niet met een onbepaalde 

wijs begint maar met een aansporende wijs (= adhortatief) (Tuinstra 1996:42-43; Reyburn 

& Fry 2000:26), past het volgens Tuinstra (1996:42-43) door de parenthetische constructie 

goed in het geheel. Ook Clifford en Fox merken op dat Spreuken 1:5 een logische 

voortzetting is van de beloften in de proloog: naast onderricht in wijsheid aan de jeugd, 

bevordert het boek de vorming van de meer ontwikkelden. Dit vers wordt voorondersteld 

door het volgende vers (Spreuken 1:6) dat een lijst van literaire vormen bevat die 

noodzakelijk zijn voor verdere studie (en niet voor onrijpen of onvolwassenen) (Clifford 

1999:35; Fox 2000:62).114 Spreuken 1:5 onderbreekt 1:2-4 en 6. Volgens Steinmann 

(2009:52-53) kan Spreuken 1:5a ook worden vertaald met ‘may a wise person listen and 

increase …’.115 Kravitz en Olitzky vertalen Spreuken 1:5 als volgt: ‘Let a wise person hear 

and that person will gain insight. Thus, one who understands will attain leadership’. Zij 

vertalen het Hebreeuwse woord ֹות לָּׁ֥ ְחבֻּ  met ‘leadership’ en wijzen op Spreuken 11:14 waar ּת 

                                                           
114 ‘… the sentence then breaks the connection, and must be taken to be parenthetical. It seems, indeed, not to 
belong here, but in some such connection as that in which the similar aphorism 99 now stands. It is perhaps an 
old gloss … the design of which is to point out that the teaching of wisdom is appropriate not only for the immature 
(v. 4), but also for the wise’ (Toy 1899:8). 
115 ‘The Hiphil verb ֣יֹוֶסף is jussive in form, and probably the Qal ע ַ֣  is jussive too, hence “may a wise person listen יְִשמ 

and increase …”’ (Steinmann 2009:52-53). 
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het ook wordt gebruikt. Het lijkt hen duidelijk dat de wijsheidsliteratuur werd geschreven 

voor degenen die leiding moesten geven, een soort handleiding voor toekomstige 

machthebbers (Kravitz & Olitzky 2002:2). 

 

ע ַ֣  ZAL HOREN – יְִשמ 

 

Horen dat tot gehoorzamen leidt, neemt in Israël een centrale plaats in bij het wijs worden 

en blijven. De oproep om te horen of te luisteren kan uitgaan van de wijsheid (Spreuken 

1:33; 8:32 en 34), de vader (1:8 en 23:22) of de wijsheidsleraar (5:7 en 7:24). Het kan 

gaan om bijvoorbeeld vermaning (Spreuken 1:8 en 4:1), een ‘raadgeving’ (12:15) of 

‘woorden van de wijzen’ (22:17). ‘Zalig een mens die hoort naar mij’ (Spreuken 8:34), 

want wie hoort, wordt wijs (23:19) (Tuinstra 1996:42-43). 

 

ע ַ֣ ע is afkomstig van יְִשמ   en heeft de betekenis ‘aandacht besteden aan’ (Fox (horen) ָשמ 

2000:62116) of het oor te luisteren leggen bij de woorden van de spreker (een externe of 

uiterlijke bezigheid) en deze woorden gehoorzaam opvolgen (een interne of innerlijke 

bezigheid). Horen betekent meer dan simpelweg luisteren. Het betekent een open en 

ontvankelijke houding voor het onderwijs dat ligt opgesloten in de spreuken (Reyburn & 

Fry 2000:27). Horen wijst op de pedagogische setting van Spreuken: de spreuken of 

gezegden werden mondeling overgedragen (Spreuken 1:2 en 8). Door gebruik te maken 

van de gebiedende wijs (= imperatief) van het werkwoord horen, schaart de inleiding de 

zoon aan de zijde van de wijzen die ook worden aangesproken in de gebiedende wijs 

(Spreuken 1:8). De gebiedende wijs, die varieert van bevel of gebod tot verzoek of vraag, 

fungeert hier als uitnodiging (Waltke 2004:178-179). Wie verstandig is ‘hoort’ niet alleen 

maar bestudeert ook geschreven wijsheid (Fox 2000:62). 

 

ֹוֶסף  EN DOORGAAN OP TE NEMEN – וְיַ֣

 

Omdat en doorgaan op te nemen een aansporende wijs is, moet het voorgaande 

werkwoord ע   ַ֣ יְִשמ  (zal horen) volgens Fox ook een aansporende wijs zijn (en doorgaan op te 

nemen is het gevolg van zal horen). Hieruit volgt dat Spreuken 1:5 een vermaning is en 

geen constatering (Fox 2000:62). Waltke huldigt de opvatting dat en doorgaan op te 

nemen het bevel zal horen behoedt voor de opvatting dat het een verplichting is. Omdat 

de wijzen van nature horen en gehoorzamen, wordt bij elk horen van spreuken hun kennis 

vergroot (Waltke 2004:178-179). De visies van Fox en Waltke lijken elkaar tegen te 

spreken. Fox heeft het over het uitvaardigen van een gebod in Spreuken 1:5 (zowel zal 

                                                           
116 ‘… not literally to listen, for the Prologue conceives of Proverbs as a book’ (Fox 2000:62). 
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horen als en doorgaan op te nemen) terwijl Waltke en doorgaan op te nemen opvat als het 

resultaat van zal horen. 

 

ח ק   INZICHT (HSV) – ֶלִ֑

 

Spreuken 1:5 brengt naast zal horen het woord ח ק  ח te berde.117 (’inzicht‘) ֶלִ֑ ק   is afkomstig ֶלִ֑

van de wortel לקח (‘grijpen, nemen’) en kan worden opgevat als ‘het ontvangene’ (dat wat 

de wijze ooit zelf heeft ontvangen) (Tuinstra 1996:42-43). Ook Waltke grijpt terug op de 

wortel לקח. Hij zegt dat aan ‘inzicht’ en ‘aan te nemen’ (Spreuken 1:3) dezelfde Hebreeuwse 

wortel ten grondslag ligt (Waltke 2004:178-179).118 

 

‘Inzicht’ is volgens Fox geen kennis maar vertolkt de manier waarop de boodschap wordt 

gebracht en wijst op welsprekendheid en overtuigingskracht (‘Het hart van een wijze 

schenkt zijn mond inzicht, en van zijn lippen neemt men steeds meer aan’ – Spreuken 

16:23). In Spreuken 1:5 en 16:23 is ‘inzicht’ een kwaliteit dat de wijze reeds bezit maar 

hoopt uit te bouwen (Fox 2000:62-63). 

 

De uitdrukking ח ק   komt slechts negen keer voor in het Oude Testament, allemaal op twee ֶלִ֑

na (Deuteronomium 32:2 en Jesaja 29:24) in Job en Spreuken (Longman III 2006:98).119 

 

ֹון  EEN VERSTANDIGE – נָבֶ֗֜

 

Een verstandige is in staat om te horen en zal overleggingen verwerven. Pan (1987:106) 

merkt op dat een verstandige ‘has a penetrating and foreseeing mind (15:21; 20:5; 28:11) 

… [and] speaks and acts sensibly (11:12; 17:28)’. Een verstandige kan worden vergeleken 

met een wijze (beide woorden hebben dezelfde betekenis (Reyburn & Fry 2000:27).120 

 

Het woord ֹון   נָבֶ֗֜ komt buiten de inleiding acht keer voor. Spreuken 14:6 zegt dat ‘voor een 

goed verstaander kennis verkrijgen licht is’, dat ‘het hart van een verstandig iemand kennis 

zal zoeken’ (15:14), ‘het hart van een verstandige kennis blijft verwerven’ (18:15) en dat 

een verstandige gestraft moet worden en daardoor kennis zal verstaan (19:25). ‘In het 

hart van een verstandige rust wijsheid’ (Spreuken 14:33) en ‘wie wijs van hart is zal 

verstandig heten’ (16:21). ‘Op de lippen van wie verstandig is is wijsheid te vinden’ 

                                                           
117 ‘… tending to emphasize that doctrine is something given and received, or grasped’ (Kidner 1964:37). 
ח …‘ 118 ק   means reception, and concretely what one takes into himself with his ear and mind; therefore learning … ֶלִ֑

… and then learning that has passed into the possession of the receiver, knowledge, science …’ (Delitzsch [1866-
91] 2006:40). 
‘The noun  ח ק  ֶלִ֑ , “learning,” literally means “what is received,” and is cognate to the verb ח  translated as “to ,ָלק 

acquire,” that began 1:3. The noun recurs in 4:2; 7:21; 9:9; 16:21, 23’ (Steinmann 2009:53). 
119 ‘The idea seems to be that the wise person will enhance and increase his wisdom’ (Longman III 2006:98). 
120 ‘A perceptive person, someone who has insight’ (Reyburn & Fry 2000:27). 



 
406 

(Spreuken 10:13) (Waltke 2004:95-96). Wie verstandig is bezit wijsheid en inzicht 

(Deuteronomium 4:6 en Jesaja 29:14) en is in staat ‘om te leren verstaan aanzeggingen 

vol verstand’ (Spreuken 1:2b) (Waltke 2004:179).121 

 

ָכם ֹון  EN ָחְ֭ נָבֶ֗֜ – WIE WIJS IS EN EEN VERSTANDIGE 

 

Spreuken is niet alleen bedoeld voor ‘simpelen’ en ‘een jongeman’ (1:4) maar ook voor 

ָכם ֹון en (wie wijs is) ָחְ֭ -Leman 1999:11-13; Waltke 2004:178) (1:5) (een verstandige) נָבֶ֗֜

179; Longman III 2006:98). Het bevat gezegden voor gevorderde wijzen om anderen te 

onderwijzen (of te begeleiden) (Leman 1999:11-13). Wie wijs is steekt af tegen ‘simpelen’ 

in Spreuken 1:4 (Reyburn & Fry 2000:27). Hij beschikt over de karaktereigenschappen die 

voortvloeien uit de wijsheid en geeft daar blijk van in religieus-sociaal-ethische zin (Waltke 

2004:94). Zelfs een ervaren wijze, die reeds deelneemt aan het wijsheidsprogramma, kan 

profijt hebben van het onderricht dat volgt (Longman III 2006:98).122 Zijn ‘religio-ethical 

dimension finds expression in [the] parallelism … of ḥākām and ṣaddîq ‘righteous’ as well 

as in the contrast ‘wise-fool,’ regularly parallel to ‘righteous-evildoer’ [see 10:1-15]’ 

(Saebø 1997: 1:423). In plaats van wijs te zijn in zijn eigen ogen (Spreuken 26:5, 11, 12 

en 16) is de wijze leerbaar. Hij zoekt naar de kennis die de lichtgelovige of ‘onnozele’ nodig 

heeft (Spreuken 18:15) en bergt kennis op (10:14). Hij luistert naar onderricht of vermaan 

(Spreuken 13:1) en raad (12:5), neemt geboden aan (10:8) en stelt berisping op prijs 

(9:8). Een wijze gaat om met wijzen (Spreuken 13:20) en vergroot zijn wijsheid (1:5 en 

15:31-32). Als hij de kennis heeft gevonden, strooit hij die uit (Spreuken 15:7) en wordt 

een ader vol leven voor de gemeenschap (13:14). Zijn ervaringskennis is toe te schrijven 

aan de ‘vrees voor JHWH’ en het wijken van het kwaad (Spreuken 10:16). Omdat de wijzen 

‘groeien’, worden ze uitermate wijs (Spreuken 30:24), ze worden auteurs van spreuken 

(1:6 en 22:17), ze zijn in staat om hun emoties te beheersen (29:11) en over slaven te 

heersen (11:29), ze brengen hun ouders vreugde (15:20 en 23:24), worden beschermd 

(13:14) en brengen anderen genezing (12:18) (Waltke 2004:94). 

 

 

 

                                                           
ֹון …‘ 121  ,to explain, to make to understand: one who is caused to understand or who lets himself be informed … נָבֶ֗֜

and thus an intelligent person – that is one who may gain ֹות   לָּׁ֥ ְחבֻּ ּת  by means of these proverbs’ (Delitzsch [1866-

91] 2006:40). 
‘… or they are potentially capable of possessing it, just as “the wise” in v. 5a are in the state or possible state of 
“wisdom” of v. 2a’ (Waltke 2004:179). 
‘The Niphal participle ֹון  whose Hiphil ,ִבין used as a substantive, “a person with understanding,” is from the verb ,נָבֶ֗֜

infinitive begins 1:6 and the second half of 1:2’ (Steinmann 2009:53). 
122 ‘In this case, it is a matter of increasing (ysp) what is already there, building on a structure that the person 
already has’ (Longman III 2006:98). Spreuken 1:1-7 verwijst ook naar deze persoon door middel van de nauw 
verwante uitdrukking ֹון  .(Longman III 2006:98) נָבֶ֗֜
Volgens Shupak (1993:244) komt het zelfstandig naamwoord ֹון   נָבֶ֗֜ altijd parallel voor met ָכם  alhoewel het, anders ,ָחְ֭
dan ָכם  .nooit verwijst naar JHWH maar altijd naar mensen , ָחְ֭
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ֹות לָּׁ֥ ְחבֻּ  OVERLEGGINGEN – ּת 

 

Het woord  ֹות לָּׁ֥ ְחבֻּ ּת  betekent letterlijk ‘steering’ en staat in verband met het woord ‘rope’ 

(Oesterley 1929:4; Scott 1965:35-36; Reyburn & Fry 2000:27). Overleggingen is het doel 

van verwerven (Waltke 2004:179). Toy (1899:8), Tuinstra (1996:42-43) en Waltke 

(2004:96) sluiten zich aan bij Scott door op te merken dat ֹות לָּׁ֥ ְחבֻּ  etymologisch een ּת 

nautische uitdrukking is.123 Het woord suggereert dat de overleggingen in Spreuken degene 

die inzicht heeft in staat stelt zichzelf en anderen door het leven te leiden als een schip dat 

op de juiste manier wordt bestuurd (Waltke 2004:96). Woorden die overeenkomen met 

overleggingen worden aangetroffen in Spreuken 11:14 en 24:6 (יֹוֵעֵֽץ), ֹות) 12:5 ְחְשבַ֣  en (מ 

ה) 20:18 ֲחָשבֹות ְבֵעָצַ֣  maar ook in Job 37:12 (Toy ,(Tuinstra 1996:43; Waltke 2004:96) (מ ְ֭

1899:8; Tuinstra 1996:42-43) en Wijsheid van Jezus Sirach 37:17 (Tuinstra 1996:42-43). 

 

In de Egyptische wijsheidsliteratuur komen beelden uit de scheepvaart vaker voor. 

Vergelijk Amenemope XX:3-6 (‘Laat voor jou je hart het gewicht dragen, maak je hart 

stevig vast en stuur niet met je tong! De tong van de mens mag dan stuurriem van de 

boot zijn, Hij-die-alles-regeert moge er de loods van wezen’) (Van Es 1985:5). 

 

De vertaling ‘rope’ die door Scott en Waltke wordt gehanteerd, wordt door Shupak van de 

hand gewezen. Hij maakt gebruik van een Egyptische analogie en voert aan dat het woord 

moet worden vertaald met ‘knot’ (knoop). ‘Figuratively speaking then, taḥbulôt is a saying 

that is tightly phrased, well constructed, a pithy maxim made like a series of knots and 

loops. Such a saying is the work of a craftsman, only a craftsman expert in the craft of 

speech cab understand it’ (Shupak 1993:313-317). Longman III (2006:98) reageert hierop 

met te zeggen dat ‘however, while the translation “maxim,” perhaps implying a pithy 

saying that embodies guidance, may be a meaning of the term and indeed one that could 

work in this context, it seems to me that the traditional understanding makes sense and 

fits better into all the following contexts of the book’. Ook Fox rept niet over een nautische 

uitdrukking. Hij vertaalt met ‘strategy’ of ‘guidance’.124 De vaardigheden die met ֹות לָּׁ֥ ְחבֻּ  ּת 

worden aangeduid, zijn niet noodzakelijk ethisch of wijs, omdat de dwaas ze ook kan 

bezitten (Spreuken 12:5). De wijze kan ֹות לָּׁ֥ ְחבֻּ  .verwerven door Spreuken te bestuderen ּת 

                                                           
123 ‘… for the steering ropes of a ship, rendered by kybernēsis in the LXX, whence Eng. “cybernetics”’ (Waltke 
2004:96). 
‘Het woord taḥbūlōt, NBG ‘overleg’, wordt meestal in verband gebracht met ḥèbèl, ‘touw’ (zelfs ‘stuur’, vgl. bij 

23:34; Jona 1:6 rab haḥōbēl, ‘kapitein’), en zou zoiets als stuurmanskunst kunnen aanduiden’ (Tuinstra 1996:43). 
124 ‘The word is a synonym of ʿeṣah, “deliberation,” “planning,” or the verb yaʿaṣ (Prov 11:14; 20:18; 24:6)’ (Fox 

2000:63). 
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ֹות לָּׁ֥ ְחבֻּ  kunnen als richtlijn dienen voor een verstandige zelf of anderen (Fox 2000:63).125 ּת 

In navolging van Fox merkt Steinmann op dat het meervoudige zelfstandig 

naamwoord ֹות לָּׁ֥ ְחבֻּ  refers to the guidance or even plan of action that one devises or is‘ ּת 

given’.126 

 

ֵֽה  ZAL VERWERVEN – יְִקֶנ

 

Zal verwerven gaat verder dan zal horen en doorgaan op te nemen. Het is niet simpelweg 

uit het hoofd leren. Het werkwoord ָקנָה betekent namelijk ‘to buy, purchase’ (Snijders 

1984:24; Waltke 2004:179; Steinmann 2009:53)127, een metafoor voor ‘acquire and 

possess’ of ‘get’ (Spreuken 16:16; 17:16; 18:15 en 19:8). Zie in het bijzonder Spreuken 

4:5 (‘verwerf wijsheid, verwerf verstand, vergeet haar niet, en wijk niet af van de 

aanzeggingen uit mijn mond’) en 4:7 (‘het begin van wijsheid is: verwerf wijsheid, wát je 

ook wilt verwerven, verwerf verstand!’) (Waltke 2004:179). Steinmann vertaalt ֵֽה  met יְִקֶנ

‘may a person acquire’ omdat het werkwoord waarschijnlijk in de aansporende wijs staat 

(op dezelfde manier als in Spreuken 1:5a). In deze context is ָקנָה een synoniem van ח  ָלק 

aan het begin van Spreuken 1:3 (Steinmann 2009:53). 

 

ח ק  ֹוֶסף ֶלִ֑ ֵֽה EN יַ֣ ֹות יְִקֶנ לָּׁ֥ ְחבֻּ  INZICHT VERMEERDEREN (HSV) EN OVERLEGGINGEN VERWERVEN – ּת 

 

Door zich blijvend bezig te houden met wijsheid kan wie wijs is horen en doorgaan op te 

nemen, een verstandige zal overleggingen verwerven. ‘Inzicht vermeerderen’ en 

overleggingen verwerven stelt wie wijs is en een verstandige in staat zich te richten op het 

heil van het individu en de samenleving (Perdue 2000:72-73). 

 

SAMENVATTENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Spreuken 1:5 hanteert de werkwoordsvormen zal horen, doorgaan op te nemen en zal 

(overleggingen) verwerven die betrekking hebben op wie wijs is en een verstandige. De 

werkwoorden in dit vers staan in de aansporende wijs in tegenstelling tot de verzen 2, 3, 

4 en 6 die de onbepaalde wijs hanteren. (Zal) horen staat niet op zichzelf maar moet leiden 

tot gehoorzaam opvolgen (een open en ontvankelijke houding van de leerling). Hieruit 

                                                           
125 ‘This word, found only in the plur. (probably connected with … shipmaster, properly one who has to do with 
the … ship’s ropes, particularly handles the sails …), signifies guidance, management, skill to direct anything …, 
and in the plur. conception, the taking measures, designs in a good sense, or also (as in 12:5) in a bad sense; 
here it means guiding thoughts, regulating principles, judicious rules and maxims, as 11:14, prudent rules of 
government, 20:18; 24:6 of stratagems’ (Delitzsch [1866-91] 2006:40). 
126 Het meervoudige zelfstandig naamwoord komt vijf keer voor in Spreuken (1:5; 11:14; 12:5; 20:18 en 24:6) 
(Steinmann 2009:27). 
127 ‘Het werkwoord qnh, ‘verwerven’, wordt doorgaans in een zakelijke context gebruikt en staat bijvoorbeeld nog 
al eens tegenover mkr, ‘verkopen’’ (Tuinstra 1996:42-43). 
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blijkt opnieuw dat de pedagogiek van Spreuken niet vrijblijvend is. (En) doorgaan op te 

nemen geeft het temporele karakter van het onderwijs van de wijsheidsleraren aan: 

levenslang leren. Zal verwerven heeft een diepere pedagogische lading dan zal horen en 

(en) doorgaan op te nemen. De grondbetekenis van het werkwoord קנה (verwerven) wijst 

op kopen, aanschaffen of met moeite verkrijgen. Het verwerven van overleggingen brengt 

een prijs met zich mee. Overleggingen (wijze raad) zijn deze prijs echter waard want ze 

stellen de mens in staat het leven op de juiste manier (Spreuken 1:7a) te leven. 

 

6.2.7  SPREUKEN 1:6 

 

ים וְִחיד ָתֵֽם ָכִמֶ֗֜ י ֲח  ה ִדְבֵרָּׁ֥ ָשל ּוְמִליָצִ֑ ין ָמְ֭  ְלָהִבַ֣

 

om een gelijkenisspreuk 

 of een beeldspraak te verstaan,- 

woorden van wijzen 

en hun raadsels. 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Toy (1899:8) merkt op dat Spreuken 1:6 aansluit bij 1:2-4. Spreuken 1:2-4 verwijst 

volgens hem naar de inhoud van het onderwijs en 1:6 naar de vorm. Als Spreuken 1:5 

buiten beschouwing wordt gelaten dan vormen 1:2-4 en 6 een symmetrische strofe of 

paragraaf (Toy 1899:8-9). De mening van Toy wordt niet gedeeld door Fox en Reyburn en 

Fry. Fox laat Spreuken 1:6 niet buiten beschouwing en zegt dat 1:6 voortvloeit uit 1:5: 

door spreuken te bestuderen, zal de ontwikkelde mens zich interpretatieve vaardigheden 

eigen maken (Fox 2000:63). Reyburn en Fry (2000:27) zijn de zienswijze toegedaan dat 

vers 6 de terminologie uit vers 5 herhaalt.128 

 

ָשל  EEN GELIJKENISSPREUK – ָמְ֭

 

Oesterley (1929:4-5) geeft vijf mogelijke betekenissen voor een gelijkenisspreuk.129 

 

 

 

                                                           
128 Reyburn en Fry (2000:26-27) hanteren de Revised Standard Version die vers 5 vertaalt met ‘the wise man 
also may hear and increase in learning, and the man of understanding acquire skill’ en vers 6 met ‘to understand 
a proverb and a figure, the words of the wise and their riddles’. 
129 ‘(1) as a poem composed of parallel sayings … (2) as a taunting poem … (3) as a didactic poem or psalm … 
(4) as a pithy saying in reference to men and affairs, and often expressed in figurative language … (5) as a short 
ethical saying’ (Oesterley 1929:4-5). 
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ה  EEN BEELDSPRAAK – ְמִליָצִ֑

 

Oesterley (1929:5) omschrijft een beeldspraak met ‘a mocking or satirical saying’. Volgens 

Reyburn en Fry is de betekenis van een beeldspraak niet helemaal zeker. Het kan naar hun 

zeggen in verband worden gebracht met een woord dat ‘turn’ of ‘bend’ betekent. In Genesis 

42:23 wordt het woord gebruikt om te verwijzen naar de ‘uitlegger’ Jozef die tot zijn broers 

spreekt. In Jesaja 43:27 verwijst het naar tussenpersonen, profeten of woordvoerders die 

zich richtten tot het volk van JHWH. In Job 33:23 gebruikt Elihoe de uitdrukking om iemand 

aan te duiden die als een engel bemiddelt tussen JHWH en mensen (Reyburn & Fry 

2000:27). Een beeldspraak is volgens Aitken (1986:13) een figuurlijk gezegde of een 

zinspeling te vergelijken met het raadsel van Simson in Richteren 14:12-18. 

 

ין  TE VERSTAAN – ְלָהִבַ֣

 

Zij die zich met de bestudering van wijsheid bezighouden, zullen gaan leren en verstaan 

hoe ze de verschillende wijsheidsgenres (gelijkenisspreuk, beeldspraak, woorden van 

wijzen en hun raadsels) moeten gebruiken; zij zullen zich de toepasbaarheid gaan eigen 

maken (Toy 1899:9; Clifford 1999:35; Perdue 2000:73). De herhaling van verstaan 

onderstreept de noodzaak van het begrijpen van de woorden van de wijze om zo door te 

kunnen dringen tot de waarheid en laat opnieuw zien dat men zich deze vaardigheid kan 

eigen maken door te studeren. De herhaling verbindt ook Spreuken 1:2b met 1:6 (Waltke 

2004:179-180). 

 

Het werkwoord ין ָהִבֶ֗֜  wordt in Spreuken 1:2 gebruikt voor het leren van de leerling en  ְל 

suggereert volgens Fox een overeenkomst met het leren van de leraar. Jezus Sirach huldigt 

de opvatting dat enige eruditie noodzakelijk is voor de uitleg van spreuken (‘en in de 

volksvergadering nemen ze geen belangrijke plaats in, op de rechterstoel nemen ze niet 

plaats en van rechtsbesluiten hebben ze geen verstand. Ze geven blijk van vorming noch 

oordeel en spreuken krijg je van hen niet te horen’ – Wijsheid van Jezus Sirach 38:33) 

(Fox 2000:63). 

 

י  WOORDEN – ִדְבֵרָּׁ֥

 

Woorden verwijst niet naar afzonderlijke woorden maar naar het onderwijs van de wijzen 

of de ideeën en gedachten die de wijsheidsleraren overdroegen (Reyburn & Fry 2000:28). 
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 HUN RAADSELS – ִחיד ָתֵֽם

 

Spreuken bevat geen voorbeeld van een raadsel (hoewel de woorden van Agoer in 30:1-9 

zo opgevat zouden kunnen worden). Wellicht wijst de term op een raadselachtige, 

prikkelende uitdrukking (Habakuk 2:6) en naar de geestelijke inspanning die nodig is om 

de spreuken in de juiste context en op de juiste manier te gebruiken (Spreuken 26:7) (Van 

Leeuwen 1997b:33). Een raadsel is een woordspel waarin een vraag of een reeks vragen 

wordt gesteld. Deze vragen bevatten verborgen aanwijzingen die de luisteraar of de lezer 

uitnodigen om de verborgen betekenis te ontdekken. ‘Raadsel’ wordt gebruikt in Richteren 

14:12-14 waar Simson aan de Filistijnen een ‘raadsel’ vertelt over een leeuw. In 1 

Koningen 10:1 wordt het gebruikt om te verwijzen naar de moeilijke vragen die de 

koningen van Sjeva Salomo voorlegt om zijn kennis te toetsen. In Ezechiël 17:2 wordt het 

gebruikt in relatie tot een historische gebeurtenis en in Numeri 12:8 gebruikt JHWH de 

uitdrukking als contrast voor de communicatie tussen Hem en Mozes (Snijders 1984:25; 

Reyburn & Fry 2000:28). 

 

SAMENVATTENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

In Spreuken 1:6 staat de werkwoordsvorm te verstaan centraal. Verstaan is hetzelfde als 

‘begrijpen’ (HSV) (eigen maken). Verstaan of ‘begrijpen’ komt ook voor in Spreuken 1:2 

en verbindt de verzen 2 en 6 met elkaar. Het is opmerkelijk dat alleen Waltke wijst op de 

herhaling van verstaan of ‘begrijpen’. Verstaan heeft betrekking op een gelijkenisspreuk 

of een beeldspraak, woorden van wijzen en hun raadsels. Gelijkenisspreuk komt naast vers 

6 in vers 1 in het meervoud voor. Woorden van wijzen in vers 6 komt overeen met ‘wijsheid’ 

in vers 2. Spreuken 1:1-6 begint en eindigt met eenzelfde zelfstandig naamwoord en 

werkwoord en wekt daarmee de indruk van een eenheid. Een gelijkenisspreuk is blijkbaar 

hetzelfde (vergelijk het woord of) als een beeldspraak.  

 

6.2.8  SAMENVATTENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Uit de exegese van Spreuken 1:1-6 blijkt dat deze teksten om verschillende redenen 

belangrijk zijn voor begeleiding. 

 

Spreuken 1:1-6 vertelt voor wie het boek bedoeld is: simpelen, een jongeman (vers 4), 

wie wijs is en een verstandige (vers 5). Simpelen en een jongeman vertegenwoordigen de 

personen die worden begeleid en wie wijs is en een verstandige representeren de 

begeleiders. Spreuken heeft dus betekenis voor allen die in de begeleiding zijn betrokken. 
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In Spreuken 1:1-6 komt een aantal werkwoordsvormen voor: bekend worden met, leren 

verstaan (NB)/‘begrijpen’ (HSV) (vers 2), aannemen (vers 3), geven (vers 4), horen, 

opnemen (NB)/‘inzicht vermeerderen’ (HSV), verwerven (vers 5) en verstaan (NB)/ 

‘begrijpen’ (HSV) (vers 6). Deze werkwoorden (op geven na) hebben betrekking op de 

persoon die wordt begeleid en geven aan hoe zijn begeleidingsproces moet verlopen. De 

volgorde in begeleiding komt echter niet overeen met de volgorde in de tekst. Begeleiding 

begint met horen. Horen is echter meer dan luisteren. Het bergt een open en ontvankelijke 

houding voor onderwijs of onderricht in zich met als resultaat gehoorzaam opvolgen. Horen 

wordt gevolgd (Waltke) of moet worden gevolgd (Fox) door opnemen. 

 

6.3  DE ‘VREES VOOR JHWH’ 

 

‘The fear of God leads to wisdom. It is the prerequisite of wisdom. It enables a man to 

acquire wisdom. it trains him for wisdom. The statement that the fear of the Lord was 

the beginning of wisdom was Israel’s most special possession’ 

(Von Rad 1972:66-68) 

 

‘… the wisdom experience, like wisdom itself, is inconceivable without “fear of God/Lord”’ 

(Murphy 1986:90) 

 

‘The fear of the Lord is the reverent confession and reverential acknowledgment that 

Yahweh is the creator and sustainer of all life and the true giver of wisdom. This 

fundamental confession anchors the possibility of coming to understand all other 

elements of wisdom and to enjoy the blessings that accrue from its possession’ 

(Perdue 2000:89) 

 

6.3.1  INLEIDING 

 

De uitdrukking de ‘vrees voor JHWH’ komt, wat het boek Spreuken betreft, voor in 

Spreuken 1:7, 29; 2:5; 8:13; 9:10; 10:27; 14:26, 27; 15:16, 33; 16:6; 19:23; 22:4; 

23:17 (en 31:30) en vormt één van de theologische thema’s van het boek.130 Vreekamp 

(1984:76-95) wijst op teksten in de wijsheidsliteratuur die de ‘vrees voor JHWH’ zowel ‘het 

begin van de wijsheid’ (Spreuken 1:7), ‘het einde der wijsheid’ (‘Het besluit van al wat je 

hebt gehoord is: vrees God en bewaak zijn geboden!, want dat geldt heel de mensheid. 

Want al wat gedaan wordt zal God doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij 

goed hetzij kwaad’ – Prediker 12:13-14) als het ‘het hart der wijsheid’ (‘en zei tot de mens: 

                                                           
130 Daarnaast in bijvoorbeeld 2 Koningen 4:1; Jesaja 11:2; Psalm 19:10 en 2 Kronieken 19:9. 
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zie, de Heer vrezen, dat is wijsheid, wijken van het kwaad is verstand!’ – Job 28:28) 

noemen.131 In Spreuken 1:7 zegt de schrijver van Spreuken dat de ‘vrees voor JHWH’ ‘het 

begin van kennis is’, in 1:29 dat de ‘vrees voor JHWH’ moet worden ‘verkozen’, moet 

worden ‘verstaan’ (2:5), ‘aanvang van wijsheid’ is (9:10) en dat de ‘vrees voor JHWH’ 

‘maant tot wijsheid’ (15:33). Wijsheid en kennis evenals het verkiezen en begrijpen ervan 

staan blijkbaar in nauw verband met de ‘vrees voor JHWH’ en zijn onmisbaar voor zowel 

de begeleider als degene die wordt begeleid. De exegese van teksten waarin de ‘vrees voor 

JHWH’ voorkomt, mag daarom in dit hoofdstuk niet ontbreken. 

 

6.3.2  SPREUKEN 1:7 

 
ים ָבֵֽזּו ר ֱאוִיִלָּׁ֥ מּוָסֶ֗֜ ה ּו  ת ָחְכָמָּׁ֥ ע  ית ָדִ֑ הוָה ֵראִשַ֣ ת יְְ֭ ַ֣  יְִרא 

  
Vrees voor JHWH is het begin van kennis; 

wijsheid en vermaning, 

 dwazen zullen die verachten. 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 1:7 kan worden beschouwd als het motto van het boek als geheel en moet 

volgens verschillende exegeten worden toegeschreven aan de finale redacteur van 

Spreuken (Toy 1899:10; Oesterley 1929:5132; Loader 2014:52133, 62). In tegenstelling tot 

Toy zegt Crenshaw (1997:4) dat niet bekend is of Spreuken 1:2-7 de inleiding is op het 

hele boek of alleen op Spreuken 1-9. Tuinstra (1996:44-46) noemt Spreuken 1:7 een 

antithetisch parallellisme dat volgens hem als de afsluiting van de inleiding van Spreuken 

kan worden beschouwd. Het vers staat in verband met Spreuken 1:2 door het hanteren 

van dezelfde volgorde van de woorden חכמה ,דעת en מוסר (‘kennis/wetenschap’, wijsheid en 

‘tucht/opvoeding/onderricht’/vermaning). Het woord מוסר verbindt Spreuken 1:7b met 

1:8a. Spreuken 1:7 onderscheidt zich wat vorm en inhoud betreft van de ‘preambule’ (1:2-

6) en van de aanhef van de proloog (1:8) (Waltke 2004:180-181). Er komen geen 

parallellen voor in preambules en prologen van analoge oud Nabije Oosterse geschriften 

(Kayatz 1966:25). 

 

                                                           
131 ‘vrees voor JHWH’ geeft tevens de grens van de wijsheid aan (‘… the Fear of God is not only the beginning of 
wisdom, but also its end’). Deze gedachte komt ook voor in Prediker 12:13 (Loader 2014:63). 
132 Oesterley (1929:5) noemt Spreuken 1:7 een ‘leit-motif’ voor het boek. 
133 Loader (2014:52) merkt op dat niet alleen de spreuken in de eerste verzameling van het boek (Spreuken 1-
9) maar ook de gezegden in de hoofdstukken 10 en volgende (inclusief de uitspraken die niet naar JHWH of 
specifieke godsdienstige activiteiten verwijzen) wortels hebben in de godsdienst en daarom niet als seculier 
mogen worden opgevat. 
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Volgens McKane werpt Spreuken 1:7 een ander licht op de onderwijskundige context van 

het boek. Het vers bedoelt te zeggen dat wijsheid alleen kan worden verkregen vanuit 

eerbied en ontzag voor en onderwerping aan JHWH (McKane 1970:264-265). 

 

In Spreuken 1:7 wordt de tegenstelling wijs-dwaas, die aan Spreuken ten grondslag ligt, 

geïntroduceerd (Garrett 1993:68).  

 

הוָה ת יְְ֭ ַ֣  VREES VOOR JHWH – יְִרא 

 

Het woord vrees gaat in de geschiedenis terug op de angst die werd gevoeld in de nabijheid 

van de stamgod of de nationale godheid. Men stelde zich Semitische goden voor als vorsten 

of koningen die voortdurend toezicht uitoefenden over hun volk en ongehoorzaamheid 

bestraften. Deze houding karakteriseert de relatie van de gelovige ten opzichte van JHWH 

in het Oude Testament.134 Het oudtestamentische leven wordt gekenmerkt door eerbied 

voor de hoogste machthebber.135 Het gevolg is een moreel nauwgezet leven. De gedachte 

van de Hebreeuwse wijze is dat de mens die leeft vanuit eerbied voor JHWH in Hem een 

morele gids heeft (Toy 1899:10-11).136 Ook Clifford merkt op dat de ‘vrees voor JHWH’ 

een specifieke achtergrond heeft. De oud Nabije Oosterse volken namen het standpunt in 

dat de wereld was gesticht door de goden ten behoeve van hun eigen voordeel. Mensen 

waren geschapen als dienaren van de goden. De mens moest leren zo optimaal mogelijk 

te leven in een hiërarchische wereld waar de goden op de hoogste rij zaten en de mensen 

op de laagste als slaaf van de goden (Clifford 1999:35-36). Het belangrijkste voor de mens 

was dan ook zijn plaats in die wereld te kennen: ‘de goden vrezen’ in gehoorzaamheid en 

met ontzag. Een houding die tot uitdrukking komt in Spreuken 1:7b (Clifford 1999:35-36; 

Reyburn & Fry 2000:29). 

 

De uitdrukking הוָה ת יְְ֭ ַ֣  dient als achtergrond voor het eerste deel van (’vrees voor JHWH‘) יְִרא 

Spreuken (1:7 en 9:10) (Delitzsch [1866-91] 2006:41; Scott 1965:36-37; Aitken 

1986:14; Van Leeuwen 1997b:33; Fox 2000:67-69). Het is een centraal begrip en komt 

veertien137 keer voor in het boek. ‘Vrees voor JHWH’ staat vaak in verband met דעת 

(kennis/wijsheid) (Spreuken 1:7, 29; 2:5; 9:10 en 15:33) en wordt zeven keer gebruikt 

                                                           
134 ‘… only the sentiment gradually advances from the form of mere dread of the divine anger tot hat of reverence 
for the divine law. It never entirely loses, however, the coloring implied in the word fear’ (Toy 1899:10-11). 
135 ‘… the world is looked on not as a household in which God and man are co-workers, but as a realm in which 
God is king and man is subject’ (Toy 1899:10-11). 
136 ‘… other conditions of ethical experience, such as native character, knowledge, temptation, surroundings, are 
left unmentioned, not deliberately excluded, but omitted because they are not prominent in the writer’s thought; 
his purpose is to emphasize the one principle of reverence as paramount, and he identifies the man’s own moral 
ideal with the divine moral law’ (Toy 1899:10-11). 
137 Tuinstra (1996:44-46) komt op vijftien keer omdat hij ook Spreuken 31:30 tot de ‘vrees voor JHWH’-teksten 
rekent. 
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in relatie tot de vergeldingsgedachte (10:27; 14:26, 27; 15:16; 16:6; 19:23 en 22:4) 

(Tuinstra 1996:44-46).138 

 

De uitdrukking הוָה ת יְְ֭ ַ֣  wordt op verschillende manieren omschreven: ‘motto’ (Scott יְִרא 

1965:36-37; Aitken 1986:14; Crenshaw 1997:4; Van Leeuwen 1997b:33; Murphy 1998:5; 

Fox 2000:67-69; Kravitz & Olitzky 2002:3; Longman III 2006:100-101) (van de 

wijsheidsliteratuur in het algemeen – Kidner 1964:59), de ‘grondslag’ (Tuinstra 1996:44-

46), de ‘crucial source’ (Leman 1999:14-15), de ‘foundation’ (Waltke 2004:180-181), het 

‘begin’ en het ‘fundament’ (Paul, Van den Brink & Bette 2011:335, 337) van de wijsheid 

(en de kennis) en het theologische (Van Leeuwen 1997b:33; Waltke 2004:180-181) en 

epistemologische (Waltke 2004:180-181) ‘thema’ of ‘hoofdmotief’ (Tuinstra 1996:44-46; 

Paul, Van den Brink & Bette 2011:335, 337) in Spreuken. 

 

הוָה ת יְְ֭ ַ֣  geeft aan dat menselijk kennen en (menselijke) wijsheid in verband staan met de יְִרא 

relatie tot (Von Rad 1972:67-68139; Tuinstra 1996:44-46; Perdue 2000:74-75140; 

Steinmann 2009:56-57141; Paul, Van den Brink & Bette 2011:335, 337) en het nederig 

dienen van JHWH (Spreuken 9:10) (Van Leeuwen 1997b:33). In ‘vrees voor JHWH’ ligt de 

juiste verhouding tot JHWH en daarmee de juiste levenshouding opgesloten (Scott 

1965:36-37; Tuinstra 1996:44-46; Longman III 2006:100-101; Paul, Van den Brink & 

Bette 2011:335, 337; Loader 2014:63142) en buiten Hem bestaat geen ware kennis 

(Longman III 2006:100-101). Whybray (1972:16) en Aitken (1986:15)143 zeggen dat 

onderwerping aan de wil van JHWH in de godsdienst van Israël ligt opgesloten. Voor de 

Israëlieten betekende ‘vrees voor JHWH’ hetzelfde als wat wij ‘godsdienst’ noemen 

(Crenshaw 1997:6-7; Davis 2000:28-29144). Ook Van Leeuwen noemt הוָה ת יְְ֭ ַ֣  ’godsdienst‘ יְִרא 

naast ‘aanbidding/verering’. Alle menselijke activiteiten staan in het licht van de presentie 

van JHWH en Zijn doel met de wereld. ‘Vrees voor JHWH’ is het kwade haten en de rug 

toekeren (Spreuken 3:7; 8:13 en Job 28:28) (Van Leeuwen 1997b:33). Wijsheid staat of 

                                                           
138 McKane (1970:264-265) suggereert dat הוָה ת יְְ֭ ַ֣ ר de nieuwe יְִרא   uit Spreuken 1:2 is die in (’vermaning‘) מּוָסִ֑
Spreuken 1:7 wordt omschreven als  ת ע  ית ָדִ֑ ֵראִשַ֣ (‘het begin van kennis’). 
139 ‘To this extent, Israel attributes to the fear of God, to belief in God, a highly important function in respect of 
human knowledge. She was, in all seriousness, of the opinion that effective knowledge about God is the only 
thing that puts a man into a right relationship with the objects of his perception …’ (Von Rad 1972:67-68). 
140 Perdue (2000:74-75) omschrijft ‘vrees voor JHWH’ als volgt: ‘For Proverbs, the “fear of Yahweh” is the stance 
of the believer who confesses God is the creator and sustainer of life and the source and provider of all wisdom’. 
141 Steinmann zegt dat ‘vrees voor JHWH’ is belichaamd in de Davidische Messias, ‘een twijg uit de tronk van 
Jesse’ (Jesaja 11:1-3). Daarom is ‘the theme and guiding principle of Proverbs the Gospel of Jesus Christ’. Deze 
evangelierelatie met JHWH, opgesloten in ‘vrees voor JHWH’, is ‘het begin’, de bron en de steunende kracht van 
alle wijsheid (Steinmann 2009:56-57). 
142 ‘… and indicates recognition of Yahweh with the awe due to him, in other words: faith and its concomitant, 
obedience’ (Loader 2014:63). 
143 ‘Here in Proverbs, therefore, the expression “the fear of the Lord” touches the pulse of Israel’s religious faith 
and practice in all its vitality, embracing reverence for and devotion to God, and, above all, loyalty and obedience 
to him’ (Aitken 1986:15). 
144 ‘Vrees voor JHWH’ is meer dan een gevoelsantwoord op de macht van JHWH. Het brengt met zich mee de 
erkenning van de morele autoriteit van JHWH, een erkenning die het morele karakter van de gelovige vormt en 
uiteindelijk leidt naar een alomtegenwoordige verbintenis van de gelovige met JHWH. Handelen in 
overeenstemming met de ‘vrees voor JHWH’ betekent voorrang geven aan JHWH (Davis 2000:28-29). 
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valt met  ת ַ֣ הוָהיְִרא  יְְ֭ : het ernstig nemen van JHWH in de ‘gewoonste’ dingen van het leven 

(Tuinstra 1996:44-46). 

 

Het woord יראת wordt in verschillende contexten in het Oude Testament gebruikt: ‘deep 

and genuine piety’ (‘ontzag’) (Genesis 22:12), ‘healthy respect’ (‘ontzag’) (Exodus 9:30), 

‘numinous awe’ (‘ontzag’) (Job 37:23-24) en ‘humble obedience’ (vrees) (Jeremia 26:19). 

In 1 Koningen 8:43 en 2 Koningen 17:27-28 heeft het betrekking op de dienst aan JHWH 

door niet-Israëlieten (Scott 1965:36-37). 

 

ית  HET BEGIN – ֵראִשַ֣

 

Uit de bestudering van de diverse commentaren volgen drie mogelijke hoofdbetekenissen 

voor het begin: tijdsaanduiding, inhoudelijke kwaliteit en belangrijkheid.145 Inhoudelijke 

kwaliteit en belangrijkheid zijn lasting te onderscheiden. Inhoudelijke kwaliteit lijkt te 

wijzen op de kwaliteit van de kennis en belangrijkheid op de betekenis van de kennis. 

 

Fox (2000:67-69) en Waltke (2004:180-181) geven eerst een overzicht van de drie 

mogelijkheden voordat zij een eigen voorkeur uitspreken. Volgens Fox kan het begin de 

volgende drie betekenissen hebben: (1) ‘first in time’, (2) ‘principle, essence, chief part’ of 

(3) ‘the best part in quality and importance, a sense supposedly related to re’šit, “first-

fruits”’ (Fox 2000:67-69). Deze betekenissen worden ook door Waltke aangedragen: 

‘temporally, “first thing”’, ‘qualitatively, “chief thing” (i.e., the choice part)’ of 

‘philosophically, “principal thing”’ (Waltke 2004:180-181). Zowel Fox (‘the first thing to 

know’) als Waltke geven de voorkeur aan de eerste mogelijkheid. Fox merkt verder op dat 

 

Though the fear of God is undoubtedly excellent, at issue here is not qualitative superiority. 

Fear of God is not the best part of wisdom, because it is nor part of wisdom, one component 

among many. The topic of the Prologue is the value of the book for study, which leads to and 

enhances wisdom. Likewise, the issue in 1:7, too, is the place of the fear of God in the learning 

process. This is a temporal priority. 

 

(Fox 2000:68) 

 

Volgens hem leren Spreuken 1:7; 9:10 en 15:33 dat ‘vrees voor JHWH’ een voorwaarde is 

voor wijsheid (Fox 2000:68). Fox kiest dus voor de eerste betekenis. Ook Waltke kiest 

voor de eerste betekenis en wel op grond van het woord ת   ַ֣ ְּתִחל  (‘aanvang’) in Spreuken 

9:10, dat volgens hem op dezelfde betekenis wijst (Waltke 2004:180-181). 

                                                           
145 Oesterley (1929:6) kent alle drie betekenissen toe aan ‘het begin’. 
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Scott (1965:36-37), Crenshaw (1997:6-7) en Perdue (2000:74-75) sluiten zich deels aan 

bij Fox en Waltke. Scott (alhoewel zijn commentaar eerder is verschenen) door de 

betekenis ‘first in order’ (zoals in Genesis 1:1) te hanteren met daarnaast de mogelijkheid 

‘first in importance’ (zoals in Amos 6:1). De tweede omschrijving van Scott zou kunnen 

wijzen op de tweede mogelijkheid (inhoudelijke kwaliteit) maar ook op de laatste 

mogelijkheid (belangrijkheid). De laatste mogelijkheid lijkt, op grond van Amos 6:1 (‘Wee 

de zorgelozen op Sion, en wie zich veilig wanen op de berg van Samaria, ooit zijn zij 

aangemerkt als het eerste onder de volken, tot wie allen zouden komen, het huis van 

Israël!’), door Scott te zijn bedoeld. Scott (1965:36-37) kiest echter niet voor één van 

beide mogelijkheden. Crenshaw gebruikt de omschrijving ‘the first stage’ (de eerste 

mogelijkheid) maar ook ‘the main ingredient’ (wellicht de tweede mogelijkheid). Volgens 

Crenshaw is het goed mogelijk dat beide betekenissen worden bedoeld (Crenshaw 1997:6-

7). Perdue (2000:74-75) zegt dat ית  beginning” or “best” of wisdom’ zou kunnen“‘  ֵראִשַ֣

betekenen ‘or perhaps the intimation is that both are intended’. De betekenis ‘beginning’ 

suggereert volgens hem dat de beoefening van wijsheid is gebaseerd op religieuze 

vroomheid die belijdt dat JHWH de bron van de wijsheid is en dat de mens alleen in het 

bezit ervan komt door dit te erkennen. De betekenis ‘“best” of wisdom’ ‘connotes the view 

that the discovery that is most valued and important to learn from the study or deepening 

of wisdom is reverence for its true source, the Creator and Sustainer of all that is’. Wijsheid 

komt niet alleen van JHWH; het kennen van JHWH is het ultieme doel van de wijsheid 

(Perdue 2000:74-75). De tweede betekenis van Perdue neigt naar zowel de tweede 

(inhoudelijke kwaliteit) als de derde mogelijkheid (belangrijkheid). 

 

Kidner lijkt de voorkeur te geven aan de tweede mogelijkheid, inhoudelijke kwaliteit. Hij 

omschrijft het begin met ‘the first and controlling principle, rather than a stage which one 

leaves behind’ (Kidner 1964:59). Fox maakt gebruik van ‘essence’. Dit woord wordt ook 

gehanteerd door Murphy die het Hebreeuwse woord ית  vertaalt met ‘essence’ of ‘chief ֵראִשַ֣

part’ (Murphy 1985:5) en zich daarmee lijkt te kunnen vinden in de tweede betekenis. 

 

De derde mogelijkheid, belangrijkheid, past bij de opvattingen van Tuinstra en Longman 

III die het begin omschrijven als ‘het fundament’ (Tuinstra 1996:44-46; Longman III 

2006:100-101). Deze mogelijkheid ligt ook opgesloten in de omschrijving van Aitken 

(1986:15) en Reyburn en Fry (2000:30).146 

 

 

       

                                                           
146 ‘In this verse it is the starting point without which nothing else can follow. It may be taken as the root, 
fundamental, or basic element upon which all wisdom is built’ (Reyburn & Fry 2000:30). Reyburn en Fry bedoelen 
met ‘it’ ‘begin’ (‘van kennis’). 
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ת ע   KENNIS – ָדִ֑

 

Kennis en ה  zijn (nagenoeg (Longman III 2006:100-101)) synoniem (Murphy (wijsheid) ָחְכָמָּׁ֥

1998:5; Fox 2000:67-69; Longman III 2006:100-101) zoals blijkt uit Spreuken 9:10 

(Murphy 1998:5; Fox 2000:67-69); Psalm 111:10; Job 28:28 en Wijsheid van Jezus Sirach 

1:14 (Murphy 1998:5). Spreuken 1:2a suggereert dat   ע תָדִ֑  in 1:7a overgaat in ר מּוָסֶ֗֜ ה ּו   ָחְכָמָּׁ֥

(wijsheid en vermaning) in 1:7b. Mutatis mutandis gaan wijsheid en vermaning in 

Spreuken 1:7b over in kennis in 1:7a (Waltke 2004:180-181). 

 

ת ע   is gebaseerd op een relationele verhouding en onlosmakelijk verbonden met karakter ָדִ֑

(wijsheid en vermaning – Spreuken 1:7b) (Kidner 1964:59). Kennis is alleen verkrijgbaar 

voor mensen aan wie JHWH Zijn zegen heeft gegeven (Whybray 1972:16) en begint met 

geloof (Crenshaw 1997:4; Leman 1999:14-15): ‘We need faith to believe that behind the 

ups-and-downs of daily life is a Creator who sees all and who renders ultimate justice’ 

(Leman 1999:14-15). 

 

ים  DWAZEN – ֱאוִיִלָּׁ֥

 

Dwazen vertolkt een woord dat wordt gebruikt in Jesaja 35:8 (‘Wezen zal daar dan een 

heirbaan, en die weg: ‘weg tot heiliging’ zal tot hem worden geroepen, geen onreine zal 

over hem voorbijgaan, hij is voor zijn gemeente,- die de weg gaat; dwazen zullen er niet 

dwalen’) om niet onderwezen mensen die anderen misleiden aan te duiden (Reyburn & Fry 

2000:30). 

 

 VERACHTEN – ָבֵֽזּו

 

Verachten betekent met minachting neerkijken op (Reyburn & Fry 2000:30). 

 

6.3.3  SPREUKEN 1:29 

 

א ָבָחֵֽרּו ה ֹלַ֣ ה וֶָ֗֜ ת יְ  ָּׁ֥ ת וְיְִרא  ע  נְאּו ָדִ֑ ת ִכי־ָשַ֣ ח    ּת ְ֭
 

daarom dat zij kennis hebben gehaat,- 

en vrees voor JHWH 

niet hebben verkozen,- 
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CONTEXT EN INLEIDING 

 

De opvattingen over de context van Spreuken 1:29 lopen uiteen van een op zichzelf 

staande verwijzing tot het standpunt dat 1:29 deel uitmaakt van een groter geheel. 

 

Het denkbeeld dat Spreuken 1:29 een ‘isolated reference to God’ is (gezien het feit dat 

Wijsheid in Spreuken 1:20-33 een centrale plaats inneemt), komt van Whybray (1972:19-

20). Volgens hem behoort Spreuken 1:20-33 tot de eerste groep toevoegingen aan het 

oorspronkelijke boek omdat de wijsheid nergens met JHWH in verband wordt gebracht. 

Spreuken 1:20-33 is ook zonder 1:29 (dat tot een tweede groep toevoegingen behoort 

waar de wijsheid afhankelijk is gemaakt van ‘vrees voor JHWH’) ‘zinvol’ (Whybray 

1972:19-20). 

 

Volgens Waltke (2004:210) leiden de woorden ת ח   Spreuken 1:29 in en (daarom dat)  ִכי ּת ְ֭

zetten het onomkeerbare van het oordeel uiteen.147 Volgens hem kan Spreuken 1:29 

syntactisch worden verbonden met 1:30 (in navolging van bijvoorbeeld de REB, NIV en 

NRSV) maar hij geeft de voorkeur aan een verbinding met 1:28 (Waltke 2004:210).148 

 

Reyburn en Fry (2000:49) zeggen dat Spreuken 1:29-30 het motief voor vers 28 geven. 

 

Tuinstra beschouwt Spreuken 1:29-31 als een eenheid en merkt op dat deze verzen uit 

één zin bestaan (Tuinstra 1996:67-68). In Spreuken 1:29 staan emotioneel geladen 

woorden: נְאּו   ָשַ֣ (zij hebben gehaat) en א ָבָחֵֽרּו   ֹלַ֣ (zij hebben niet verkozen). Spreuken 1:30 

י) ְחִּתֵֽ ּו ָכל־ּתֹוכ  ֲאצֶ֗֜ י נָ  ֲעָצִתִ֑ ּו ל   met mijn raad niets hebben gewild, elke bestraffing door mij‘ – ֹלא־ָאבָּׁ֥

hebben verworpen’) expliciteert Spreuken 1:29 en brengt ‘vrees voor JHWH’ in verband 

met ‘mijn raad’ en ‘elke bestraffing door mij’ (Tuinstra 1996:67-68; Paul, Van den Brink & 

Bette 2011:347). Spreuken 1:29-30 vat het voorafgaande samen. Ware kennis is het zich 

eigen maken van de lessen van de wijsheid en eerbied voor JHWH is onderwerping aan 

haar tucht (Tuinstra 1996:67-68). 

 

                                                           
147 ‘This combination of preposition and conjunction occurs only here and in Deut 4:37 (cf. Is 51:6). It means “for 
the reason that” …’ (Steinmann 2009:80). 
148 ‘… because of the twiceness that characterizes the structure of this entire piece and because in this way it 
becomes clear that two points in a chiastic pattern are being made: 
A finality of judgment (v. 28) 
 B because they were unrepentant (v. 29) 
 B’ because they were unrepentant (v. 30) 
A’ certain final judgment (v. 31)’ (Waltke 2004:210). 



 
420 

Toy laat Spreuken 1:29 deel uitmaken van 1:28-33.149 Hij bespeurt een nauwe 

verwantschap met de verzen die eraan voorafgaan: Spreuken 1:28 antwoordt op 1:26-27 

en 1:29-30 op 1:24-25; de slotsom wordt herhaald in vers 31 (Toy 1899:27-31). 

 

Loader plaatst Spreuken 1:29 in de context van 1:20-33 en brengt een tweedeling aan: 

1:20-21 (‘introductory formula’) en 1:22-33. Spreuken 1:22-33 bestaat volgens hem uit 

drie delen: 1:22-23 (‘exhortation/appeal’), 1:24-31 (‘proposition’) en 1:32-33 

(‘peroration’) (Loader 2014:87). 

 

ת ע  EN ָדִ֑ ה ה וֶָ֗֜ ת יְ  ָּׁ֥  KENNIS EN VREES VOOR JHWH –  יְִרא 

 

Kennis en ‘vrees voor JHWH’ zijn fundamenten van de wijsheid (Fox 2000:102). In 

Spreuken 1:7 is ‘vrees voor JHWH’ ‘het begin van kennis’ en in Job 28:28 is ‘de Heer vrezen 

wijsheid’. In Genesis 20:11 wordt de ‘vreze Gods’ ten tonele gevoerd als de moraal die 

(alle) mensen samenbindt (Kravitz & Olitzky 2002:9-10). Kennis en ‘vrees voor JHWH’ 

vormen een chiastisch parallellisme (Waltke 2004:210-211). 

 

נְאּו  ָשַ֣ EN א ָבָחֵֽרּו  ZIJ HEBBEN GEHAAT EN ZIJ NIET HEBBEN VERKOZEN –  ֹלַ֣

 

Gehaat komt volgens Reyburn en Fry (2000:49) overeen met niet verkozen en volgens 

Waltke (2004:210-211) is zij niet hebben verkozen het gevolg van zij hebben gehaat. Het 

Hebreeuwse woord בחר (‘kiezen’) betekent ‘a careful choice occasioned by actual needs, 

and thus a very conscious choice and one that can be examined in light of certian criteria 

[cf. 1 Sam. 17:40; Isa. 40:20]’ (Waltke 2004:210-211). Zij hebben gehaat en zij niet 

hebben verkozen zijn sleutelbegrippen die fundamenteel en programmatisch zijn voor 

Spreuken – zie Spreuken 1:7 (Steinmann 2009:83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
149 Delitzsch ([1866-91] 2006:52) en Clifford (1999:41) laten Spreuken 1:29 deel uitmaken van 1:28-31. 
‘Resumptive description of the fate of the unwise (who are spoken of in the third person), consisting of a detailed 
explanation of their punishment (v.28-31), and a statement of the general rule of compensation in life (v.32, 33)’ 
(Toy 1899:27). 
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6.3.4  SPREUKEN 2:5 

 

ז ִבין ָאֶ֗֜ ת ָּתְ֭ ַ֣ ת יְהָוִ֑ה יְִרא  ע  ָ֖ ים וְד  ִּתְמָצֵֽא ֱאֹלִהַ֣  

  

dán zul je 

vrees voor JHWH verstaan,- 

en kennis van God vinden. 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 2:5 moet worden gelezen binnen het grotere geheel van 2:5-8 (Toy 1899:34; 

Whybray 1972:22; Murphy 1981:56; Garrett 1993:75; Tuinstra 1996:74; Murphy 

1998:15; Clifford 1999:45; Loader 2014:107) (Loader (2014:103) laat 2:5 ook deel 

uitmaken van 2:5-11) waarin JHWH wordt afgebeeld als gever (2:6) (van ‘wijsheid’) en 

‘schild’ (2:7b) (Tuinstra 1996:74). Garrett (1993:75) en Murphy (1998:15) noemen 

Spreuken 2:5-8 een apodosis150 (McKane (1970:279), Fox (2000:110-111) en Longman 

III (2006:120) alleen 2:5) die wordt voorafgegaan door 2:1-4 (een protasis – een 

voorwaardelijke bijzin) (McKane 1970:279151; Garrett 1993:75) waarin drie 

wijsheidshoudingen worden genoemd: (1) luisteren naar (vers 1-2), (2) vragen om (vers 

3) en (3) zoeken naar wijsheid (vers 4) (Garrett 1993:75). 

 

McKane zegt dat Spreuken 2:5 een enigszins onlogische en niet overtuigende plaats 

inneemt. Dán zul je vrees voor JHWH verstaan is volgens hem een soort ‘tour de force’ in 

verhouding tot ה ֵֽה ,(wijsheid’ – vers 2‘) ָחְכָמַ֣  ִביָנַ֣ה en (goed-verstaan’ – vers 2-3‘) ְּתבּוָנ

(‘verstand’ – vers 3). De strekking van Spreuken 2:1-4 (waar sprake lijkt te zijn van 

taalgebruik – afkomstig uit de ‘oude wijsheid’ – dat op geestelijke deugden wijst en het 

resultaat is van een onderwijskundig proces) neemt een wending in 2:5. Het taalgebruik 

in Spreuken 2:5 kan volgens McKane niet worden teruggevoerd op de ‘oude wijsheid’ die 

pragmatisch van aard en ethisch neutraal is. Spreuken 2:5 moet dus, zo zegt McKane, een 

herinterpretatie zijn van de ‘oude wijsheid’ die meer weg heeft van een ad hoc aanpassing 

dan van een weloverwogen proces. De ‘naad’ tussen Spreuken 2:1-4 en 2:5 is volgens 

hem duidelijk waarneembaar. Hij verbindt Spreuken 2:5 met 2:6 ן הוָה יִֵּתַ֣ ֵֽה ִכֵֽי־יְְ֭ ת ּוְתבּוָנ ע  ַ֣ יו ד  ִפֶ֗֜  (ִמ 

ה  (’Ja, de ENE zal wijsheid geven, uit zijn eigen mond is kennis en goed-verstaan‘ – ָחְכָמִ֑

(McKane 1970:281). 

 

                                                           
150 Een hoofdzin die beschrijft dat ‘kennis’, ‘wijsheid’ en ‘goed-verstaan’ van JHWH komen en de nadruk legt op 
‘verstaan’ en ‘vinden’. 
151 Volgens McKane (1970:279) bouwt Spreuken 2:6-7 voort op 2:1-4 en 5. 
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Spreuken 2:5 wordt ook gezien als ‘afsluiting’ (‘resultaat/gevolg’) van 2:1-4 (Toy 

1899:34152; Tuinstra 1996:74; Van Leeuwen 1997b:43; Murphy 1998:15153; Clifford 

1999:47; Reyburn & Fry 2000:56). Het brengt volgens Toy (1899:34) een nieuwe gedachte 

naar voren en is in zijn beleving toegevoegd door een redacteur die van mening was dat 

het centrale denkbeeld, ‘vrees voor JHWH’, hier niet mocht ontbreken. McKane steunt Toy 

in zijn zienswijze. 

 

ז  DÁN – ָאֶ֗֜

 

Het Hebreeuwse woord ז -verbindt oorzaak (Spreuken 2:1-4) en gevolg met elkaar (2:5 א ָ֗

8) (Reyburn & Fry 2000:56; Waltke 2004:222-223). 

 

ִבין  ZUL JE VERSTAAN – ָּתְ֭

 

De zienswijzen van de commentatoren wat betreft verstaan liggen dicht bij elkaar: ‘to 

grasp through experience’ (Clifford 1999:47)154, ‘mature insight’ in ‘vrees voor JHWH’ (Fox 

2000:110-111)155 en ‘to see insightfully through the senses and with understanding156’ (zie 

ook Spreuken 2:9; 7:7; 14:15 en 19:25). Dit ‘inzicht’ brengt het ‘verstaan’ van 

‘gerechtigheid en recht, en oprechtheid’ (Spreuken 2:9), ‘wijsheid’ (10:23), 

lankmoedigheid (14:29) en het onderricht bewaren (28:7) met zich mee (Waltke 

2004:222-223). 

 

ת יְהָוִ֑ה ַ֣  VREES VOOR JHWH – יְִרא 

 

‘Vrees voor JHWH’ – een klassiek oudtestamentische uitdrukking voor ware godsdienst 

(eerbied voor en innige verbondenheid met JHWH) (Kidner 1964:61) is het resultaat van 

aannemen, bewaren, opmerkzaam maken voor, neigen naar, roepen om, zoeken en 

speuren naar (Spreuken 2:1-4), dus het eindresultaat van een leerproces (Tuinstra 

1996:74; Paul, Van den Brink & Bette 2011:351, 353). ‘Innige verbondenheid met JHWH’ 

ligt ook opgesloten in de omschrijving die Perdue geeft van ‘vrees voor JHWH’. Hij 

bestempelt ‘vrees voor JHWH’ als ‘foundational piety’ die de basis is van alle 

                                                           
152 ‘If wisdom be embraced, then the man will understand the fear of Yahweh (v.5), for Yahweh is the source of 
wisdom (v.6), and the protector of the upright (v.7. 8)’ (Toy 1899:34). 
153 Spreuken 2:5 bevat de climax van de synoniemen voor wijsheid in 2:1-4 (Murphy 1998:15). 
154 Het werkwoord בין betekent gewoonlijk ‘begrijpen’ of ‘analyseren’ (zoals in Spreuken 1:2 en 6) maar gepaard 

met de ‘kennis van God’ in 2:5b wijst het op een meer concrete betekenis, zoals ‘door ervaring begrijpen’ (Clifford 
1999:47). 
155 Psalm 34:12 (י נִים ִשְמעּו־ִלִ֑ כּו־ָבְ֭ ֶמְדֶכֵֽם ְלֵֽ ה ֲאל  הוֶָ֗֜ ת יְ  ָּׁ֥ ְֵֽרא   Laat u leiden door mij, zonen, en hoort; de vreze voor de ENE‘ – ִי

zal ik u leren!’) geeft aan dat ‘de vreze voor de ENE’ kan worden geleerd: ‘Niet nalaten je tong te hoeden voor 
kwaad, je lippen voor het spreken van bedrog! O wijk voor het kwade, doe het goede, zoek naar vrede, jaag die 
na!’ (Psalm 34:14-15) (Fox 2000:110-111). 
156 ‘Allegiance precedes understanding, not the other way around’ (Newson 1989:147). 
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wijsheidsdeugden en het mogelijk maakt om JHWH te ‘begrijpen’. Het is de belijdenis en 

de erkenning dat JHWH de schepper en onderhouder van het leven is en de schenker van 

de wijsheid. Deze belijdenis maakt het mogelijk om te komen tot het verstaan van alle 

andere wijsheidselementen en te genieten van de zegeningen die daaruit voortvloeien 

(Perdue 2000:89). 

 

ת ע  ָ֖  KENNIS – ד 

 

Kennis is niet alleen intellectueel bevattingsvermogen maar ook zielsverbondenheid (Toy 

1899:35)157 en komt voort uit de praktijk van alledag (ervaring) en is niet zozeer ‘Kenntnis’ 

maar ‘Erkenntnis’ (Delitzsch [1866-91] 2006:55). 

     

ים ת ֱאֹלִהַ֣ ע  ָ֖  EN KENNIS VAN GOD – וְד 

 

De naam ים   ֱאֹלִהַ֣ komt elders in Spreuken vier keer voor: 2:17; 3:4; 25:2 en 30:9. De 

uitdrukking ת ע  ָ֖ ים ד  ֱאֹלִהַ֣  alleen hier en in Hosea 4:1 en 6:6 (Toy 1899:35; Clifford 1999:47; 

Fox 2000:110-111).158 De verandering van naam is volgens Toy (1899:35) een retorische 

afwisseling. Het standpunt van Toy wordt gedeeld door Waltke die opmerkt dat het gebruik 

van ים  in Spreuken 2:5 en 30:9 niet te zwaar moet worden opgevat omdat die naam ֱאֹלִהַ֣

een chiastische parallel is voor  En kennis van God verwijst .(zoals dikwijls in Psalmen)  יְהָוִ֑ה

naar ‘to entering into a personal relationship with the Creator’ (vergelijk Hosea 4:1; 6:6 

en Spreuken 1:2) en suggereert een innige verbondenheid met Hem door de 

gehoorzaamheid aan Zijn woord (vergelijk 1 Samuel 3:7) (Waltke 2004:222-223).159 

 

ִבין ת  EN ָּתְ֭ ע  ָ֖ ד  – JE ZULT VERSTAAN EN KENNIS 

 

Verstaan en kennis komen ook voor in Spreuken 2:6: ת   ע  ַ֣ ד  (‘kennis’) en ֵֽה   ְתבּוָנ (‘goed-

verstaan’) (Clifford 1999:47). 

 

 

 

 

                                                           
157 ‘This old-Hebrew point of view stands in the Book of Proverbs in organic union with the human ethical 
conception of life in this way: the moral content of life is based not on ritual and ecclesiastical law, but on reason 
and conscience, and these are the gift of God …’ (Toy 1899:35). 
158 ‘In the preëxilian literature Elohim is used as proper name only in the Elohistic narrative (Am. 411 Hos. 123(4) 
seem to be citations from this narrative), not in any prophetic writing except in the passages above mentioned 
(not in Hos. 41 66 Mic. 37). After the exile it gradually became a proper name (the local, national sense of Yahweh 
disappearing), and in Pr. = Yahweh’ (Toy 1899:35). 
In Hosea 4:1 en 6:6 staat ‘kennis van God’ parallel aan ֶסד   ֶחֶ֛ (toewijding/overgave of ‘trouw’ aan God) (Clifford 

1999:47). 
159 ‘Kennis van JHWH’ komt nergens in de Bijbel voor (Fox 2000:110-111). 
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ת יְהָוִ֑ה ַ֣ ים  EN יְִרא  ת ֱאֹלִהַ֣ ע  ָ֖ ד  – VREES VOOR JHWH EN KENNIS VAN GOD 

 

‘Vrees voor JHWH’ en kennis van God zijn volgens Snijders (1984:33) en Toy 

gelijkwaardige uitdrukkingen. ‘Vrees voor JHWH’ beeldt de God van Israël af als 

gezagdrager en roept op tot eerbiedige gehoorzaamheid aan Hem. Kennis van God geeft 

aan dat onderwijs zich ten diepste richt op het karakter van God en de verplichtingen die 

hij oplegt (Toy 1899:35). Het zijn beide klassiek oudtestamentische uitdrukkingen voor 

ware godsdienst (eerbied voor en innige verbondenheid met JHWH) (Kidner 1964:61). Het 

gebruik van ‘vrees voor JHWH’ en kennis van God brengt de wijsheid van het menselijke 

op het goddelijke niveau (Kravitz & Olitzky 2002:18). 

 

 JE ZULT VINDEN – ִּתְמָצֵֽא

 

Vinden (zie ook Spreuken 3:13) is het resultaat van roepen (2:3), zoeken en speuren naar 

(2:4) (Waltke 2004:222-223). 

 

ִבין ִּתְמָצֵֽא  EN ָּתְ֭ – JE ZULT VERSTAAN EN JE ZULT VINDEN 

 

Verstaan en vinden hebben alles te maken met aannemen en bewaren (Spreuken 2:1), 

‘opmerkzaam maken voor’ en neigen naar (2:2), roepen om (2:3) en zoeken en speuren 

naar (2:4) (Tuinstra 1996:74). 

 

ת יְהָוִ֑ה ַ֣ IN RELATIE TOT יְִרא  ִבין  ִּתְמָצֵֽא  EN ָּתְ֭ – VREES VOOR JHWH IN RELATIE TOT JE ZULT VERSTAAN EN JE 

ZULT VINDEN 

 

De wijsheid begint met het verstaan van ‘vrees voor JHWH’ en leidt tot het vinden ervan. 

Verstaan is ‘volwassen’ ‘vrees voor JHWH’ (Spreuken 2:5a) en wordt door de parallel in 

2:5b aangeduid met kennis van God. Wijsheid van Jezus Sirach onderscheidt fasen in de 

ontwikkeling van de ‘vrees voor JHWH’: ‘Het begin van de wijsheid is ontzag voor de Heer, 

wie op hem vertrouwt, kreeg haar ingeschapen in de moederschoot’ (Wijsheid van Jezus 

Sirach 1:14), ‘De wortel van de wijsheid is ontzag voor de Heer, haar takken een lang 

leven’ (1:20), ‘De voltooiing van de wijsheid is ontzag voor de Heer, ze verzadigt de 

mensen met haar vruchten’ (1:16), ‘De krans van de wijsheid is ontzag voor de Heer, 

vrede en gezondheid bloeien door haar op’ (1:18) en ‘Als een gouden sieraad, zo is 

onderricht voor een verstandig mens: het is als een armband aan zijn rechterarm’ (21:11) 

(Fox 2000:110-111). 
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6.3.5  SPREUKEN 8:13 

 

ֵֽאִתי ֬כֹות ָשֵנ ְהפֻּ י ת  ע ּוִפ֙ ֶרְך ָרְ֭ ה וְָג֙אֹון׀ וְֶדַ֣ ָאָ֤ ע ֵגֵּ֨ את ָרָּׁ֥ נ ֹ֫ ת יְהוָ֘ה ְשֵֽ ַ֣ ְֵֽרא   ִי

 

vrees voor JHWH 

 betekent haten van kwaad, 

 hovaardij, hoogmoed, en een kwalijke weg; 

een mond vol draaierijen haat ik; 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

  

Een aantal exegeten, bijvoorbeeld Oesterley160, Toy, McKane, Camp, Tuinstra, Van 

Leeuwen en Fox, twijfelt of Spreuken 8:13 op de goede plaats staat. 

 

Het is Toy ook niet duidelijk waar Spreuken 8:13 wel thuishoort. Het onderbreekt niet 

alleen het verband tussen Spreuken 8:12 en 14 maar de toon verschilt ook van die van de 

rest van het hoofdstuk. Spreuken 8:13 verschilt van 8:6-9 door het gebruik van de 

uitdrukking ‘vrees voor JHWH’. In hoofdstuk 8 houdt de auteur zich bezig met moreel 

inzicht en niet met religieuze vrees.161 Elders in hoofdstuk 8 wordt alleen over JHWH 

gesproken in zijn relatie tot Wijsheid, hetzij als haar vriend (Spreuken 8:22-31) of als 

verlener van gunsten aan haar vrienden (8:35). Toy komt tot de slotsom dat Spreuken 

8:13 een redactionele tussenvoeging moet zijn (Toy 1899:164). 

 

De visie van Toy dat Spreuken 8:13 een redactionele toevoeging is, wordt gedeeld door 

McKane. Hij zegt dat Spreuken 8:12 en 14 bij elkaar horen op grond van gedachtegang en 

woordenschat. Spreuken 13 is langer dan ‘normaal’ en op grond daarvan is zijn 

veronderstelling dat vers 13a een glosse is en oorspronkelijk bestond uit vers 13bc. McKane 

vindt het aannemelijk dat Spreuken 8:13 een latere invoeging is omdat hij de zienswijze 

is toegedaan dat 8:12-16 zonder vers 13 samenhang vertoont (McKane 1970:348). 

 

Ook Camp (1985:95) gelooft dat Spreuken 8:13 een latere toevoeging is van een redacteur 

(die overeenkomsten meende te zien tussen Vrouwe Wijsheid en de deugdelijke vrouw uit 

Spreuken 31). 

 

                                                           
160 Het is volgens Oesterley duidelijk dat Spreuken 8:13 per ongeluk hier is terechtgekomen. Het verbreekt het 
verband tussen Spreuken 8:12 en 8:14. ‘Not only so, but the clauses of the v. itself do not belong together. The 
first clause speaks of the fear of Jahweh, while the last two contain the words of Wisdom’ (Oesterley 1929:59). 
161 ‘… elsewhere in Proverbs the fear of Yahweh is defined only in general terms …, not by a specific moral content 
…’ (Toy 1899:164). 
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Tuinstra staat met name huiverig ten opzichte van Spreuken 8:13a. Hij merkt op dat de 

inhoud van Spreuken 8:13 overeenkomt met het gedachtegoed in bijvoorbeeld 3:7 en 

16:6. Maar toch is volgens hem Spreuken 8:13a een vreemde eend in de bijt omdat ‘vrees 

voor JHWH’ hier niet met de wijsheid in verband wordt gebracht (in tegenstelling tot in 

bijvoorbeeld 1:7, 29; 2:5 en 9:10). Hij beschouwt (evenals McKane) Spreuken 8:13a als 

een glosse die met  ע את ָרָּׁ֥ נ ֹ֫ ְשֵֽ (haten van kwaad) aansluit bij ע   een kwalijke (weg – vers) ָרְ֭

13b)) en ֵֽאִתי   Volgens Tuinstra kan vers 13bc wel tot de .(haat ik – vers 13c) ָשֵנ

oorspronkelijke tekst worden gerekend (Tuinstra 1996:203). 

 

De mening dat Spreuken 8:13 een latere invoeging is (of tenminste de visie dat Spreuken 

8:13a ‘verdacht’ is (Murphy 1998:50-51) of een ‘pietistic insertion’ is (Fox 2000:272)), 

wordt ook gedeeld door Van Leeuwen (!997b:91). De laatste drie merken op dat elk vers 

in Spreuken 8:12-16 (Van Leeuwen 1997b:91)/8:12-14 (Murphy 1998:50-51; Fox 

2000:272) begint of eindigt met dezelfde klank (ik/(bij/door) mij). Deze herhaling creëert 

een retorisch effect. Vers 13a doorbreekt dit patroon en moet daarom volgens Van 

Leeuwen (1997b:91) een redactionele toevoeging zijn om Wijsheid met ‘vrees voor JHWH’ 

te verbinden. Fox wijst nog op de vereenzelviging van wijsheid en vroomheid in Spreuken 

8:13. Eenzelfde identificatie doet zich volgens hem ook voor in Spreuken 9:10 dat in zijn 

visie een latere toevoeging is. Dit maakt het naar zijn zeggen aannemelijk dat Spreuken 

8:13a (ook) een toevoeging is (Fox 2000:272). 

 

Kidner en Loader nemen een afwijkend standpunt in wat betreft Spreuken 8:13. Volgens 

Kidner (1964:77) zijn Spreuken 8:12 en 13 ‘necessary partners’. In de lijn van Kidner zegt 

Loader dat Spreuken 8:13 als twee verzen kan worden beschouwd. Het eerste ‘vers’ 

(Spreuken 8:13ab) laat zich goed verbinden met vers 12 en het tweede ‘vers’ (13cd) met 

de tweede helft van het eerste ‘vers’ (13b) (Loader 2014:322). 

 

Volgens mij hebben Kidner en Loader de beste papieren. ‘Vrees voor JHWH’ betekent haten 

van kwaad (Spreuken 8:13ab) en hoeft geen religieuze invoeging te zijn (zie hiervoor mijn 

eerder ingenomen standpunt ten opzichte van religieuze bewerking) en vers 13cd is een 

logisch vervolg op het eerste deel van het vers. 

  

ת יְהוָה ַ֣ ְֵֽרא   VREES VOOR JHWH – ִי

 

McKane (1970:348) merkt op dat ‘vrees voor JHWH’ ook hier (evenals in Spreuken 2:5) 

niet tot de ‘oude wijsheid’ behoort en daarom tijdens een proces van herinterpretatie een 

plaats moet hebben gekregen. Het is een alternatief voor wijsheid (Longman III 

2006:202). 
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ת יְהוָה ַ֣ ְֵֽרא  ע EN ִי את ָרָּׁ֥ נ ֹ֫  VREES VOOR JHWH EN HATEN VAN KWAAD – ְשֵֽ

 

De verbinding van ‘vrees voor JHWH’ met haten van kwaad heeft parallellen in Spreuken 

3:7 en Job 28:28 (Van Leeuwen 1997b:91). 

 

ה  HOVAARDIJ EN HOOGMOED – ָג֙אֹון EN ֵגָאָ֤

 

Hovaardij en hoogmoed hebben dezelfde betekenis.162 Hovaardij komt ook voor in 

Spreuken 16:18 (en elders) maar hoogmoed alleen hier (en verder niet in het Oude 

Testament) (Toy 1899:165). Hovaardij en hoogmoed zijn karaktereigenschappen die niet 

stroken met de wijsheid (Tuinstra 1996:202-203; Paul, Van den Brink & Bette 2011:415). 

De woorden vormen een paronomasia (Delitzsch [1866-91] 2006:130; Fox 2000:272) dat 

‘every sort of pride’ betekent (Fox 2000:272). De Hebreeuwse woorden  ה ֵגָאָ֤ en ָג֙אֹון 

assoneren en zijn beide afkomstig van de wortel גאה (Waltke 2004:401; Steinmann 

2009:200-201). In Job 8:11 (‘Schiet papyrus op waar geen moeras is?, gedijt oeverriet 

zonder water?’) wordt het letterlijk gebruikt en in 10:16 (‘Verhef ik mij, als de luipaard 

maakt ge jacht op mij, ge keert terug, betoont uw wondermacht aan mij’) figuurlijk. 

Hoogmoed kan verwijzen naar de ‘LORD’S majesty’ (Jesaja 24:14 en Micha 5:3) of ‘Israel’s 

glory’ (Psalm 47:4 en Jesaja 4:2) maar ook naar ‘human pride, a self-confident attitude 

that throws off God’s rule to pursue selfish interests’ (Spreuken 16:9 en 29:23). Hovaardij 

en hoogmoed worden in verband gebracht met een kwalijke weg (zie Spreuken 1:15) 

(Waltke 2004:401). Het gebruik van zowel een vrouwelijk (ה  als een mannelijk (ֵגָאָ֤

zelfstandig naamwoord (ָג֙אֹון) (afkomstig van dezelfde wortel) kan wijzen op ‘entirety’ (‘I 

hate every kind of haughtiness and arrogance’) (Steinmann 2009:200-201). 

  

ע ֶרְך ָרְ֭  EEN KWALIJKE WEG – ֶדַ֣

 

Een kwalijke weg is het gevolg van hovaardij en hoogmoed (Tuinstra 1996:202-203; Paul, 

Van den Brink & Bette 2011:415) en begint volgens Kravitz & Olitzky 2002:83 met liegen. 

 

֬כֹות ְהפֻּ י ת   EEN MOND VOL DRAAIERIJEN – ִפ֙

 

Een mond vol draaierijen wijst op ‘perversity’ of ‘distortion’. De precieze betekenis is 

moeilijk te achterhalen. Het werkwoord betekent ‘turn (over)’ (Fox 2000:117) of ‘to 

overturn, overthrow’ (Waltke 2004:110). Het Hebreeuwse woord ֬כֹות  ְהפֻּ  wordt gebruikt in ת 

relatie tot spreken (Fox 2000:117; Waltke 2004:110) (Spreuken 2:12; 8:13; 10:31-32 en 

                                                           
162 ‘Pride is having an excessively high opinion of yourself. Arrogance is very close in meaning to Pride and refers 
to an attitude of superiority held by a person who thinks he or she is superior to others’ (Reyburn & Fry 2000:183). 
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23:33) en gekonkel (Deuteronomium 32:20; Spreuken 6:14 en 16:30) en wijst op 

‘unreliability’ of ‘unreliable things’ (Fox 2000:117). Een mond vol draaierijen komt voort 

uit een pervers hart (vergelijk Spreuken 6:14 en 16:30) (Waltke 2004:110) en is het 

gevolg van een kwalijke weg (Tuinstra 1996:202-203; Paul, Van den Brink & Bette 

2011:415). Volgens Brueggemann (1977:244) richt de egoïstische perverse daad zich 

tegen de gemeenschap. Waltke (2004:110) noemt ֬כֹות ְהפֻּ  een abstract zelfstandig ת 

naamwoord en sluit aan bij Fox door op te merken dat het de actie van de wortel הקך 

aangeeft zoals het ondersteboven keren van een schotel (2 Koningen 21:13) en een koek 

die wordt omgekeerd tijdens het bakken (Hosea 7:8). In Deuteronomium 32:20 verwijst 

het volgens hem naar een totaal verdorven generatie (Waltke 2004:110). 

 

6.3.6  SPREUKEN 9:10 

 

ֵֽה  ים ִביָנ ת ְקד ִשַ֣ ע  ָ֖ ה וְד  ת יְהָוִ֑ ַ֣ ְכָמה יְִרא  ת ָחְ֭ ַ֣  ְּתִחל 

 

Aanvang van wijsheid 

 is vrees voor JHWH,- 

kennis van heilige zaken betekent verstand; 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 9:10a is een nagenoeg woordelijke herhaling van Spreuken 1:7a (Delitzsch 

[1866-91] 2006:147; Toy 1899:194163; Scott 1965:76; Garrett 1993:115; Tuinstra 

1996:236; Murphy 1998:58; Clifford 1999:106-107; Davis 2000:72-73; Fox 2000:308; 

Perdue 2000:152; Reyburn & Fry 2000:208; Longman III 2006:219; Paul, Van den Brink 

& Bette 2011:427; Loader 2014:394164). Spreuken 9:10 pakt het motto op van 1:7 op een 

manier die volgens Murphy (1998:58) en Perdue (2000:152) doet denken aan een inclusie 

(Spreuken 1-9). 

 

De denkbeelden over de context van Spreuken 9:10 lopen uiteen van deel uitmakend van 

9:7-12 tot een op zichzelf staande spreuk. De opvatting dat Spreuken 9:10 deel uitmaakt 

van 9:7-12 wordt gehuldigd door Brown (1996:42-43)165, Byargeon (1997:373), Murphy 

(1998:58), Waltke (2004:441-442), Longman III (2006:217-219), Steinmann 

(2009:240), Paul, Van den Brink en Bette (2011:427) en Loader (2014:391). Whybray 

                                                           
163 ‘… with inversion of subject and predicate …’ (Toy 1899:194). 
164 Loader wijst echter ook op verschillen: ‘The order of subject-predicate (1:7) becomes predicate-subject (9:10); 
the negative antithesis of the first hemistich (in 1:7b) is replaced by a positive parallel (in 9:10b); the “principle” 
 finally, the parallelism ;(חכמה) ”becomes “wisdom (דעת) ”and “knowledge ,(תחלה) ”becomes the “beginning (ראשית)

is now organized with a chiastic word-order …’ (Loader 2014:394). 
165 Brown (1996:42-43) wijst op het verband tussen Spreuken 9:7-12 en delen van de prolog (in het bijzonder 
1:5-7). 
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(1972:55), Byargeon (1997:373), Murphy (1998:60) en Longman III (2006:217-219) 

leggen een relatie tussen enerzijds Spreuken 9:10 en anderzijds Vrouwe Wijsheid en 

Vrouwe Dwaasheid. Whybray (1972:55) meent dat Spreuken 9:10 een tussenvoeging is, 

bedoeld om de tegenstelling tussen Vrouwe Wijsheid en Vrouwe Dwaasheid religieus te 

duiden (‘to accept the invitation of the latter is to abandon the fear of the LORD in favour 

of false religion’). Byargeon noemt Spreuken 9:1-6 en 9:13-18 ‘illustrative’ en 9:7-12 

‘indicative’. Met andere woorden: ‘… each type of individual mentioned in 9:7-12 

corresponds with the two women in Proverbs 9’ (Byargeon 1997:373). In lijn met Whybray 

merkt Murphy op dat Spreuken 9:10 past in de tegenstelling Vrouwe Wijsheid-Vrouwe 

Dwaasheid. Murphy (1998:58) heeft, in het licht van de LXX, zijn twijfels over de 

geschiedenis van Spreuken 9:7-12.166 Longman III (2006:217-219) zegt dat Spreuken 

9:7-12 en 9:13-18 een contrasterend parallellisme vormen (de toespraak van Vrouwe 

Wijsheid wedijvert met die van Vrouwe Dwaasheid). Spreuken 9:7-12 plaatst wijsheid in 

een positief en dwaasheid in een negatief daglicht (Longman III 2006:217-219).167 Ook 

Steinmann is van mening dat Spreuken 9:10 deel is van 9:7-12. Hij verzet zich tegen de 

twijfel van Murphy (zie hierboven) maar ook tegen de opvattingen van Scott en Fox (zie 

hieronder) en merkt op dat ‘… 9:7-12 contains a number of features that (1) exhibit the 

coherence of these verses as a section and that (2) demonstrate that this section of verses 

belongs here in the chapter as an orginal part of Proverbs 9 because this section (9:7-12) 

is connected to the preceding (9:1-6) and following (9:13-18) sections’ (vergelijk Byargeon 

1997: 376-375). Om zijn eerste punt te verduidelijken, wijst Steinmann op de chiastische 

verbondenheid van 9:7-12: 

 

A ץ ץ/ֵלֶ֗֜ ֵלְ֭ , ‘spotter’ (9:7-8a) 

 B ם ָחָכם/ָחָכֶ֗֜ , ‘wijze’ (9:8b-9a) 

  C ֹוֶסף  en hij zal doorgaan tot zich te nemen’ (9:9b)‘ ,וְיַ֣

D Aanvang van wijsheid is ontzag voor de ENE, kennis van heilige 

zaken betekent verstand (9:10) 

  C’ יפּו  en worden aan jou toegevoegd’ (9:11)‘ ,וְיֹוִסָּׁ֥

 B’  ָכ ְמּת ְמּתָ /ָחְ֭ ַ֣ ָחכ  , ‘als je wijs wordt’/‘word je wijs’ (twee keer in 9:12a) 

A’  ְָצּת ל ֶ֗֜  ְ  .ben je een spotter’ (9:12b)‘ ,ו

 

                                                           
166 Spreuken 9:10 heeft het karakter van een samenvatting maar kan ook in verband worden gebracht met de 
erop volgende verzen (Murphy 1998:60). 
‘The LXX version has an addition after v 10: “To know the law is a sign of good understanding.” Then after v 12 
there is a lengthy addition: “Whoever relies on lies, leads winds to pasture; he is one who would pursue birds in 
flight” (v 12a). “He abandons the ways of his vine; he departs the paths of his own field” (v 12b); “he passes 
through a waterless desert and a land that is thirsty, and for the work of his hands he receives no yield” (v 12c). 
This LXX expansion is surely not a happy insert after v 12’ (Murphy 1998:58). 
167 Longman III (2006:217-219) sluit aan bij Fox (2000:307-308) en Waltke (2004:441-442) (Fox en Waltke 
vatten Spreuken 9:7-10 (Fox)/9:7-12 (Waltke) op als een onderbreking) en ‘plaatst’ Spreuken 9:7-12 tussen 
9:1-6 en 9:13-18). 
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Op grond hiervan kan volgens hem het verband tussen Spreuken 9:7-12 en de omliggende 

delen op drie manieren worden aangegeven: (1) er zijn drie gevallen van paronomasia 

(woordspel) dat Spreuken 9:7-12 verbindt met 9:1-6 en 9:13-18, (2) Spreuken 9:12 is 

verbonden met 9:13 door een chiasme van de medeklinkers van het laatste woord van 

א ,9:12 ֶשת ,en het eerste woord van 9:13 ,ִתָשֵֽ ֶשת dit vormt de reeks) ֵאַ֣ א ֵאַ֣  en (3) de drie ִתָשֵֽ

termen ‘simpel’/‘tekort aan hart’, ‘spotter’ en ‘simpel’/‘tekort aan hart’ en de volgorde 

waarin deze termen voorkomen, vormen een patroon. In 9:1-6 wordt de dwaas ten tonele 

gevoerd als ִתי   ֶפְ֭ (‘simpel’) (9:4), in 9:7-12 als ץ ץ/ֵלֶ֗֜ ֵלְ֭  (‘spotter’) (9:7-8) en in 9:13-18 als ִסילּו ת ְכְ֭

‘Vrouwe Dwaasheid’) (9:13). De volgorde is dezelfde als in Spreuken 1:22. Dus vormen 

het eerste gedicht over Wijsheid (1:20-33) en het laatste gedicht over Wijsheid (9:1-18) 

in Spreuken 1-9 een inclusie. Dit patroon zou teniet worden gedaan als Spreuken 9:7-12 

uit Spreuken 9 zou worden verwijderd (Steinmann 2009:240). Tenslotte merken Paul, Van 

den Brink en Bette (2011:427) op dat Spreuken 9:10 de verbinding vormt tussen 9:7-9 

(een ‘spotter’ is niet te bekeren, maar een ‘wijze’ is leerbaar) en 9:11-12 (de gevolgen van 

wijsheid en spotternij). 

 

De visie dat Spreuken 9:10 deel uitmaakt van 9:7-10 staat centraal in het werk van Fox. 

Hij deelt de twijfel van Murphy over de geschiedenis van Spreuken 9:7-12 en de meningen 

van Scott (9:7-9 werd toegevoegd door een latere redacteur) (zie hieronder) en Whybray 

(9:10 is een tussenvoeging). Volgens hem is Spreuken 9:7-10 zonder meer een toevoeging 

en hij geeft het als opschrift ‘Advice to the Adviser’ mee (Fox 2000:306). Het onderbreekt 

de toespraak van Vrouwe Wijsheid (Fox 2000:306; Waltke 2004:438 (maar dan Spreuken 

9:7-12)) en is tussen het bevel in vers 6 en de voortzetting daarvan in vers 11 geplaats 

(vers 11 begint met ִכי   (‘ja’) en geeft de reden voor het bevel). Spreuken 9:7-10 resoneert 

niet het taalgebruik van de voorgaande verzen en gaat niet in op de uitnodiging van Vrouwe 

Wijsheid. Het lijkt dat de passage is ontstaan als een zelfstandig epigram en daarna werd 

ingevoegd als een reactie op de oproep van Wijsheid (Fox 2000:306). 

 

Hoewel Fox Spreuken 9:10 als deel van 9:7-10 beschouwt, lijkt 9:10, binnen 9:7-10, 

volgens hem op zichzelf te staan. Het advies in Spreuken 9:7-9 baant naar zijn mening 

niet de weg voor de omschrijving van wijsheid in 9:10. Spreuken 9:10 lijkt op een 

grondbeginsel dat is toegevoegd aan Spreuken 9:7-9 op het moment dat deze verzen 

werden ingevoegd na 9:6. Spreuken 9:10 plaatst 9:7-9 in een breder kader (‘While vv 7-

9 focus on chastisement (a frequent topic in Proverbs), v 10 turns the passage into an 

observation on the religious relationship between intellect and moral character and gives 

the entire passage this scope’) (Fox 2000:307-308). De zienswijze dat Spreuken 9:10 op 

zichzelf staat is ook geuit door Whybray (zie hierboven). 
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Een derde opvatting, Spreuken 9:10 maakt deel uit van 9:10-12, is afkomstig van Scott. 

Hij zegt dat Spreuken 9:10-12 een vervolg is op de uitnodiging van Vrouwe Wijsheid in 

Spreuken 9:5-6 en dat 9:10-12 het oorspronkelijke slot van Spreuken 1-9 markeert. 

Spreuken 9:7-9 werd naar zijn zeggen door een latere redacteur toegevoegd op grond van 

het taalgebruik in vers 12. Spreuken 9:13-18 is volgens hem ook secundair (Scott 

1965:76). 

 

Van Leeuwen (1997b:103) meent dat Spreuken 9:10-11 het advies van Vrouwe Wijsheid 

(met een variatie op het thema van het boek in 1:7) onderbreekt. 

 

ת ַ֣  AANVANG – ְּתִחל 

 

Hoewel Spreuken 9:10a een vrijwel woordelijke herhaling is van Spreuken 1:7a wordt in 

1:7a gebruik gemaakt van het woord ית   ֵראִשַ֣ (‘begin’) en in Spreuken 9:10a van ת ַ֣  ְּתִחל 

(aanvang). Deze woorden hebben niet dezelfde gevoelswaarde (Tuinstra 1996:236). Het 

zelfstandig naamwoord ת ַ֣  .komt alleen in Spreuken 9:10 voor (Steinmann 2009:239) ְּתִחל 

 

ת ַ֣ ה יְִרא   VREES VOOR JHWH – יְהָוִ֑

 

Vrees voor JHWH betekent ‘… to acknowledge that Yahweh is vastly more powerful than 

oneself. It is to put oneself in a position that will elicit obedience. It is the beginning of 

wisdom, which suggests that there is no wisdom apart from Yahweh’ (Longman III 

2006:219). 

 

 ָ֖ תד  ע   – KENNIS 

 

Kennis is volgens Delitzsch ([1866-91] 2006:147) ‘meant of lively practical operative 

knowledge, which subordinates itself tot his All-holy God as the normative but 

unapproachable pattern’. Kennis wordt op dezelfde manier gebruikt als in Hosea 4:1; 6:6 

en Spreuken 2:5 in de zin van toewijding of gehoorzaamheid (Clifford 1999:107).  

 

ים  HEILIGE ZAKEN – ְקד ִשַ֣

 

Het woord ים   ְקד ִשַ֣ staat in het meervoud (zonder lidwoord) en kan ‘knowledge such as saints 

(or, angels, cf. Jb. 15:15; Ps. 89:7) possess’ betekenen maar het parallellisme suggereert 

dat het een uitdrukking is voor JHWH. Het meervoud kan ‘excellence’ of 

‘comprehensiveness’ uitdrukken in navolging van ים   ֱאֹלִהַ֣ (Kidner 1964:83). Heilige zaken 

verwijst volgens Reyburn en Fry naar heilige personen, hemelse wezens of engelen. Uit 
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het parallellisme in Spreuken 9:10 blijkt volgens hen dat het verwijst naar JHWH (Reyburn 

& Fry 2000:208).168 Heilige zaken wordt door Kravitz en Olitzky (2002:92) en Steinmann 

(2009:239) opgevat als het meervoud van ‘majesty’ of ‘an intensive plural, “the Most Holy 

One”’ (Steinmann 2009:239). 

 

ים ת ְקד ִשַ֣ ע  ָ֖  KENNIS VAN HEILIGE ZAKEN – ד 

 

De uitdrukkingen ים   ת ְקד ִשַ֣ ע  ָ֖ ד  (kennis van heilige zaken) en ת יְהָוִ֑ה ַ֣  (’vrees voor JHWH‘)  יְִרא 

komen in hun aard overeen (Tuinstra 1996:236). Fox vertaalt Spreuken 9:10b met ‘and 

the knowledge of the Holy One is the beginning of understanding’. ‘Knowledge of the Holy 

One’ vormt volgens hem een synoniem parallellisme met de ‘vrees voor JHWH’ en wijst 

veeleer op een houding dan op cognitieve kennis. Het woord ים   ְקד ִשַ֣ is een epitheton voor 

JHWH (Fox 2000:308). 

 

ְכָמה ת  EN ָחְ֭ ע  ָ֖ ד  – WIJSHEID EN KENNIS 

 

De betekenissen van ‘wisdom’ en ‘knowledge’ zijn in wezen gelijk (Longman III 2006:219). 

 

ְכָמה ֵֽה  EN ָחְ֭ ִביָנ – WIJSHEID EN VERSTAND 

 

De woorden ְכָמה   ָחְ֭ (wijsheid) en ֵֽה   ִביָנ (verstand) zijn parallelle termen (Tuinstra 1996:236). 

 

6.3.7  SPREUKEN 10:27 

 

ת ַ֣ הוָה יְִרא  יף יְְ֭ ים ּתֹוִסַ֣ ֹות יִָמִ֑ ים ּוְשנָ֖ ְרנָה ְרָשִעַ֣ ִּתְקצ ֵֽ  

  

Vrees voor JHWH 

 voegt dagen toe,- 

en de jaren van boosdoeners 

 worden bekort. 

 

 

 

                                                           
168 Clifford (1999:106-107) en Leman (1999:48) merken evenals Reyburn en Fry op dat ‘kennis van heilige zaken’ 
zou kunnen verwijzen naar ‘knowledge of holy ones (= angelic figures)’/‘knowledge of the saints, the knowledge 
of angels’ of naar ‘the Holy One (= God)’/‘God in plural form (like Elohim)’. ‘An argument for the last of these 
would be the parallel between ADONAI and kedoshim, which could be taken to mean that they are the same. 
However, any of these three interpretations would yield the same result: We should have knowledge of God, just 
as saints and angels do’ (Leman 1999:48). Leman sluit met zijn eerste twee betekenissen aan bij Kidner (zie 
onder ‘heilige zaken’). 
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CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 10:27 moet volgens een aantal exegeten worden gelezen binnen een groter 

geheel dat loopt van Spreuken 10:19-32 tot alleen 10:27 maar dan aansluitend bij 10:25. 

 

Garrett wijst op het chiasme in Spreuken 10:19-32 en laat zien dat het bestaat uit vier op 

zichzelf staande verzamelingen en een enkele spreuk in het midden als een soort ‘brug’: 

 

A Aangaande de tong (10:19-21) 

 B Aangaande persoonlijke zekerheid (10:22-25) 

  C Aangaande luiheid (10:26) 

 B’ Aangaande persoonlijke zekerheid (10:27-30) 

A’ Aangaande de tong (10:31-32) (Garrett 1993:121).169 

 

Het standpunt dat Spreuken 10:27 deel uitmaakt van 10:27-32, de ‘righteous’ of ‘honest 

man’ en ‘his opposite’, wordt gedeeld door Whybray (1972:64) en Murphy (1981:68). Het 

lot van de mens (zowel hij die JHWH vreest als de goddeloze) ligt in de hand van JHWH 

(vergelijk Spreuken 10:29) (Whybray 1972:64). In lijn hiermee zegt Murphy (1998:72, 

76) (en met hem Steinmann (2009:278)) dat de spreuken in Spreuken 10:27-32 zijn 

verbonden door de tegenstelling rechtvaardigen-goddelozen.170 De rechtvaardigen zijn zij 

die JHWH vrezen (Steinmann 2009:278). Het vermeerderen van de dagen komt ook voor 

in Spreuken 3:2, 16 en 19:23. Het kan zowel kwalitatief als kwantitatief worden opgevat 

(Murphy 1998:72, 76). 

 

Er zijn ook commentatoren die Spreuken 10:27 verbinden met 10:28. Zo staat Van 

Leeuwen op het standpunt dat Spreuken 10:27-28 een spreukenpaar vormt op grond van 

de wisselende toekomst van de rechtvaardigen en de goddelozen. Spreuken 10:27 spreekt 

over de objectieve realisering van de toekomst en 10:28 over de innerlijke verwachtingen 

voor de toekomst die wel of niet worden verwezenlijkt (Van Leeuwen 1997b:112-113). 

Evenals Van Leeuwen vestigt Waltke de aandacht op de verbinding van Spreuken 10:27 

met 10:28 op grond van het thema levenslot. Daarnaast wijst hij op hetzelfde woord ים ְרָשִעַ֣

(boosdoeners) in Spreuken 10:27b en 28, dezelfde fonetiek en dezelfde syntaxis in deze 

verzen (Waltke 2004:477). Door Fox (2009:527) wordt nog opgemerkt dat Spreuken 

10:27 de objectieve gevolgen van deugd en ondeugd beschrijft en 10:28 de subjectieve 

impact. 

 

                                                           
169 Spreuken 10:27 is een grondregel en mag niet worden opgevat als een wet van Meden en Perzen (Garrett 
1993:122). 
170 Rechtvaardigen (Spreuken 10:28, 30-32)-goddelozen (10:27-28, 30, 32) (Steinmann 2009:278) 
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Tuinstra (2011:36) is de zienswijze toegedaan dat Spreuken 10:27 (een chiastisch en 

antithetisch parallellisme) aansluit bij 10:25 (‘Als een windhoos voorbijtrekt is er geen boze 

meer, maar een rechtvaardige heeft een fundament voor eeuwig’). 

 

Perdue brengt het thema herinterpretatie ter sprake. Hij zegt dat ‘it should be recognized 

that religious piety is not a late development in sapiential teaching but rather is present 

from its inception. Thus there is no development from an originally secular worldview to 

religious piety’ (Perdue 2000:165) (paragraaf 5.11). 

 

הוָה ת יְְ֭ ַ֣ ים  EN יְִרא  ְרָשִעַ֣ – VREES VOOR JHWH EN BOOSDOENERS 

 

De antithese tussen ‘vrees voor JHWH’ en boosdoeners suggereert dat de goddelozen niet 

worden gekenmerkt door de ‘vrees voor JHWH’ (Waltke 2004:477). Of, met de woorden 

van Longman III, hij die JHWH vreest richt zijn leven in overeenkomstig Zijn wil, maar de 

goddeloze negeert Zijn geboden (Longman III 2006:242-243). 

 

ים יף יִָמִ֑ EN ּתֹוִסַ֣ ְרנָה ֹות  ִּתְקצ ֵֽ  VOEGT DAGEN TOE EN DE JAREN WORDEN BEKORT – ְשנָ֖

 

Het werkwoord voegt toe in Spreuken 10:27a wordt in evenwicht gehouden door het 

werkwoord worden bekort in 10:27b (Clifford 1999:117). De uitdrukking ָי מ ָת ָיִ֑  ו יִ֣    voegt) ף

dagen toe) wordt in Spreuken 10:30 omschreven als ם ְצקית en (’voor eeuwig‘) ְלעֹוָלַ֣ י  ְנר ִ֣ש ף  ינ  ְתק

(de jaren worden bekort) in 10:25 als ‘is er geen boze meer’ (Waltke 2004:477). Voegt 

toe en worden bekort wijzen op het geloof dat JHWH op grond van gedrag een aantal jaren 

aan het leven kan toevoegen (zie bijvoorbeeld 2 Koningen 20:6) (Fox 2009:527).171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
171 ‘It can be argued that the one who lives in accord with Torah may be saved from certain ills’ (Kravitz & Olitzky 
2002:103). 
‘Voegt toe’ betekent toenemen of verlengen, een aanspraak op het onderwijs van de vader in Spreuken 3:2 en 
voor wijsheid in 3:16 en 9:11 (Reyburn & Fry 2000:234). 
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6.3.8  SPREUKEN 14:26 

 

ְחֶסֵֽה ה מ  יו יְִהֶיָּׁ֥ ְלָבנֶָ֗֜ ז ּו  ח־ע ִ֑ הוָה ִמְבט  ת יְְ֭ ַ֣  ְביְִרא 

 

In vrees voor JHWH is iemand 

 verzekert van sterkte,- 

voor zijn zonen 

zal er een schuilplaats wezen.172 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 14:26 is thematisch (en verbaal (Waltke)) verbonden met 14:27 door ‘vrees 

voor JHWH’ (Murphy 1981:70; Garrett 1993:145; Reyburn & Fry 2000:320; Waltke 

2004:603-604; Steinmann 2009:336-337). Het gebruik van ‘vrees voor JHWH’ in Spreuken 

14:27 suggereert dat schuilplaats wijst op bescherming voor ‘de strikken des doods’ 

(14:27) (Waltke 2004:603-604). 

 

Van Leeuwen wijst op het verband tussen Spreuken 14:26 en de theologie van de psalmen. 

Zo komt in Psalm 25 dezelfde terminologie voor als in Spreuken 14:26. Zowel in de 

psalmen als in Spreuken drukt de wortel בטח vertrouwen in JHWH of mensen uit (Van 

Leeuwen 1997b:143). 

 

ז  STERKTE – ע ִ֑

 

Het woord ע ימ  wijst op stevig en onschendbaar (Waltke 2004:603-604), onder de ז

bescherming van JHWH (Reyburn & Fry 2000:320). 

 

יו  VOOR ZIJN ZONEN – ְלָבנֶָ֗֜

 

De suffix (achtervoegsel) van het woord יו   heeft geen duidelijk (voor zijn zonen) ְלָבנֶָ֗֜

antecedent. Spreuken 20:7b zegt dat de zonen van de rechtvaardige na hem zalig zijn 

(Murphy 1998:102). Zijn zonen kan betrekking hebben op JHWH173 (vergelijk 

                                                           
172 ‘This proverb announces the benefits that come to those who fear Yahweh. By placing themselves in their 
proper subservient position to Yahweh, such people are under his protection. In the second colon, the promises 
of protection extend to their children’ (Longman III 2006:305). 
‘This verse notes that a relationship with Yahweh based on the Gospel brings confidence to faith so that it can 
withstand the vicissitudes of life. The benefits of this can be passed on to one’s children if they too believe the 
Gospel that they see operative in the life of their parents (see Ex 20:5-6; Prov 1:8; and the ten adresses from 
father tos on in Proverbs) (Steinmann 2009:336-337). 
173 Snijders merkt op dat in Spreuken 14:26b sprake kan zijn van de kinderen van de godvrezende. Het ligt echter 
volgens hem meer voor de hand het bezittelijk voornaamwoord te betrekken op JHWH (vergelijk Deuteronomium 
14:1) (Snijders 1984:100). 
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Deuteronomium 14:1a), maar deze uitdrukking is ongebruikelijk in het Oude Testament 

(Kidner 1964:110). Deuteronomium 14:1a (‘Zonen-en-dochters zijt gij van de ENE, uw 

God’) wordt ook aangehaald door Tuinstra die zegt dat zijn zonen betrekking zou kunnen 

hebben op de Israëlieten, maar dat het hier eerder de kinderen zijn van degene die leeft 

in eerbied voor en een sterk vertrouwen op JHWH (Tuinstra 2011:120-121). McKane 

(1970:474) geeft de voorkeur aan de vertaling ‘and for his children it will be a safe place’. 

‘His (children)’ heeft dan betrekking op ‘… the home of a pious man … surrounded by 

Yahweh’s protection …’ (McKane 1970:474). יו  kunnen ook godvrezenden zijn (Fox ְלָבנֶָ֗֜

2009:582-583). 

 

יו יְִהֶיָּׁ֥ה ְלָבנֶָ֗֜  VOOR ZIJN ZONEN ZAL ER WEZEN – ּו 

 

יו יְִהֶיָּׁ֥ה ְלָבנֶָ֗֜  wijst op het gehoorzame nageslacht (dus niet alleen biologische nakomelingen) ּו 

(zie Spreuken 4:3; 10:1 en 20:7) (Waltke 2004:603-604). 

 

ח ְחֶסֵֽה  EN ִמְבט  מ  – STERKTE EN SCHUILPLAATS 

 

Het Hebreeuwse woord ח   komt vijftien keer in Spreuken voor en duidt op een gevoel ִמְבט 

van veiligheid. De uitdrukkingen ז  ח־ע ִ֑ en ִמְבט  ְחֶסֵֽה   .zijn parallellen (Waltke 2004:603-604) מ 

Fox vertaalt ח   en dat (’trust’ of ‘confidence‘) בטח met ‘stronghold’ dat afkomstig is van ִמְבט 

‘something one can trust in’ betekent. De spreuk brengt ‘vrees voor JHWH’ en sterkte onder 

één paraplu om te laten zien dat ‘vrees voor JHWH’ een bron van sterkte is. De profeet 

Jeremia brengt dit als volgt onder woorden: ‘Gezegend de vent die zijn veiligheid zoekt bij 

de ENE, wiens veiligheid de ENE is geworden’ (17:7) (Fox 2009:582-583). 

 

6.3.9  SPREUKEN 14:27 

 

וֶת ְקֵשי ָמֵֽ ּור ִממ ָּׁ֥ סֶ֗֜ ים ָל  ִיִ֑ ֹור ח  הוָה ְמקַ֣ ת יְְ֭ ַ֣  יְִרא 

 

Vrees voor JHWH 

 is een springader van leven,- 

daarmee kun je ontwijken 

de strikken des doods. 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 14:27b is identiek aan Spreuken 13:14b en in 14:27a heeft ‘vrees voor JHWH’ 

de plaats ingenomen van ‘het onderricht van een wijze’ (13:14a) (Toy 1899:298; McKane 
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1970:474; Van Leeuwen 1997b:143; Murphy 1998:106; Clifford 1999:147; Reyburn & Fry 

2000:321; Waltke 2004:604; Longman III 2006:306; Steinmann 2009:337). Hoewel in 

Spreuken eerst 13:14 en daarna 14:27 voorkomt, is het volgens Van Leeuwen 

(1997b:143) niet mogelijk om te zeggen welke van de twee gezegden ‘temporal priority’ 

heeft. Uit de uitspraak van Whybray (die zich overigens niet expliciet uitlaat over voorrang 

in tijd maar zich bezighoudt met theologische herinterpretatie) blijkt dat hij de volgorde in 

Spreuken bekrachtigt (en dus, in tegenstelling tot Van Leeuwen, Spreuken 13:14 ‘temporal 

priority’ geeft boven 14:27). Hij zegt namelijk dat ‘it is difficult to avoid the conclusion that 

the second of these is a ‘theological’ interpretation of the first’ (Whybray 1972:59). (Met 

de ‘second’ bedoelt hij Spreuken 14:27 en de ‘first’ heeft betrekking op 13:14.) Murphy 

vindt het moeilijk om de uitspraak van Whybray te bewijzen. Dit veronderstelt volgens 

hem dat het gebruik van de ‘sacred name’ een herinterpretatie met zich meebrengt en ook 

dat het begrip ‘vrees voor JHWH’ later kan worden gedateerd. Het losmaken van het 

Jahwisme is naar de mening van Murphy een academische, theoretische, scheiding. 

Wijsheid en Jahwisme kunnen niet van elkaar worden gescheiden (Murphy 1998:106). De 

bewering van Whybray met betrekking tot de ‘temporal priority’ van Spreuken 13:14 ten 

opzichte van 14:27 en de uitspraak dat 14:27 een ‘theological reinterpretation’ is, wordt 

door Longman III in twijfel getrokken. Hij zegt dat ‘such a scheme is purely speculative 

and rests on the dubious idea that early wisdom was secular and only later Yahwehized’ 

(Longman III 2006:306). Ik onderschrijf de uitspraak van Longman III op grond van mijn 

reeds ingenomen standpunt ten aanzien van religieuze bewerking. 

 

Spreuken 14:27 is volgens Fox een herformulering van 14:26. Het lijkt hem dat de 

redacteur het thema ‘vrees voor JHWH’ wilde voortzetten en daarbij gebruik heeft gemaakt 

van Spreuken 13:14 (zie de discussie in de voorgaande alinea) door het onderricht van 

een wijze te vervangen door de ‘vrees voor JHWH’ (Fox 2009:583). Het feit dat Spreuken 

14:27 een herformulering zou zijn van 14:26 wordt niet gedeeld door Clifford (1999:147) 

en Tuinstra (2011:121) maar zij zeggen wel dat 14:27 aansluit bij 14:26 en de vorm heeft 

van een stereotype formule. Spreuken 14:27 vertoont volgens Tuinstra overeenkomst met 

Spreuken 16:6 (‘Door vriendschap en trouw worden ongerechtigheid verzoend, door 

ontzag voor de ENE mijdt men het kwaad’) en Spreuken 19:23 (‘Ontzag voor de ENE is ten 

leven, verzadigd kan men dan vernachten, niet bezocht door kwaad’), en lijkt Spreuken 

13:14 (‘Het onderricht van een wijze is een ader vol leven, het helpt ontwijken de strikken 

des doods’) aan te vullen (Tuinstra 2011:121). 
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הוָה ת יְְ֭ ַ֣  VREES VOOR JHWH – יְִרא 

 

Clifford (1999:147) suggereert dat ‘in the ancient Near East, “fear of a god” was less an 

emotion than an action – obeying and performing the rituals of one’s god’. Longman III 

(2006:306) vraagt zich echter af waarom het niet beide zou kunnen zijn. 

 

ים ִיִ֑ ֹור ח   EEN SPRINGADER VAN LEVEN – ְמקַ֣

 

Spreuken 14:27 maakt gebruik van de beeldspraak een springader van leven. Volgens Van 

Leeuwen (1997b:143) en Fox (2009:583) is JHWH die springader van leven waardoor de 

mens is verbonden met Hem (zie ook Jeremia 2:13; 17:13; Psalm 36:10; Spreuken 10:27 

en 19:23). 

 

Het woord leven heeft naar de mening van Steinmann (2009:330) de eschatologische 

betekenis van eeuwig leven door de genade van JHWH dat uitmondt in de opstanding op 

de laatste dag (zoals in bijvoorbeeld Spreuken 3:2, 18, 22; 4:10, 13 en 22-23) (zie 

paragraaf 6.4). 

 

הוָה ת יְְ֭ ַ֣ ים EN יְִרא  ִיִ֑ ֹור ח   VREES VOOR JHWH EN EEN SPRINGADER VAN LEVEN – ְמקַ֣

 

‘Vrees voor JHWH’ wordt vergeleken met een springader van leven (zie ook Spreuken 

10:11; 13:14 en 16:22); een metafoor voor leven die afsteekt tegen een stilstaande 

waterpoel. Leven in relatie tot ‘vrees voor JHWH’ wordt afgezet tegen de strikken des doods 

(Longman III 2006:305-306). 

   

וֶת ְקֵשי ָמֵֽ  DE STRIKKEN DES DOODS – ִממ ָּׁ֥

 

De strikken des doods heeft volgens Whybray (1972:78-79) betrekking op het 

mythologische denkbeeld van de god Dood als jager. 

 

Dood (zie leven) heeft dezelfde eschatologische betekenis als een eeuwige verdoemenis in 

de hel (zoals in bijvoorbeeld Spreuken 2:18; 5:5, 23; 7:27; 8:36 en 10:2) (Steinmann 

2009:330) (zie paragraaf 6.4). 

 

ים ִיִ֑ ֹור ח  וֶת EN ְמקַ֣ ְקֵשי ָמֵֽ  EEN SPRINGADER VAN LEVEN EN DE STRIKKEN DES DOODS – ִממ ָּׁ֥

 

Een springader van leven en de strikken des doods zijn metaforen waarmee Spreuken 

oproept om JHWH te vrezen (Waltke 2004:604). 
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6.3.10 SPREUKEN 15:16 

 

ֹו ּוָמה בֵֽ ב ּוְמהָּׁ֥ ר ָר ֶ֗֜ ה ֵמאֹוָצָּׁ֥ ת יְהָוִ֑ ַ֣ ט ְביְִרא  ע   טֹוב־ְמְ֭

 

Beter weinig met vrees voor JHWH,- 

dan veel in voorraad 

en de onrust die daarbij hoort.174 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 15:16 is een ‘beter…dan’-spreuk die zich bezighoudt met één van de 

hoofdthema’s van het boek Spreuken: armoede en rijkdom. Zie bijvoorbeeld ook Spreuken 

19:1 (‘Beter aan arme die wandelt in zijn gaafheid, dan een die verkeerd van lippen is en 

bovendien een domkop’) en Spreuken 28:6 (‘Beter arm en voortgaand in gaafheid, dan 

verkeerd van wegen en rijk’). Spreuken 15:16 heeft dus nauwelijks een didactische functie 

maar veeleer een sociale functie (Tuinstra 2011:139-140). De slogan  verbindt (beter)  טֹוב

Spreuken 15:15 met 15:16 en suggereert samen met 15:17, nog een ‘beter…dan’-

gezegde, dat ‘the cheerful heart in misery’ is gegrond in ‘vrees voor JHWH’ (vers 16) en 

‘liefde’ (vers 17) (Waltke 2004:626-627; Steinmann 2009:348). De verbinding van 

Spreuken 15:16 met 15:15 laat zien dat armoede, die gepaard gaat met ‘spiritual gain’, 

boven ‘spiritual poverty’ gepaard met ‘economic gain’ gaat (vergelijk ‘Voorraden van 

boosaardigheid baten niet, maar gerechtigheid redt van de dood’ – Spreuken 10:2) (Waltke 

2004:626-627). Spreuken 15:16 bekrachtigt en versterkt 15:15 (Fox 2009:595). 

 

Spreuken 15:16-17, twee ‘beter…dan’-gezegden, hebben hun evenbeeld in het onderricht 

van Amenemope (Murphy 1981:70; Murphy1998:113). De verzen vertonen overeenkomst 

en interpreteren elkaar. Spreuken 15:16 mag volgens Van Leeuwen niet worden opgevat 

als ‘… a pious overlay, commenting on the secular proverb in v. 17’. Spreuken 15:17 

schildert ‘vrees voor JHWH’ met een levendig beeld: ‘een bord groente waar liefde is’ (Van 

Leeuwen 1997b:150). 

 

BETER…DAN 

 

‘Beter…dan’-gezegden brengen relatieve waarden ter sprake. Spreuken onderstreept zowel 

de waarde van ‘vrees voor JHWH’ als die van veel in voorraad (rijkdom) (vergelijk ‘De 

zegen van de ENE, die maakt rijk, eigen inspanning voegt aan haar niets toe’ – Spreuken 

                                                           
174 Spreuken 15:16 leert volgens Waltke (2004:626-627) dat de mens voorrang moet geven aan godsdienst en 
niet aan materiële rijkdom. 
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10:22) maar de voorkeur van Spreuken gaat uit naar ‘vrees voor JHWH’ (Longman III 

2006:318). Het woord  betekent ‘pleasurable’. ‘Vrees voor JHWH’ is belangrijker dan  טֹוב

materiële rijkdom (Fox 2009:595). 

 

ּוָמה  ONRUST – ְמהָּׁ֥

 

Onrust is volgens Toy (1899:310) ‘disturbance, anxiety, perplexity’.175 Het woord ּוָמה ְמהָּׁ֥

verwijst gewoonlijk naar ‘… the anarchy and strife consequent upon a breakdown in order, 

such as follows a military rout (e.g., 1 Sam 5:9; Isa 22:5; Zech 14:13), when “each man’s 

sword is against his fellow” (1 Sam 14:20). The “turmoil” in the great storehouse, then, is 

agitation and conflict, as when brothers wrangle over their shares of an inheritance’ (Fox 

2009:595). 

 

McKane en Fox ‘bestrijden’ elkaar wat de betekenis van Spreuken 15:16 betreft. McKane 

zegt over deze spreuk: ‘… I take it … as an expression of Yahwistic piety in which small 

means or even poverty is assigned a positive religious value, so that there is a tendency 

to equate poverty and piety …’ en vergelijkt dit gezegde met Markus 10:25 (‘makkelijker 

is het dat een kameel door het oog van de naald komt dan dat een rijke binnenkomt in het 

koninkrijk van God!’) (McKane 1970:486-487). Fox is het niet eens met McKane en zegt 

dat Spreuken 15:16 niet mag worden vereenzelvigd met Jahwistische vroomheid. ‘On the 

contrary, it assumes that, all things being equal, more wealth is better than less. But fear 

of the Lord is so good, and turmoil so bad, as to outweigh wealth for better or worse’. 

Vergelijkbare denkbeelden die gebruik maken van ‘beter…dan’ komen volgens hem voor 

in Psalm 37:16; Spreuken 15:17; 16:8; 17:1 en Wijsheid van Jezus Sirach 30:14. Hij vat 

Spreuken 15:16 op als een ‘disjointed proverb with two premises gapped’. ‘Vrees voor 

JHWH’ en onrust worden tegenover elkaar geplaatst (Fox 2009:595). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
175 ‘Trouble translates a word that suggests great confusion, turmoil, or panic’ (Reyburn & Fry 2000:335). 
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6.3.11 SPREUKEN 15:33 

 

ֵֽה ֹוד ֲענָָו י ָכבַ֣ ה וְִלְפֵנָ֖ ר ָחְכָמִ֑ ַ֣ הוָה מּוס  ת יְְ֭ ַ֣  יְִרא 

 

Vrees voor JHWH maant tot wijsheid,- 

voor het aanschijn van glorie 

 komt gebogenheid.176 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 15:33 maakt volgens Kidner (1964:117) deel uit van 15:31-33: drie spreuken 

die zich toeleggen op leerbaarheid. 

 

Er zijn exegeten die wijzen op het verband tussen Spreuken 15:33(b) en 18:12(b): 15:33b 

is ontleend aan 18:12b (Van Leeuwen 1997b:152), 15:33b herhaalt 18:12 en lijkt slechts 

losjes in verband te staan met 15:33a – ‘perhaps humility is presupposed in order that one 

may hear a reproof and increase in wisdom’ (Murphy 1998:115), 15:33b komt overeen 

met 18:12b (Reyburn en Fry 2000:344) en 15:33b herhaalt 18:12b (Delitzsch [1866-91] 

2006:240; Waltke 2005:8; Fox 2009:604-605177; Steinmann 2009:358). Toy (1899:318), 

Waltke (2005:8) en Tuinstra (2011:152) wijzen daarnaast op de inhoudelijke 

verwantschap tussen Spreuken 15:33 en 22:4 (‘Het gevolg van gebogenheid en ontzag 

voor de ENE, is rijkdom, glorie en leven’). 

 

In de uitleg van Spreuken 15:33 wordt, evenals door Whybray (1972:59) in bijvoorbeeld 

14:27, door McKane over een herinterpretatie van oude wijsheid gesproken. Het doel van 

de wijsheid is niet veranderd maar Spreuken 15:33 formuleert een nieuwe bedeling (een 

‘discipline of piety’ in plaats van een ‘intellectual discipline’) om dit doel te bereiken (‘vrees 

voor JHWH’) (McKane 1970:487). Het is niet vreemd dat ook Whybray zich in dit ‘debat’ 

opnieuw laat gelden. Hij zegt dat Spreuken 15:33 tot de meest recente gezegden in 

                                                           
176 In deze voetnoot worden drie visies van auteurs weergegeven met betrekking tot de betekenis van Spreuken 
15:33. 
‘The writer presents a lesson in spiritual logic: to gain, one must give. To gain wisdom, one must voluntarily place 
oneself within a covenantal relationship with God. In doing so, one obligates oneself to perform mitzvot and live 
a Jewish life, what is referred to as “fear of God.” To gain honor from others, one must diminish oneself’ (Kravitz 
& Olitzky 2002:154). 
‘This verse defines exactly the “discipline that leads to wisdom.” “The fear of Yahweh,” a positive, filial relationship 
with the heavenly Father through faith in his Son, is a discipline formed by the Word, which is the guidance for 
the life of faith, the path of all who have been reconciled to God through the Gospel. The second line explains 
what the fear of Yahweh is: it is the humble confession of one’s sin and reception of God’s gift of forgiveness, 
with the promise of everlasting glory’ (Steinmann 2009:358). 
Wie rekening houdt met JHWH is bereid zijn eigen wensen opzij te zetten en verlangt ernaar Zijn wil te leren 
kennen. Hierbij is een houding van nederigheid van groot belang (Paul, Van den Brink & Bette 2011:507, 509). 
177 Het vergelijken van Spreuken 15:33b met 18:12b (‘gebogen staan gaat vooraf aan glorie’) laat zien dat ‘vooraf’ 
wijst op zowel een tijdelijke als een oorzakelijke prioriteit (Fox 2009:604-605). 
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Spreuken behoort. Het onderricht in de wijsheid door de wijsheidsleraar is volledig 

aanvaard als zijnde in overeenstemming met ‘vrees voor JHWH’ (de godsdienst van Israël) 

(Whybray 1972:91). 

 

Naast auteurs die zich uitspreken over een (mogelijke) herinterpretatie zijn er uitleggers 

die zich bezighouden met de plaats van Spreuken 15:33. In dit kader merkt Tuinstra 

(2011:152) op dat Spreuken 15:33 kan worden gezien als afsluiting van het eerste deel 

van verzameling III (10:1-15:33), maar ook als opening van het tweede deel van deze 

verzameling (16:1-22:16) (zie paragraaf 5.3.2.2: Verzameling III: Spreuken 10:1-22:16). 

Het standpunt van Tuinstra wordt gedeeld door Van Leeuwen (1997b:152): ‘This verse 

appears to be a redactional conclusion to the first Solomonic sub-collection (10:1-15:33)’ 

en ‘this verse sets the anthropological stage for the contrast of human limits and divine 

freedom, which opens the next Solomonic sub-collection (16:1-9)’. Deze gedachte wordt 

ook ondersteund door Longman III (2006:323-324). Naast Tuinstra, Van Leeuwen en 

Longman III spreekt Fox zich uit over de plaats van Spreuken 15:33. Hij wijst op de 

gedachte van Van Leeuwen met betrekking tot de plaats van Spreuken 15:33 maar haalt 

alleen het eerste citaat van Van Leeuwen aan en merkt vervolgens op dat 15:33 evengoed 

zou kunnen dienen als inleiding op 16:1-9 dat spreekt over de alwetendheid en almacht 

van JHWH waarop het antwoord alleen dat van ‘vrees’ en ‘nederigheid’ kan zijn (Fox 

2009:604-605). (Fox heeft blijkbaar de tweede gedachte van Van Leeuwen over het hoofd 

gezien.) 

 

הוָהיִרְ  ת יְְ֭ ַ֣ א   – VREES VOOR JHWH 

 

‘Vrees voor JHWH’ in Spreuken 15:33 (en 16:6) versterkt de relatie tussen de inleiding van 

Spreuken en dit deel van het boek (Waltke 2005:8). 

 

ר ַ֣  MAANT – מּוס 

 

Het woord maant verbindt Spreuken 15:33 met 15:31-32 en wijst op het erkennen van 

fouten en het verbeteren ervan (Longman III 2006:323-324). 

 

הוָה ת יְְ֭ ַ֣ EN יְִרא  ה  VREES VOOR JHWH EN WIJSHEID –  ָחְכָמִ֑

 

In navolging van Spreuken 1:7 en 9:10 worden הוָה ת יְְ֭ ַ֣ ה en (’vrees voor JHWH‘) יְִרא  ָחְכָמִ֑

(wijsheid) met elkaar in verband gebracht. ‘Vrees voor JHWH’ maant tot wijsheid (ר ַ֣  is מּוס 

‘tucht’ (SV), ‘voedt op’ (NBG), ‘onderrig te word’ (BNV), ‘wint aan’ (NBV) en ‘vermaning’ 

(HSV) (Tuinstra 2011:152). 
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ֵֽה  GEBOGENHEID – ֲענָָו

 

Het woord ֵֽה  dat in Spreuken 22:4 onder één noemer wordt gebracht ,(gebogenheid) ֲענָָו

met ‘vrees voor JHWH’ brengt de mens in de kring van de wijzen (15:31) en in gezelschap 

van JHWH. ‘ֵֽה  is a religious term for the quality of renouncing one’s own personal ֲענָָו

sufficiency for life and committing oneself to the LORD, who alone is trustworthy to give 

instruction leading to life (3:5-7)’. Zie ook Spreuken 3:16; 8:12, 18, 25; 11:16 en 22:4 

(Waltke 2005:8). ֵֽה  nederigheid’ (SV, BNV en HSV), ‘ootmoed’ (NBG) en‘ ֲענָָו

‘bescheidenheid’ (NBV)) duidt op een menselijke kwaliteit die kan worden nagestreefd in 

de zoektocht naar de ware levenshouding en wijst op de plaats die de mens in de schepping 

van JHWH inneemt (Tuinstra 2011:152). Gebogenheid wordt regelmatig tegenover 

hoogmoed gesteld en dan met name wat betreft het open staan voor verbetering (zie 

bijvoorbeeld Spreuken 3:5, 7; 6:17; 11:2, 14 et cetera) (Longman III 2006:323-324). 

 

ֵֽה ר EN ֲענָָו ַ֣ ֹוד EN) מּוס   GEBOGENHEID EN MAANT (EN GLORIE) – (ָכבַ֣

 

Spreuken 15:33b en 33a vormen een eenheid op basis van gebogenheid-maant 

(gebogenheid is open staan voor vermaning). Dan leidt (het) leven tot glorie (Longman III 

2006:323-324). Gebogenheid en maant, die elkaars tegenovergestelde lijken te zijn, 

worden met elkaar verbonden als oorzaak en gevolg (Fox 2009:604-605). 

 

ֵֽה ֹוד EN ֲענָָו  GEBOGENHEID EN GLORIE – ָכבַ֣

 

Gebogenheid is voorwaarde voor glorie (zoals ‘vrees voor JHWH’ voorwaarde is voor 

‘wijsheid’ – Spreuken 1:7 en 9:10) (Fox 2009:604-605). Een nederig leven leidt tot ֹוד  ָכבַ֣

(glorie of ‘eerbetoon’ (NBV)). Zie bijvoorbeeld ook Spreuken 29:23 (‘Eens mensen 

hoogmoed zal hem vernederen, een nederige van geest mag vasthouden aan gewicht’) 

(Tuinstra 2011:152). Steinmann (2009:352-353) merkt op dat in de uitdrukking voor het 

aanschijn van glorie komt gebogenheid de theologie van het kruis tot uiting komt (voor 

Christus zelf in Johannes 12:28; 13:31-32; 17:5 en Filippenzen 2:6-11 en voor gelovigen 

in Romeinen 8:17). 

 

ר ַ֣ ה ,מּוס  ֵֽה ,ָחְכָמִ֑ ֹוד EN ֲענָָו  MAANT, WIJSHEID, GEBOGENHEID EN GLORIE – ָכבַ֣

 

De gebogenheid om vermaning te aanvaarden, biedt de mogelijkheid om te groeien in 

wijsheid en dus glorie te verkrijgen (Fox 2009:604-605). 
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6.3.12 SPREUKEN 16:6 

 

ע ּור ֵמָרֵֽ ה סַ֣ הוֶָ֗֜ ת יְ  ָּׁ֥ ן ּוְביְִרא  ר ָעֹוִ֑ ַ֣ פ  ֱאֶמת יְכֻּ ֶסד וְֶ֭  ְבֶחַ֣

  

Door vriendschap en trouw 

 wordt ongerechtigheid verzoend,- 

door vrees voor JHWH 

mijdt men het kwaad. 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Waltke (2005:13-14)178 en Fox (2009:612) wijzen op de overeenkomst tussen Spreuken 

16:6b en 3:7b. 

 

In de exegese van een aantal teksten is gezinspeeld op een (mogelijke) herinterpretatie. 

Von Rad huldigt de opvatting dat deze situatie zich voordoet in Spreuken 16:6. Hij baseert 

zijn denkbeeld op het gebruik van het woord ר  ַ֣  dat volgens hem deel ,(wordt verzoend) יְכֻּפ 

uitmaakt van priesterlijke taalgebruik179 en wijst op boetedoening tijdens een offerrite (of 

verlossing van zonde door een offer (Whybray 1972:94)) (Von Rad 1962, 1:262).180 

McKane (1970:498) reageert op Von Rad met te zeggen dat ‘it is therefore hard to resist 

the conclusion that v. 6a is anti-cultic in tone and that in assigning priority to loyalty and 

steadfastness, i.e., to a complete inward and outward assent to Yahweh’s word and 

demands, it approximates to the prophetic polemic against mere externalism’. De uitspraak 

van McKane met betrekking tot het niet-cultische karakter van Spreuken 16:6a wordt 

weersproken door Murphy (zie verder onder vriendschap en trouw) (Murphy 1998:121). 

Ook Longman III (2006:330) verzet zich tegen McKane.181 

 

ֱאֶמת ְֶ֭ ֶסד ו  VRIENDSCHAP EN TROUW – ְבֶחַ֣

 

De zienswijzen van de diverse commentatoren over de vraag wie (de mens of JHWH) door 

vriendschap en trouw wordt verzoend lopen uiteen. Er zijn auteurs die vriendschap en 

trouw als deugden van de mens opvatten, anderen wijzen deze deugden toe aan JHWH en 

een enkeling doet geen uitspraak of hinkt op twee gedachten. 

                                                           
178 ‘… probably, to judge from the parallel “iniquity,” a pun for salvation from both the moral aspect of doing evil 
and its calamitous consequences (see 1:16)’ (Waltke 2005:13-14). 
179 ‘The use of the Levital term כפצ (“to atone”) is significant here. It implies that atonement is not merely a 

matter of ceremonial repentance and sacrifice but is contingent upon the attitude of the heart’ (Garrett 1993:153). 
180 Von Rad merkt op dat het werkwoord zestig keer (van de in totaal negentig keer) voorkomt in priesterlijke 
teksten (Von Rad 1962, 1:262). 
181 ‘Leviticus describes the atonement for guilt and sin taking place through the sacrificial ritual (Lev. 1-7), and 
this verse should not be taken as a rival to the teaching of the priests’ (Longman III 2006:330). 
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De uitdrukking vriendschap en trouw wijst volgens Delitzsch ([1866-91] 2006:244) en Toy 

(1899:322) op moraal of deugd (‘Laten vroomheid en trouw je niet verlaten, knoop ze om 

je hals; schrijf ze op de plaat van je hart’ – Spreuken 3:3). Delitzsch en Toy gaan dus uit 

van menselijke eigenschappen of deugden. Ook Waltke spreekt zich onomwonden uit voor 

menselijke eigenschappen. Door vriendschap en trouw verwijst naar menselijke goedheid 

ten opzichte van de hulpbehoevenden en nooit naar goddelijke genade voor zondaars 

(vergelijk Genesis 32:10) (Waltke 2005:13-14). 

 

Een tweede groep wijst op JHWH. Van Leeuwen vraagt zich namelijk af of vriendschap en 

trouw wel op menselijke eigenschappen of deugden betrekking heeft. De uitdrukking lijkt 

hem te verwijzen naar JHWH omdat Spreuken 16:5b-6a zich bediend van de woordkeus in 

Exodus 34:6-7 (Van Leeuwen 1997b:158-159). De voorkeur van Steinmann gaat ook uit 

naar JHWH. Spreuken 16:6a zegt dat ongerechtigheid wordt verzoend door vriendschap 

en trouw maar niet dat de mens de auteur van de verzoening is. Het werkwoord ר   ַ֣ פ  יְכֻּ

spreekt zich niet uit over de bron van vriendschap en trouw. Volgens Steinmann is dat 

JHWH en hij wijst daartoe op Exodus 34:6 (zie ook Van Leeuwen en Fox). In Johannes 

1:14-17 is Jezus Christus naar zijn zeggen de bron van ‘grace’ en ‘truth’. Steinmann 

gebruikt Spreuken 16:6b om zijn woorden kracht bij te zetten (Steinmann 2009:359).182 

Hoewel Longman III zich niet duidelijk uitspreekt voor JHWH neigt zijn taalgebruik wel in 

die richting. Hij zegt namelijk dat de woorden vriendschap en trouw Spreuken in verband 

brengt met de verbondstheologie in het Oude Testament (Longman III 2006:330). 

 

Tot de auteurs die op twee gedachten hinken, behoren Murphy en Fox. De mening van Van 

Leeuwen dat vriendschap en trouw kenmerken van JHWH zijn, wordt gedeeld door Murphy. 

Maar, zegt hij, in Spreuken 16:6 verwijzen deze woorden naar intermenselijke relaties 

(vergelijk Spreuken 3:3). Spreuken 16:6 onderstreept volgens hem dat menselijke ֶסד  ֶחַ֣

(vriendschap) ‘can be met by divine forgiveness’ (Murphy 1998:121). Fox vraagt zich af 

wiens (de mens of JHWH) vriendschap en trouw verzoening mogelijk maakt. Het lijkt hem 

dat de vriendschap en trouw van de mens ten opzichte van zijn medemens ongerechtigheid 

verzoent. Volgens Fox krijgt deze gedachte bijval van het parallellisme ‘vrees voor JHWH’ 

(een menselijke deugd) (zie vrees voor JHWH en vriendschap en trouw). Fox merkt op dat 

elders alleen de ‘kindness’ van JHWH verzoening tot stand brengt (zie bijvoorbeeld Psalm 

103:3-4, 10-11 en 106:43-45). In bijvoorbeeld Genesis 24:27; Psalm 40:11 en Spreuken 

3:3a heeft ‘vriendschap en trouw’ naar zijn zeggen betrekking op JHWH. Bovendien, zegt 

Fox, verzoent JHWH ongerechtigheid en niet de mens. Tenslotte merkt hij op dat Spreuken 

                                                           
182 ‘The second line of this proverb clearly identifies the divine source of forgiveness for sins. “The fear of Yahweh” 
involves fear of his wrath, and also love and trust in him as the merciful God who provides atonement for sin. 
This is what makes a person wise (1:7) and enables a forgiven sinner to turn away from sin and death to God’s 
gift of life (3:7; 4:27; 13:14; 15:24)’ (Steinmann 2009:359). 
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16:5b-6a Exodus 34:6-7 in herinnering roept of er wellicht aan is ontleend. Als dit juist is, 

dan vertoont ‘vrees voor JHWH’ in Spreuken 16:6b – een menselijke deugd – syntactisch 

(maar niet semantisch) overeenkomst met vriendschap en trouw – een goddelijke 

eigenschap (Fox 2009:612). 

 

Uit het commentaar van Kravitz en Olitzky (2002:158) valt geen voorkeur voor een 

verwijzing naar JHWH of naar intermenselijke relaties af te leiden.183 

 

ר ַ֣ פ   WORDT VERZOEND – יְכֻּ

 

Verzoend betekent letterlijk bedekt (Oesterley 1929:128; Toy 1899:322; Snijders 

1984:110; Reyburn & Fry 2000:349) (de goddelijke toorn tegen de zonde wordt afgewend 

en de verhouding van de mens tot JHWH wordt hersteld alsof de mens niet heeft 

gezondigd) (Toy 1899:322).184 Verzoening wordt bereikt door vriendschap en trouw (het 

gedrag dat de relatie tussen JHWH en Israël kenmerkt) (Whybray 1972:94). In het spoor 

van Whybray zegt Waltke (2005:13-14) dat verzoening een synoniem is voor vergeving 

door JHWH (vergelijk Exodus 34:6). De uitdrukking ן   ר ָעֹוִ֑ ַ֣ יְכֻּפ  gebruikt een werkwoord en een 

zelfstandig naamwoord die beide worden aangetroffen in Leviticus 10:17 (Steinmann 

2009:354). 

 

ה הוֶָ֗֜ ת יְ  ָּׁ֥ ֱאֶמת EN יְִרא  ְֶ֭ ֶסד ו  VREES VOOR JHWH EN VRIENDSCHAP EN TROUW – ְבֶחַ֣

 

‘Vrees voor JHWH’ komt overeen met vriendschap en trouw (Toy 1899:322; McKane 

1970:498) en brengt volgens Waltke (2005:13-14) vriendschap en trouw ten opzichte van 

anderen met zich mee.185 ‘Vrees voor JHWH’ versterkt Spreuken 16:6a (Murphy 

1998:121). 

 

ע  HET KWAAD – ֵמָרֵֽ

 

Het kwaad is gelijk aan de straf die wordt afgewend wanneer zonde wordt verzoend (Toy 

1899:322). Het kwaad is zowel ‘moral evil’ als ‘physical harm’ (Murphy 1998:121). 

 

 

                                                           
183 ‘… (“steadfast love and truth,” or “true, abiding love”) suggests the performance of acts of the highest level 
of disinterested piety’ (Kravitz & Olitzky 2002:158). 
184 ‘The priestly mode of expiating sin was by offerings, but prophets and sages lay the greater stress on 
disposition of mind and on conduct; see Hos. 66 (where love to God and knowledge of him are said to be more 
desired by Yahweh than sacrifice), Jer. 722. 23 (where Yahweh is said to have commanded not sacrifice but 
obedience) …’ (Toy 1899:322). 
185 De ‘vrees voor JHWH’ is de genade van JHWH die door geloof kan worden ontvangen (en dus niet door 
menselijke inspanning – Spreuken 2:1-5) (Waltke 2005:13-14). 
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ע ּור ֵמָרֵֽ ה סַ֣ הוֶָ֗֜ ת יְ  ָּׁ֥  DOOR VREES VOOR JHWH MIJDT MEN HET KWAAD – ְביְִרא 

 

In het licht van het parallellisme is het voor McKane (1970:498) nagenoeg zeker dat de 

mens door JHWH te vrezen geen kwaad zal lijden. Spreuken 16:6b bedoelt volgens 

Whybray (1972:94) te zeggen dat de mens kan worden gered van de gevolgen van zijn 

kwade daden als ‘the fear of the LORD, that is, his knowledge of what is due to God, still 

retains some power over him: reflection on this will enable him to turn from evil and so 

regain God’s favour’.186 

 

6.3.13 SPREUKEN 19:23 

 

ים  ִיִ֑ ת יְהָוַ֣ה ְלח  ַ֣ עיְִרא  ֶקד ָרֵֽ ל־יִָפָּׁ֥ ין ב  ִלֶ֗֜  ָ ע  י וְָשֵבָּׁ֥  

 

Vrees voor JHWH is ten leven,- 

verzadigd kan men dan vernachten, 

niet bezocht door kwaad. 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 19:16 en 23 omlijsten 19:16-23 (Garrett 1993:172; Waltke 2005:109) hoewel 

19:23 ook de volgende eenheid (19:24-20:1) inleidt (Waltke 2005:109). 

 

A Een gebod bewaken, is waken over zijn ziel (19:16) 

 B Een arme begenadigen (19:17) 

  C Je zoon vermanen (19:18) 

  C’ Een boete aandragen voor wie groot is geweest in gramschap (19:19) 

   D Horen naar een raadgeving (19:20) 

   D’ ‘De raad van de ENE, die komt tot stand’ (19:21) 

 B’ ‘Beter een arme dan iemand die bedriegt’ (19:22) 

A’ ‘Vrees voor JHWH’ is ten leven (19:23) (Garrett 1993:172). 

 

Veel uitleggers buigen zich het hoofd over de ‘relatie’ tussen Spreuken 19:23a en 19:23b. 

Toy (1899:379), Oesterley (1929:162), McKane (1970:534), Whybray (1972:111), Van 

Leeuwen (1997b:181) en Murphy (1998:146) vinden het moeilijk om Spreuken 19:23b in 

het licht van 19:23a uit te leggen. McKane (1970:534) en Murphy (1998:146) noemen de 

                                                           
186 ‘Avoids evil may mean “escapes trouble or misfortune”’ (Reyburn & Fry 2000:349). 
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relatie tussen Spreuken 19:23b en 19:23a onduidelijk187, Whybray (1972:111) gaat ervan 

uit dat de betekenis van 19:23b overeenkomt met die van 19:23a en Van Leeuwen 

(1997b:181) zegt dat ‘translators’ de betekenis proberen te begrijpen door vers 23b in 

verband te brengen met vers 23a.188 Dahood (1963:41) veronderstelt dat het parallellisme 

(zie Whybray) antithetisch is en vertaalt met ‘reverence for the Lord is truly life, but he 

who sleeps to satiety will surely be visited by calamity’.189 Murphy (1998:141) gaat in zijn 

opvatting met betrekking tot Spreuken 19:23b verder dan McKane, Whybray en Van 

Leeuwen. Hij vertaalt met ‘one who is satisfied spends the night; he is not visited by evil’. 

Het eerste deel van Spreuken 19:23b lijkt hem ‘corrupt’ te zijn (Murphy 1998:141). 

 

Spreuken 19:23a herhaalt 14:27a (Delitzsch [1866-91] 2006:288; Snijders 1984:129; 

Murphy 1998:146; Waltke 2005:116; Fox 2009:659; Steinmann 2009:410). Het 

onderstreept nogmaals het doel van de wijsheid: leven (Murphy 1998:146; Steinmann 

2009:410).190 

 

ים ִיִ֑  LEVEN – ח 

 

Het begrip leven wordt door Toy (1899:379) uitgelegd als een lang leven dat wordt 

gekenmerkt door voorspoed geschonken door JHWH als beloning voor gehoorzaamheid. 

Spreuken 19:16a en 23a maken gewag van het feit dat leven is gebaseerd op een gebod 

bewaken (19:16) en ‘vrees voor JHWH’ (19:23) (Garrett 1993:172; Waltke 2005:109). 

Volgens Waltke (2005:109) versterkt Spreuken 19:23a vers 16a. 

 

6.3.14 SPREUKEN 22:4 

 

ֵֽים ִי ֹוד וְח  ֶשר וְָכבַ֣ ה ע ָ֖ ת יְהָוִ֑ ַ֣ נָוָה יְִרא  ֶקב ֲעְ֭  ֵעַ֣

 

Het gevolg van gebogenheid 

 en vrees voor JHWH,- 

is rijkdom, glorie en leven. 

                                                           
187 ‘v 23b is perhaps a kind of specification of the first line. Even against the dangers of the night, whoever fears 
the Lord is protected’ (Murphy 1998:146). 
188 ‘The general thought seems to be that with a genuine relation to God, one is content, gains security, and 
avoids trouble (see 16:6b)’ (Van Leeuwen 1997b:181). 
189 ‘The antithesis is that of the frugal saint and the impious one who is a glutton and a winebibber’ (McKane 
1970:534). 
190 ‘Fear of God brings life; for [the God-fearing] shall be satisfied and may rest without being visited by evil’ 
(Kravitz & Olitzky 2002:193). 
‘The fear of the LORD is surely life; fully satisfied, he dwells not met with harm’. ‘… the proverb encourages the 
disciple to embrace with a whole heart the father’s teachings in order to enter into covenant blessings and to 
avoid its curses (cf. Leviticus 26; Deuteronomy 28). The proverb looks to the ultimate end of the matter and in 
that light asserts that the God-fearer does not hunger or suffer calamity …’ (Waltke 2005:116). 
‘No permanent trouble will disturb the person who through the Gospel has been given this positive relationship 
with God. Not even death will disturb him (see 14:27) because everlasting “life” awaits’ (Steinmann 2009:410). 
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CONTEXT EN INLEIDING 

 

De vertaling die Toy hanteert voor Spreuken 22:4a luidt: ‘the reward of humility is the fear 

of Yahweh’.191 Hij vindt de combinatie van de twee uitdrukkingen (gebogenheid en ‘vrees 

voor JHWH’) enigszins vreemd. De termen zouden als bijstelling kunnen worden 

opgevat.192 Het woord gebogenheid zou ook een glosse kunnen zijn dat ‘vrees voor JHWH’ 

nader verklaart. Een derde mogelijkheid is dat de strofe is gebaseerd op Spreuken 15:33 

(‘Vrees voor JHWH maant tot wijsheid, voor het aanschijn van glorie komt gebogenheid’) 

waar de onderwerpen die hier in twee vershelften staan, worden samengevoegd in één zin. 

De algemene betekenis van Spreuken 22:4 is voor Toy echter duidelijk: beloning volgt op 

nederigheid en vroomheid (Toy 1899:414-415). Volgens Garrett maakt Spreuken 22:4 

deel uit van een parallellisme: 

 

‘A: Rich and poor are equal before Yahweh (v. 2) 

B:  Prudence and folly in the face of danger (v. 3) 

A’: Riches come from fear for Yahweh (v. 4) 

B’:  Prudence and folly in the face of danger (v. 5)’. 

 

Spreuken 22:2 kan naar zijn zeggen worden samengevat met het woord gebogenheid dat 

centraal staat in 22:4 (Garrett 1993:186-187) (een synthetisch parallellisme (Waltke 

2005:202)). 

 

Het verband dat Waltke tussen Spreuken 22:3 en 22:4 (een spreukenpaar) meent te zien, 

baseert hij op drie ‘kenmerken’: (1) zowel 22:3 als 22:4 beginnen met de letter (2) ,ע de 

ruggelings geplaatste antoniemen ענש en עקב en (3) het thema menselijke 

verantwoordelijkheid. Het spreukenpaar zorgt ervoor dat Spreuken 22:2 op de juiste 

manier wordt uitgelegd. (‘Rijke en arme treffen elkaar,) die hen allen gemaakt heeft is de 

ENE’ (Spreuken 22:2), maar menselijke dwaasheid leidt tot eigen (vers 3) of andermans 

(vers 4) armoede. De verbinding met vers 2 wekt de indruk dat JHWH de ‘tussenpersoon’ 

van de ‘boete’ is (vers 3b) (JHWH die rijkdom of armoede geeft al naar gelang iemands 

doen en laten) (Waltke 2005:201). 

 

 

 

 

                                                           
191 ‘… but humility, in such a connection, is substantially identical with the fear of God, or if a relation of sequence 
be supposed, it is rather the fear that precedes’ (Toy 1899:414). 
192 ‘… humility (which is) the fear of Yahweh, in which case humility would have the religious sense, and would = 
piety …’ (Toy 1899:414-415). 
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ֶקב  GEVOLG – ֵעַ֣

 

Het Hebreeuwse woord ֶקב  betekent ‘(het) gevolg (van)’ (Kidner 1964:147; Van (gevolg) ֵעַ֣

Leeuwen 1997b:198; Reyburn & Fry 2000:463193; Steinmann 2009:437). Spreuken 22:4b 

moet dus worden opgevat als het gevolg van 22:4a (in de lijn van 21:21b) (Murphy 

1998:165). Het zelfstandig naamwoord gevolg komt alleen in Spreuken 22:4 voor 

(Steinmann 2009:437). 

 

נָוָה  GEBOGENHEID – ֲעְ֭

 

De betekenis van het Hebreeuwse woord נָוָה   ֲעְ֭ in Spreuken 22:4 is volgens Clifford 

‘vernedering’. Hij zegt dat de spreuk stelling wil nemen tegen de gedachte dat vernedering 

een ‘unqualified evil’ is (Clifford 1999:196). Tuinstra (2011:261) merkt op dat de spreuk 

meer enthousiasme dan polemiek uitstraalt. Gebogenheid is een godsdienstige term die 

wijst op ‘the renunciation of human sufficiency’ (zie 15:33) (Waltke 2005:202). Het woord 

gebogenheid komt drie keer in Spreuken voor (15:33; 18:12 en 22:4) en wordt steeds in 

verband gebracht met glorie (glorie volgt op gebogenheid) (Steinmann 2009:440; Tuinstra 

2011:260-261). 

 

ת ַ֣  VREES – יְִרא 

  

Hoewel ת ַ֣  moet het volgens Steinmann (2009:437) ,ו niet wordt voorafgegaan door een יְִרא 

wellicht worden verbonden met נָוָה  zodat het als ‘the consequence of [having] humility ,ֲעְ֭

[and] the fear of Yahweh (is) …’ moet worden opgevat. 

 

נָוָה ת יְהָוִ֑ה  EN ֲעְ֭ ַ֣ יְִרא  – GEBOGENHEID EN VREES VOOR JHWH 

 

Delitzsch ([1866-91] 2006:323) merkt op dat ‘vrees voor JHWH’ gebogenheid met zich 

meebrengt maar anderzijds is ‘vrees voor JHWH’ het gevolg van gebogenheid. ‘Vrees voor 

JHWH’ is een appositie (bijstelling) van gebogenheid (Longman III 2006:403-404; Tuinstra 

2011:260-261): zij die JHWH vrezen zijn nederig (zij weten dat ze niet het middelpunt van 

het universum zijn) (Longman III 2006:403-404). Ook Van Leeuwen (1997b:198) en Fox 

(2009:697) wijzen op het verband tussen gebogenheid en ‘vrees voor JHWH’. Goddelijke 

gebogenheid leidt tot welzijn (zie Spreuken 3:13-20 en 8:18) (Van Leeuwen 1997b:198). 

‘Vrees voor JHWH’ is het loon van gebogenheid (Fox 2009:697). 

 

                                                           
193 ‘The reward has the basic meaning of “consequence,” that is, what happens or what follows from the attitude 
or conduct that is referred to’ (Reyburn & Fry 2000:463). 
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ֵֽים ִי  LEVEN – ח 

 

De inhoud van leven komt overeen met die van een ‘leven’ in Spreuken 21:21. In de 

context van de oude wijsheid stond de deur naar dit leven open voor hen die zich 

onderwierpen aan het gezag van de wijsheidsleraar. Hier is leven het gevolg van vroomheid 

(het gezag van JHWH) en gebogenheid is onderwerping aan JHWH (McKane 1970:570). 

 

ֵֽים ִי ֹוד וְח  ֶשר וְָכבַ֣  RIJKDOM, GLORIE EN LEVEN – ע ָ֖

 

Gebogenheid brengt naast ‘vrees voor JHWH’ rijkdom, glorie en leven met zich mee (Scott 

1965:128; Fox 2009:697). Volgens Scott (1965:128) ‘material, social, and spiritual 

rewards’ en volgens Fox (2009:697) gaven die Vrouwe Wijsheid haar volgelingen aanbiedt 

in Spreuken 8:18 en 35. Rijkdom (zie Spreuken 3:16), glorie (zie 3:16; 15:33 en 18:12) 

en leven (zie paragraaf 6.4) zijn het gevolg van ware godsdienst (Waltke 2005:202) of, 

zoals Steinmann (2009:440) het zegt, het gevolg van de spirituele gaven gebogenheid en 

‘vrees voor JHWH’. 

 

6.3.15 SPREUKEN 23:17 

 

ֵנַ֣א  יֵֹֽוםַאל־יְק  ה ָכל־ה  הוֶָ֗֜ י ִאם־ְביְִרַאת־יְ  ים ִכָּׁ֥ ָטִאִ֑ ֵֽח  ְבָך ב  ִלְ֭  

 

Laat je hart nooit na-ijverig zijn 

 op zondaars,- 

maar zich beijveren in vrees voor JHWH, 

heel de dag. 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 23:17194 en 18 (‘Want als je daarover waakt heb je een toekomst, en zal je hoop 

niet worden weggesneden’) vormen een spreukenpaar (Delitzsch [1866-91] 2006:342; 

Kidner 1964:152; Scott 1965:140-141; McKane 1970: 387-388; Whybray 1972:137; 

Murphy 1981:75; Garrett 1993:196; Van Leeuwen 1997b:207; Murphy 1998:176; Perdue 

2000:206-207; Waltke 2005:254-255; Longman III 2006:427-428; Fox 2009:734-735). 

Steinmann (2009:476) neemt een afwijkend standpunt in: hij neemt Spreuken 23:15-18 

                                                           
194 Waltke (2005:254-255) noemt Spreuken 23:17 een antithetisch parallellisme dat een verbod (‘nooit naijverig 
zijn op de zondaars’ – 23:17a) en een gebod (‘maar zich beijveren in ontzag voor de ENE, heel de dag’ – 23:17b) 
samenbrengt. 
Ook Fox (2009:734-735) wijst op de parallelle gedachtegang in Spreuken 23:17. 
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samen. Hij geeft dit ‘gezegde’ het thema ‘Do not envy sinners, but have fear of Yahweh’ 

mee (Steinmann 2009:475). 

 

ֵנַ֣א  NOOIT NAIJVERIG ZIJN – ַאל־יְק 

 

Naijverig zijn op de zondaars wordt door McKane (1970:387-388) betiteld als een 

‘disease’195 en zich beijveren in ‘vrees voor JHWH’ noemt hij een ‘valuable spiritual 

exercise’. Er is volgens Van Leeuwen verwantschap tussen enerzijds Spreuken 23:17 en 

anderzijds Psalm 37; 73 en Job 21. Hij laat echter in het midden welke verwantschap dat 

is (Van Leeuwen 1997b:207). Ook Murphy (1998:176), Longman III (2006:427-428) en 

Fox (2009:734-735) wijzen op deze verwantschap (hoewel zij niet reppen over Job 21). 

Murphy merkt op dat naijverig zijn op de zondaars ook voorkomt in de genoemde psalmen. 

Er zijn volgens hem twee soorten jaloezie: een zelfzuchtige en wellicht zondige jaloersheid 

op de voorspoed van de zondaars en de ware jaloersheid op ‘vrees voor JHWH’. Murphy 

geeft de voorkeur aan de laatste mogelijkheid (Murphy 1998:176). De zienswijze van 

Perdue (2000:206-207) is dat zij die nooit naijverig zijn op de zondaars maar zich beijveren 

in ‘vrees voor JHWH’ een toekomst hebben en niet voortijdig sterven. 

 

ְבָך  JE HART – ִלְ֭

 

Je hart verbindt Spreuken 23:17-18 met 23:15-16 (Waltke 2005:254-255). Het is daarom 

wellicht niet verwonderlijk dat Steinmann (zie context en inleiding) een afwijkende kijk 

heeft op de context van Spreuken 23:17-18. 

 

יֵֹֽום  HEEL DE DAG – ָכל־ה 

 

Heel de dag betekent elke dag of altijd (Reyburn & Fry 2000:497). 

 

6.3.16 SPREUKEN 31:30 

 

ָלֵֽל יא ִתְתה  ה ִהַ֣ הוֶָ֗֜ ה יְִרַאת־יְ  ִפי ִאָשָּׁ֥ י ִ֑ ֶבל ה  ֵחן וְֶהַ֣ ֶקר ה ְ֭  ֶשַ֣

 

Weet dat gratie bedrieglijk is 

 en schoonheid vluchtig,- 

maar een vrouw met vrees voor JHWH, 

die moet worden geroemd. 

                                                           
195 ‘It expresses a strong emotion of desire to have what others have or to be like others in some way’ (Reyburn 
& Fry 2000:497). 
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CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 31:30 wordt in deze studie niet geëxegetiseerd omdat de uitdrukking ה הוֶָ֗֜  in  יְִרַאת־יְ 

een andere context staat. 

 

6.3.17 SAMENVATTENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

De ‘vrees voor JHWH’ komt vijftien keer voor in Spreuken en kan tot één van de 

theologische (hoofd)thema’s in het boek worden gerekend. Het woord ‘vrees’ berust op de 

angst die de mens voelde in de nabijheid van de (stam)god (te vergelijken met de passages 

in Spreuken die zich uitspreken over gedrag in de nabijheid van de koning). Hieruit volgt 

(opnieuw) dat Israël’s wijsheidsliteratuur (in dit onderzoek Spreuken) verwant is met de 

buitenlandse (wijsheids)literatuur en dat in die literatuur de (stam)god een rol speelde. In 

Spreuken heeft ‘vrees’ de betekenis ‘angst’ verloren. Het heeft daar de lading ‘respect’ of 

‘achting’ en kenmerkt het morele gedrag en de verhouding van de mens ten opzichte van 

JHWH. In Spreuken 1:7 wordt de ‘vrees voor JHWH’ gebruikt in relatie tot kennis (het is 

het begin van kennis) wat betekent dat de mens op de hoogte is van het feit dat hij totaal 

afhankelijk is van JHWH. In hoofdstuk 7 pas ik deze houding toe op begeleiding en neem 

ik de grondhouding van zowel de begeleider als degene die wordt begeleid onder de loep. 

Uit de bestudering van de commentaren volgt dat ‘JHWH vrezen’ voorwaarde is voor ‘wijs 

worden’ en ‘wijs worden’ synoniem is voor ‘kennis vergaren of verzamelen’ (Job 28:28). 

Het voorwaardelijke blijkt uit het gebruik van het begin in Spreuken 1:7. Omgekeerd 

betekent geen ‘vrees voor JHWH’ kennis ‘haten’ (Spreuken 1:29). Kennis en ‘vrees voor 

JHWH’ kunnen binnen de theocentrische kijk op de wijsheid worden opgevat als pijlers van 

de wijsheid en dus van begeleiding. De ‘vrees voor JHWH’ komt de mens niet aanwaaien: 

de mens moet zich die ‘vrees’ eigen maken. Spreuken 2:5 begint namelijk met dán 

(blijkbaar gaat aan de ‘vrees voor JHWH’ ‘iets’ vooraf). Dán is het gevolg van een proces 

dat in Spreuken 2:1-4 wordt geschetst. Om tot een verstaan van de ‘vrees voor JHWH’ te 

komen moet de mens (of de zoon) de ‘aanzeggingen’ van de leraar (of de vader) 

‘aannemen’, zijn ‘geboden bewaren’, zijn ‘oor opmerkzaam maken voor wijsheid’, zijn ‘hart 

neigen naar goed verstaan’, ‘roepen om verstand’, zijn ‘stem geven aan goed-verstaan’, 

‘zoeken’ en ‘speuren’ (Spreuken 2:1-4). De mens moet zich ‘met hart en ziel’ inzetten om 

zowel de ‘vrees voor JHWH’ als de kennis van God te vinden en te verstaan. Daarnaast 

moet de mens die JHWH vreest kwaad haten (Spreuken 8:13). Spreuken 8:13 is een 

vreemde eend in de bijt (met bijt bedoel ik Spreuken 8:12-14). Veel exegeten zijn de 

zienswijze toegedaan dat Spreuken 8:13 niet thuishoort tussen de verzen 12 en 14 omdat 

het verband tussen die verzen door vers 13 wordt onderbroken. Het zou dan een 

redactionele toevoeging zijn. Deze opvatting is koren op de molen van geleerden die het 
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standpunt innemen dat Spreuken een Jahwistische herinterpretatie heeft ondergaan. 

Kidner en Loader brengen echter tegenwicht aan en zien Spreuken 8:12 en 13 als eenheid. 

Spreuken 9:10 benadrukt nogmaals (evenals Spreuken 1:7) de relatie tussen ‘vrees voor 

JHWH’ en wijsheid (mijns inziens terecht gezien mijn standpunt aangaande religieuze 

bewerking). De volgorde in Spreuken 9:10 is echter omgekeerd aan de volgorde in 1:7 

(aanvang van wijsheid is ‘vrees voor JHWH’ – 9:10 en ‘vrees voor JHWH’ is het begin van 

kennis – 1:7). Dit betekent dat ‘vrees voor JHWH’ en wijsheid/kennis uitwisselbaar zijn. 

Dat ‘vrees’ niets met angst te maken heeft, blijkt uit de ‘vrees voor JHWH’-spreuken die in 

Spreuken 10:27; 14:26 en 14:27 de revue passeren. In Spreuken 10:27 wordt vermeld 

dat ‘vrees voor JHWH’ dagen toevoegt. De enige die dagen kan ‘toevoegen’ is JHWH 

(vergelijk 2 Koningen 20:6 waar JHWH vijftien jaar aan de dagen van Chizkiahoe toevoegt). 

Een leven dat wordt gekenmerkt door de ‘vrees voor JHWH’ duurt niet alleen langer maar 

de mens die dat leven leidt, is verzekerd van sterkte (Spreuken 14:26) (staat onder de 

bescherming van JHWH die de mens een schuilplaats of veiligheid biedt). Spreuken 14:27 

benadrukt dat ‘vrees voor JHWH’ een springader van leven is en dat daarmee de strikken 

des doods ontweken kunnen worden. In paragraaf 6.4 komen de leven-teksten aan bod en 

daarom volsta ik op deze plaats met een enkele opmerking: leven kan zowel betrekking 

hebben op het aardse als op het eeuwige leven. Blijkbaar beïnvloedt de ‘vrees voor JHWH’ 

het leven in de breedste zin van het woord. In hoofdstuk 7 komt het thema leven terug in 

relatie tot begeleiding. Eén van de facetten van begeleiding is namelijk ‘leren leven’. In 

Spreuken 15:16 komt het thema armoede-rijkdom in relatie tot de ‘vrees voor JHWH’ ter 

sprake, een onderwerp dat ik in het kader van begeleiding buiten beschouwing laat. ‘Vrees 

voor JHWH’ maant tot wijsheid (Spreuken 15:33). In ‘manen’ ligt ‘met aandrang herinneren 

aan’ opgesloten. De pretentie ‘vrees voor JHWH’ schept verplichtingen waaronder wijsheid. 

Spreuken 16:6 brengt nog een verplichting te berde die voortvloeit uit de ‘vrees voor 

JHWH’: het kwaad ‘mijden’. Kwaad kan worden opgevat als ‘zonde’. Leven wordt in 

Spreuken 19:23 (evenals in 14:27) aangemerkt als een vrucht van de ‘vrees voor JHWH’ 

en in Spreuken 22:4 worden nog een aantal vruchten genoemd: rijkdom, glorie en leven 

(materiële, maatschappelijke en geestelijke gaven). De mens moet zich te allen tijde met 

geest en lichaam inspannen om JHWH te vrezen (Spreuken 23:17). 

 

Op grond van bovenstaande samenvattende en concluderende opmerkingen kunnen de 

‘vrees voor JHWH’-teksten als volgt worden gegroepeerd: 

 

 ‘vrees voor JHWH’ heeft synoniemen: (‘Vrees voor JHWH’ is het begin van kennis 

(Spreuken 1:7), Aanvang van wijsheid is ‘vrees voor JHWH’ (9:10) en ‘Vrees voor 

JHWH’ is een springader van leven (14:27); 
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 ‘vrees voor JHWH’ verstaan, en kennis van God vinden (Spreuken 2:5) is het resultaat 

van een proces: ‘als je mijn aanzeggingen aanneemt, mijn geboden bij je bewaart, om 

je oor opmerkzaam te maken voor wijsheid, en je hart neigt naar goed-verstaan, ja als 

je roept om verstand, aan goed-verstaan je stem geeft, als je dat zoekt als was het 

zilver, en je als naar verborgen schatten daarnaar speurt’ (Spreuken 2:1-4); 

 ‘vrees voor JHWH’ schept verplichtingen: ‘vrees voor JHWH’ betekent haten van kwaad 

(Spreuken 8:13), ‘vrees voor JHWH’ maant tot wijsheid (Spreuken 15:33) en door 

‘vrees voor JHWH’ mijdt men het kwaad 16:6); 

 ‘vrees voor JHWH’ heeft gevolgen ((een) (lang) (inhoudsvol) leven (dat zich kenmerkt 

door de bewarende hand van JHWH)): ‘Vrees voor JHWH’ voegt dagen toe (Spreuken 

10:27), in ‘vrees voor JHWH’ is iemand verzekert van sterkte (14:26), ‘Vrees voor 

JHWH’ is ten leven (19:23) en het gevolg van … ‘vrees voor JHWH’, is rijkdom, glorie 

en leven (22:4); 

 ‘vrees voor JHWH’ gaat boven materiële welvaart: Beter weinig met ‘vrees voor JHWH’, 

dan veel in voorraad en de onrust die daarbij hoort (Spreuken 15:16); 

 ‘vrees voor JHWH’ is de basis voor (het) leven: en ‘vrees voor JHWH’ niet hebben 

verkozen (Spreuken 1:29), maar zich beijveren in ‘vrees voor JHWH’, heel de dag 

(Spreuken 23:17) en maar een vrouw met ‘vrees voor JHWH’, die moet worden 

geroemd (Spreuken 31:30). 

 

6.4  HET AANBOD VAN LEVEN 

 

‘want wie mij vindt, vindt leven, hem valt welbehagen ten deel van bij JHWH’ 

(Spreuken 8:35) 

 

‘The wisdom experience is not only meant to be constitutive of a person’s life; at the 

same time it is destined to lead one to life, a fuller life’ 

(Murphy 1986:90) 

 

 ‘Obedience to his teachings results in the greatest of all human values: life’ 

(Perdue 2000:112) 

 

6.4.1  INLEIDING 

 

Het Hebreeuwse woord חיים (leven) komt, naast andere plaatsen in het Oude Testament, 

voor in: Spreuken 1:12; 2:19; 3:2, 22; 4:10, 13, 22, 23; 5:6; 6:23; 8:35; 9:11; 10:11, 

16, 17; 11:19; 12:28; 13:14; 14:27, 30; 15:24, 31; 16:15, 22; 18:21; 19:23; 21:21; 

22:4 en 31:12. 
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6.4.2  SPREUKEN 1:12 

 

ֹור  ֹוְרֵדי בֵֽ ים ְכיַ֣ ְתִמיִמֶ֗֜ ים ּו  ִיִ֑ ֹול ח  ְבָלֵעם ִכְשאַ֣  נְִ֭

 

wij gaan als een hel hen levend verslinden,- 

geheel en al, 

als wie afdalen in de put; 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 1:12 moet worden gelezen binnen het grotere geheel 1:8-19 (Delitzsch [1866-

91] 2006:42-47; Toy 1899:12-13; Kidner 1964:59-60; Scott 1965:33-34; McKane 

1970:267; Whybray 1972:16-17; Collins 1980:16-17; Murphy 1981:54-55; Garrett 

1993:68-69; Tuinstra 1996:48; Crenshaw 1997:4-5; Van Leeuwen 1997b:36-37; Murphy 

1998:8; Clifford 1999:36-37; Davis 2000:29-30; Fox 2000:78; Perdue 2000:76; Wright 

2005:8; Longman III 2006:104-109; Steinmann 2009:59, 65; Paul, Van den Brink & Bette 

2011:339, 341, 343)196 of 1:10-19 (Leman 1999:20; Waltke 2004:188-189)197 en kan 

worden vergeleken met Jesaja 5:14 (‘Daarom zal het schimmenrijk zijn keel wijd maken, 

zijn mond mateloos opensperren; neerdalen zal daarin zijn luister en zijn menigte, zijn 

gedruis en zijn vrolijkheid’198) (Tuinstra 1996:53; Murphy 1998:9; Clifford 1999:38; Fox 

2000:86-87). 

 

 

 

                                                           
196 In deze voetnoot vermeld ik hoe de zojuist gemoemde exegeten het grotere geheel indelen en duiden. 
‘Warnings against evil and violence’ (Wright 2005:8). ‘First Introductory Mashal Discourse’ (Delitzsch [1866-91] 
2006:42-47). ‘Discourse against robbery: exhortation to listen to instruction (v.8, 9); the temptation to robbery 
and murder (v.10-14); warning against it, fate of the robber (v.15-19)’ (Toy 1899:12-13). ‘If sinners entice thee’ 
(Kidner 1964:59-60). ‘First Discourse: The Ornament of Virtue, and the Dangerous Seductions of Crime’ (Scott 
1965:33-34). ‘Flee Sin and Violence’ (McKane 1970:267). ‘Avoid bad company’ (Whybray 1972:16-17). ‘The Folly 
of Crime’ (Collins 1980:16-17). ‘First instruction’ (Murphy 1981:54-55). Murphy (1981:54-55) neemt daarnaast 
de verzen 8-9 samen (‘Admonition to heed parental teaching, with motive clause’) en de verzen 10-19 (‘Warning 
against enticement of sinners’). De verzen 10-19 verdeelt hij in drieën: 10-14 (‘Casuistic introduction’), 15-16 
(‘Admonition, with motive clause’) en 17-19 (‘Description of ways of sinners’) (Murphy 1981:54-55). ‘First 
Exhortation’ (Garrett 1993:68-69). ‘De eerste onderwijzing: Mijd slecht gezelschap’ (Tuinstra 1996:48). Tuinstra 
(1996:48-51) neemt, evenals Murphy, de verzen 8-9 (‘Inleidende vermaning en algemene motivering’) en 10-19 
(‘Waarschuwing voor de verleidingen van de misdaad’) samen (Tuinstra 1996:51-56). ‘Warning against outlaws’ 
(Van Leeuwen 1997b:36-37). ‘An instruction of the father to the son’ (Murphy 1998:8). ‘Lecture I: The Deadly 
Alternative to Parental Wisdom’ (Clifford 1999:36-37). ‘Bad company’ (Davis 2000:29-30). ‘Lecture I. Avoid 
gangs’ (Fox 2000:78). Fox neemt, evenals Murphy en Tuinstra, de verzen 8-9 samen (‘Exordium’) (Fox 2000:79-
80) en verder de verzen 10-18 (‘Shun Violence’) (Fox 2000:85-89). Hij noemt Spreuken 1:19 de ‘Conclusion’ 
met als omschrijving ‘Evil Is Self-Destructive’) (Fox 2000:89-91). ‘First Instruction: A Warning against the 
Enticement to Join Violent Men’ (Perdue 2000:76). ‘Avoid evil associations’ (Longman III 2006:104-109). ‘First 
Address to a Son: Avoid the Company of Sinners’ (Steinmann 2009:59, 65). ‘Leerdicht 1: Vermijd 
samenzweringen’ (Paul, Van den Brink & Bette 2011:339, 341, 343). 
197 ‘The Appeals and Dangers of a Youth Gang’ (Leman 1999:20). ‘Lesson: Resist the Gang’s Invitation’ (Waltke 
2004:188-189). Waltke (2004:189-197) verdeelt 1:10-19 in vier delen: ‘Introduction: Summary Statement 
(1:10)’, ‘Body: Sinners’ Temptation Unfolded (1:11-14)’, ‘Body: The Father’s Warning Unfolded (1:15-18)’ en 
‘Conclusion: The Lesson’s Moral (1:19)’. 
ז ָבֵּֽה 198 ּה וְָעֵלָּׁ֥ ּה ו ֲהמֹוָנֶּ֛ה ּוְשאֹוָנָ֖ ד ֲהָדָרָ֧ ֙ ק וְיָר  יָה ִלְבִלי־ח ִ֑ ה ִפָ֖ ּה ּוָפֲעָרָּׁ֥ יָבה ְשאֹול֙ נ ְפָשָׁ֔ ן ִהְרִחָ֤  ָלֵכֶ֗֜
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ֹו  HEL – ְשאַ֣

 

Hel is de wereld van de doden, een land van duisternis. Hel is synoniem met put (Reyburn 

& Fry 2000:38). 

 

6.4.3  SPREUKEN 2:19 

 

ֵֽים ִי ֹות ח  יגּו ָאְרחָּׁ֥ ִשֶ֗֜ א־י   ּון וְֹלֵֽ א יְשּובִ֑ ֶאיָה ֹלַ֣  ָכל־ָבְ֭

 

allen die bij haar binnenkomen 

 keren niet weer,- 

bereiken niet meer 

paden ten leven; 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 2:19 moet worden gelezen binnen het grotere geheel 2:1-22 (Scott 1965:41-

42; Van Leeuwen 1997b:41-42)199, 2:10-22 (Kidner 1964:61-62)200, 2:12-19 (Delitzsch 

[1866-91] 2006:57-59; McKane 1970:284-288; Murphy 1981:56; Garrett 1993:76; 

Tuinstra 1996:78-80; Murphy 1998:14-15; Fox 2000:116-122; Perdue 2000:77-88; 

Waltke 2004:228-233; Paul, Van den Brink & Bette 2011:353, 355, 357; Loader 

2014:103)201 (McKane 1970:284-288; Murphy 1981:56; Garrett 1993:76; Murphy 

1998:14-15; Fox 2000:116-122; Perdue 2000:77-88; Waltke 2004:228-233 en Paul, Van 

den Brink & Bette 2011:353, 355, 357 verdelen Spreuken 2:12-19 in 2:12-15 en 2:16-

19)202, 2:10-19 (Toy 1899:40)203, 2:16-22 (Davis 2000:37-39)204 of 2:16-19 (Whybray 

                                                           
199 ‘The Benefits of an Earnest Search for Wisdom’ (Scott 1965:41-42). ‘The search for wisdom’ (Van Leeuwen 
1997b:41-42). 
200 ‘Wisdom, moral safeguard’ (Kidner 1964:61-62). 
201 ‘The Two Tempters’ (Garrett 1993:76). ‘Bescherming tegen boosdoeners’ (Paul, Van den Brink en Bette 
2011:353, 355, 357). 
202 ‘The Perverse Man’ en ‘The Foreign Woman’ (McKane 1970:284-288). ‘To deliver from bad company’ en ‘to 
deliver from the “strange woman”’ (Murphy 1981:56). ‘The evil man, the criminal, who holds out the promise of 
easy money’ en ‘the evil woman, the prostitute, who holds out the promise of easy sex’ (Garrett 1993:76). ‘The 
realationship to wicked men’ en ‘the relationship to a woman’ (Murphy 1998:14-15). ‘Avoid Wicked Men (12-15) 
and Women (16-19)’ (Fox 2000:116-122). ‘Wisdom’s protection of the sage from speakers and doers of evil’ en 
‘wisdom’s redemption from the strange woman’ (Perdue 2000:77-88). ‘Deliverance from the wicked man’ en 
‘deliverance from the unchaste wife’ (Waltke 2004:228-233). ‘Over slechte mannen’ en ‘over verkeerde vrouwen’ 
(Paul, Van den Brink & Bette 2011:353, 355, 357). 
203 ‘The moral protection afforded by Wisdom. – Wisdom, entering the soul (v.10) and keeping watch over it (v.11), 
saves the man from the influence of bad men (v.12-15) and bad women (v.16-19)’ (Toy 1899:40). 
204 ‘The Strange Woman’ (Davis 2000:37-39). 
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1972:22-23; Logman 2006:118, 123-125; Steinmann 2009:59-60, 96-99; Loader 

2014:107).205 

 

Tuinstra zegt dat Spreuken 2:12-15 en 2:16-19, die syntactisch gezien. afhangen van 2:5-

11, parallel zijn opgebouwd: 

 

A ‘om je te redden’ (vers 12)   A’ ‘om je te redden’ (vers 16) 

B ‘die verdraaiingen uitspreekt’ (vers 12) B’ ‘die al wat ze zegt glad maakt’ 

        (vers 16) 

C ‘die verlaten’ (vers 13)   C’ ‘die verlaat’ (vers 17) 

D ‘wier paden krom zijn’ (vers 15)  D’ ‘bereiken niet meer paden ten 

        leven’ (vers 19) 

E ‘die het spoor bijster zijn’ (vers 15) E’ ‘naar een schimmenrijk haar 

        voetsporen’ (vers 18). 

 

Hij merkt verder op dat יְלָך  ִצַ֣ ה   Spreuken 2:16-19 in symmetrie brengt met (’om te redden‘) ְלְ֭

2:12-15. Ook in de tweede vershelft van Spreuken 2:16 wordt de symmetrie, nu 

semantisch met vers 12, bewaard (Tuinstra 1996:78-80). De parallellie tussen Spreuken 

2:12-15 en 2:16-19 wijst volgens hem op een nauw verband tussen beide delen (Tuinstra 

1996:78-80; Clifford 1999:48). 

 

ֵֽים ִי ֹות ח   PADEN TEN LEVEN – ָאְרחָּׁ֥

 

‘The paths of life = the ordinary earthly life, not moral-spiritual life or salvation’ (Toy 

1899:49). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
205 ‘The Foreign Woman’ (McKane 1970:284-288). Whybray (1972:22-23) merkt op dat ‘warnings against sexual 
immorality are characteristic of this section’. Perdue (2000:91-93) zegt dat ‘the fifth part of the teaching proper 
occurs in verses 16-19’ van Spreuken 2:1-22 (‘Second Instruction: The Blessings of Wisdom and the Avoidance 
of the Strange Woman’ – Perdue 2000:86-95). ‘Deliverance from the Unchaste Wife’ (Waltke 2004:230-233). 
Waltke vormt het uitgangspunt voor Paul, Van den Brink en Bette. Hij verdeelt namelijk Spreuken 2:12-19 in 
2:12-15 (‘Deliverance from the Wicked Man’ – Waltke 2004:228-230) en 2:16-19 (‘Deliverance from the Unchaste 
Wife’ – Waltke 2004:230-233). ‘Wisdom will also keep the son from falling prey to the strange woman’ (Longman 
III 2006:118, 123-125). ‘An Example of Wisdom’s Protection: Protection from the Adulterous Woman’ (Steinmann 
2009:59-60, 96-99). 
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6.4.4  SPREUKEN 3:1-2 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 3:1-4 wordt door Whybray (1972:24)206, Garrett (1993:79)207, Fox (2000:142-

143), Waltke (2004:240-241), Paul, Van den Brink en Bette (2011:357) en Loader 

(2014:142) beschouwd als introductie. 

 

Spreuken 3:1-2 kan worden opgevat als opening208 (Murphy 1998:20-21; Perdue 2000:96-

97). Murphy (1981:56) omschrijft Spreuken 3:1-2 met ‘prohibition and jussive command 

to heed sage’s teaching, with motive clause (promise of benefits)’ en volgens Perdue 

(2000:96-97) bestaat het uit een waarschuwing die de leerling eraan herinnert het 

onderricht van de leraar niet te vergeten en de geboden te bewaren. 

  

6.4.4.1 SPREUKEN 3:1 

 

ר ִלֶבֵָֽך י יִצ ָּׁ֥ ִמְצֹות ֶ֗֜ ח ּו  י ַאל־ִּתְשָכִ֑ נִי ּתֹוָרִתַ֣  ְבְ֭

 

Mijn zoon, 

mijn onderricht moet je niet vergeten,- 

laat je hart 

mijn geboden bewaren! 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

De aanbeveling in Spreuken 3:1 vertoont overeenkomst met de stijl van het Egyptisch 

onderricht (McKane 1970:290; Paul, Van den Brink en Bette 2011:357, 359).209 Spreuken 

3:1 vertoont verwantschap met Amenemope 3:11 (‘it is good to put them in your heart’) 

(maar ook met Jeremia 31:33 – … ‘ik zal mijn onderricht geven in hun binnenste en in hun 

hart schrijven’ …). Spreuken 3:2 lijkt op Amenemope 4:1-2 (‘You will find my words a 

storehouse of life, and your body will prosper on earth’) (Whybray 1972:25). Naast de 

overeenkomst met het Egyptisch onderricht lijkt Spreuken 3:1 op 1:8 ( יָך וְַאל־  ר ָאִבִ֑ ַ֣ נִי מּוס  ע ְבְ֭ ַ֣ ְשמ 

ת ִאֶמֵָֽך ָּׁ֥ ש ּתֹור  ט ֶ֗֜  Hoor, mijn zoon, naar vermaan van je vader, verwerp niet onderricht van‘ – ִּת 

                                                           
206 Whybray (1972:24) vergelijkt Spreuken 3:1-4 met 1:8-9 en merkt op dat 3:1-4 herinnert aan het Egyptische 
onderricht van Amenemope. 
207 Garrett (1993:79) betitelt Spreuken 3:1-4 als een ouderlijk appel. 
208 Vers 2 is volgens Murphy (1998:20-21) het gevolg van vers 1. 
209 ‘And thus far we might suppose that it is an educational discipline in the strict sense which is in view, and that 
the source of authority is either the seniority of the parent or the sagacity of the wisdom teacher’ (McKane 
1970:290). 
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je moeder’) (Kidner 1964:63; McKane 1970:290). McKane (1970:290) neemt aan dat in 

beide teksten een ouder of wijsheidsleraar (Spreuken 3:1) aan het woord is. Delitzsch 

([1866-91] 2006:61), Toy (1899:57), Scott (1965:47), Van Leeuwen (1997b:47-48) en 

Paul, Van den Brink en Bette (2011:357, 359) wijzen op het verband tussen Spreuken 3:1 

en Exodus 20:12 ן ָלְֵֽך יָך נ ֵתָּׁ֥ ה ֲאֶשר־יְהָוָּׁ֥ה ֱאֹלֶהָ֖ ל ָהֲאָדָמָׁ֔ יָך ע ַ֚ ּון יֶָמָׁ֔ ֙ן י ֲאִרכַ֣ ע  ֙ ָך ְלמ  יָך וְֶאת־ִאֶמִ֑ ד ֶאת־ָאִבָ֖ (כ ֵבָּׁ֥  – ‘Eer je 

vader en je moeder; opdat je dagen lang mogen worden op de -rode- grond die de ENE, 

God-over-jou, aan jou geeft!’).210 Spreuken 3 begint met een negatieve (moet je niet 

vergeten) en positieve (laat je hart bewaren) aanmaning (Tuinstra 1996:61; Van Leeuwen 

1997b:47; Paul, Van den Brink en Bette 2011:357, 359) en is een zogenaamd positief-

negatief parallellisme (evenals 1:8 en 6:20) (Tuinstra 1996:91; Reyburn & Fry 2000:70). 

 

ח  MOET JE NIET VERGETEN – ַאל־ִּתְשָכִ֑

 

Het Hebreeuwse woord ח   ַאל־ִּתְשָכִ֑ (moet je niet vergeten) komt voor in Spreuken 3:1a en 

4:5b. De uitdrukking verwijst naar willens en wetens nalaten (zoals in Spreuken 2:17) (Fox 

2000:142-143; Paul, Van den Brink & Bette 2011:357, 359). Het is de keerzijde van 

herinner of ‘bewaar’ (Reyburn & Fry 2000:70) en maant de zoon om Israëls waarden in 

acht te nemen en zich niet aan te sluiten bij de afvalligen (zie Spreuken 2:13 en 17) 

(Waltke 2004:240-241). Longman III (2006:130-131) geeft aan moet je niet vergeren de 

betekenis gehoorzaam zijn aan. 

 

י ַאל־ּתִ  חּתֹוָרִתַ֣ ְשָכִ֑  – MIJN ONDERRICHT MOET JE NIET VERGETEN 

 

Moet je niet vergeten wordt gebruikt in relatie tot י   ּתֹוָרִתַ֣ (mijn onderricht = ‘mijn Thora’). 

Onbepaald (zoals in Spreuken 28:9 en 29:18) verwijst het naar de goddelijke wet, maar 

‘mijn Thora’ (zoals ‘onderricht van je moeder’ in Spreuken 1:8) wijst op spreuken of 

gezegden en het thuisonderwijs (gebaseerd op de goddelijke wet maar niet daaraan gelijk) 

(Kidner 1964:63; Reyburn & Fry 2000:70). 

 

י ִמְצֹות ֶ֗֜  EN MIJN GEBODEN – ּו 

 

Mijn geboden ‘is to be inferred from the precepts of the Book of Pr.; it is almost exclusively 

moral and religious, never national, but always individual, very rarely ceremonial, never 

                                                           
210 Delitzsch ([1866-91] 2006:61) omschrijft ‘lengte van dagen’ als ‘continuance of duration, stretching itself out 
according to the promise, Ex. 20:12’. Toy (1899:57) merkt op dat ‘lengte van dagen en jaren van leven’ in het 
Oude Testament wordt beschouwd als één van de belangrijkste zegeningen. Van Leeuwen (1997b:48) wijst naast 
Exodus 20:12 op Deuteronomium 5:16 (‘Eer uw vader en uw moeder, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft, 
opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de HEERE, uw God, u geeft’) en Efeze 
6:2-3 (‘Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), opdat het je goed gaat en je lang leeft 
op de aarde’). Paul, Van den Brink en Bette (2011:357, 359) wijzen naast Exodus 20:12 op de overeenkomst 
met de zegen van het verbond in Leviticus 26 en Deuteronomium 28. 
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dogmatic’ en contrasteert met de ‘geboden’ van de profeet (die een nationaal-religieuze 

inslag hebben) en de priester (die ritueel van aard zijn) (Toy 1899:56). 

 

י EN ּתֹוָרִתַ֣ י  MIJN ONDERRICHT EN MIJN GEBODEN –  ִמְצֹות ֶ֗֜

 

Mijn onderricht is het onderricht van de wijsheidsleraar (zie Spreuken 1:8 en vergelijk 

13:14) en wordt parallel gebruikt met mijn geboden (evenals in Spreuken 6:20, 23 en 7:2) 

(Tuinstra 1996:91). Zowel onderricht als geboden hebben gezag en komen van hogerhand 

(Tuinstra 1996:91; Paul, Van den Brink & Bette 2011:357, 359). In navolging van Tuinstra 

merkt Fox (2000:142-143) op dat het onderricht in Spreuken uit gezaghebbende bevelen 

bestaat. Mijn geboden zijn volgens Perdue (2000:96-97) de afzondelijke vermaningen of 

waarschuwingen (of verboden) waaruit het onderwijs bestaat (zie bijvoorbeeld Spreuken 

1:8, 23; 2:1 en 3:13). Waltke (2004:240-241) is van mening dat mijn onderricht (zie 

Spreuken 1:8) naar alle onderricht in Spreuken verwijst en wordt bekrachtigd met mijn 

geboden (zie 1:8 en 2:1). 

 

Mijn verwijst volgens Longman III (2006:130-131) op het onderricht en de geboden van 

de vader gebaseerd op de wet van Mozes (‘the commands and instruction the father wants 

his son to follow are from the parental teaching that is dependent on the pentateuchal 

law’). Clifford zegt, in tegenstelling tot Longman III, dat ‘the father does not specify any 

content of his commands, but we may suppose they are the basic teaching of chaps. 1-9: 

to seek wisdom first, to revere the teacher’s words, to trust God’s action’ (Clifford 

1999:51). 

 

ר ח EN) יִצ ָּׁ֥  BEWAREN (EN NIET VERGETEN) – (ַאל־ִּתְשָכִ֑

 

Bewaren betekent volgens Toy (1899:56) ‘guard, preserve’. De betekenis die Fox, Waltke 

en Longman III aan bewaren geven, komt overeen met die van Toy. Bewaren wordt 

volgens Fox (2000:142-143) gebruikt voor zowel beschermen als in ere houden (zie 

Deuteronomium 33:9), opvoeden en vormen (zie Deuteronomium 32:10) en cultiveren 

(zie Jesaja 27:3). Bewaren (zie Spreuken 2:8) wijst op leven vanuit de (vermoedelijk) uit 

het hoofd geleerde geboden (zie 1:8 en 2:8). Het bewaren van de geboden van de ouders 

door de zoon komt overeen met het houden van het vijfde gebod (Waltke 2004:240-241) 

(de verbondsbelofte van JHWH in Spreuken 3:2 vertoont ook affiniteit met de tien 

geboden). Bewaren betekent naleven (Longman III 2006:130-131). Het is een bewuste 

handeling (Paul, Van den Brink & Bette 2011:357, 359). 
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De opdracht om het onderricht van de ouders en de geboden van de vader te bewaren en 

niet te vergeten komt ook voor in Spreuken 6:20 en 7:2 (Van Leeuwen 1997b:47). 

 

Omdat ר   יִצ ָּׁ֥ (bewaren) parallel wordt gebruikt met ח   ַאל־ִּתְשָכִ֑ (niet vergeten) (Reyburn & Fry 

2000:70; Steinmann 2009:107) is deze vorm van ׇנצ ר aansporende wijs en doet dienst als 

waarschuwing. ׇנצ ר betekent meestal ‘keep watch, watch over’ of ‘protect, preserve’ (zie 

Toy 1899:56). De vader is alert op het feit dat de zoon het onderwijs levend houdt, omdat 

het is bedoeld om de zoon wijsheid te verschaffen en omdat het een openbaring is van het 

woord van JHWH (vergelijk Spreuken 2:6:  ִֶ֜֗פ ה ִמ  ן ָחְכָמִ֑ הוָה יִֵּתַ֣ ֵֽהִכֵֽי־יְְ֭ ת ּוְתבּוָנ ע  ַ֣ יו ד   – ‘Ja, de ENE zal 

wijsheid geven, uit zijn eigen mond is kennis en goed-verstaan’). Het werkwoord bewaren 

komt negentien keer voor in Spreuken. Het kan een synoniem zijn voor ר  (’keep, guard‘) ָשמ 

(zie Toy 1899:56) en de werkwoorden kunnen in dezelfde spreuk voorkomen (zoals in 

Spreuken 2:8 en 11). Maar het kan ook andere betekenissen hebben (zoals bijvoorbeeld 

in Spreuken 27:18 waar het behoeden (van een vijgenboom) betekent (Steinmann 

2009:107). 

 

ר ִלֶבֵָֽך  JE HART BEWAREN – יִצ ָּׁ֥

 

Je hart … bewaren betekent zowel ‘learn by heart’ als ‘take to heart’ (Van Leeuwen 

1997b:47). Het hart als de zetel van de wijsheid is een synecdoche voor de zoon (Loader 

2014:146). 

 

ח י ַאל־ִּתְשָכִ֑ ר ִלֶבֵָֽך EN ּתֹוָרִתַ֣ י יִצ ָּׁ֥  MIJN ONDERRICHT MOET JE NIET VERGETEN EN LAAT JE HART MIJN – ִמְצֹות ֶ֗֜

GEBODEN BEWAREN 

 

Niet vergeten van het onderricht van de vader en bewaren van zijn geboden zijn gericht 

op het leven van de zoon (zie Spreuken 3:2) (McKane 1970:290). 

 

6.4.4.2 SPREUKEN 3:2 

 

י ְך ִכָ֤ יפּו ָלֵֽ ֹום יֹוִסָּׁ֥ ָשלֶ֗֜ ים וְ  ִיִ֑ ֹות ח  ִמים ּוְשנַ֣ ֶרְך יְָ֭ א ַ֣  

 

Want lengte van dagen, jaren van leven,- 

en vrede 

zullen ze jou toevoegen. 
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CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 3:2 bevat de beloning voor het ‘niet vergeten’ van het ‘onderricht’ en het 

‘bewaren’ van de ‘geboden’ in 3:1 (Reyburn & Fry 2000:71). Spreuken 3:2 maakt deel uit 

van Spreuken 3:1-12 dat door veel commentatoren als een literaire eenheid wordt 

beschouwd.211 De samenhang in Spreuken 3:1-12 wordt benadrukt door het noemen van 

de ‘zoon’ in 3:1 en tweemaal in 3:11-12 en door het gebruik van want om de eerste en de 

laatste belofte (3:2 en 12) te introduceren. Deze techniek helpt de lezer om te ontdekken 

dat deze geboden dezelfde gedachte vertolken: geef JHWH de centrale plaats in je leven 

(Steinmann 2009:107). 

 

ִמים ֶרְך יְָ֭  LENGTE VAN DAGEN – א ַ֣

 

Lengte van dagen betekent veel dagen en veel jaren (of een lang leven zoals in Exodus 

20:12) (Reyburn & Fry 2000:71). Lengte van dagen ‘elsewhere is attributed to wisdom 

(3:16) and to the fear of the LORD (3:16a), suggesting that the father’s teaching is co-

referential to the fear of the LORD (see 1:7)’ (Waltke 2004:240-241). 

   

ים ִיִ֑ ֹות  ח  ִמים ּוְשנַ֣ ֶרְך יְָ֭ א ַ֣ – LENGTE VAN DAGEN, JAREN VAN LEVEN 

 

De zienswijzen van de commentatoren met betrekking tot lengte van dagen, jaren van 

leven lopen uiteen van ‘materiële’ voorspoed tot ‘geestelijke’ voorspoed. 

 

Materiële voorspoed 

 

De wijzen verstaan volgens Collins onder leven zowel lengte van dagen als materiële 

voorspoed. Maar wijsheid leidt volgens hem niet automatisch tot een lang leven. Leven 

wordt ook metaforisch gebruikt: wijsheid als levensboom (zie paragraaf 6.4.5). Wijsheid 

wordt zelfs gelijkgesteld met leven (wijsheid is leven). Spreuken houdt zich volgens Collins 

niet bezig met eeuwig leven en/of leven na de dood. De wijzen geloofden in Sheol, geen 

hemel of hel, maar een voorportaal. De hoop van de wijzen voor de toekomst richtte zich 

op lengte van dagen en op het nageslacht. Wanneer zij zeggen dat wijsheid leven is dan 

                                                           
211 ‘Trust in Yahweh and submit to his Discipline’ (McKane 1970:290), ‘Trust and honour God’ (Whybray 1972:23), 
‘Wijsheid en vertrouwen op God’ (Tuinstra 1996:91), ‘Instruction in the fear of the Lord’ (Van Leeuwen 1997b:47), 
‘Trust in God Leads to Prosperity’ (Clifford 1999:49), ‘Beyond the limits of human understanding’ (Davis 2000:39), 
‘The Blessings of Wisdom and Piety’ (Perdue 2000:95), ‘The LORD’S Promises and the Son’s Obligations’ (Waltke 
2004:236) en ‘Oproep tot een vroom leven’ (Paul, Van den Brink en Bette 2011:357). 
Ook Murphy (1981:56) beschouwt Spreuken 3:1-12 als literaire eenheid maar kent geen titel toe aan deze 
eenheid. 
Toy (1899:56) laat de literaire eenheid lopen tot Spreuken 3:10 en Steinmann (2009:106) tot Spreuken 3:20 
(‘Wisdom Leads to a Proper Relationship with Yahweh’). 
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denken zij aan de kwaliteit van het leven in het heden (plezier, vreugde en genot).212 

Wijsheid maakt het leven leven waard. Wijsheid richt zich op dit leven en deze wereld en 

de vreugde van wijsheid is leven in de ruimste zin van het woord (Collins 1980:22-23). 

Hoewel Fox leven in verband brengt met wijsheid (zie leven en wijsheid) gaat zijn voorkeur 

uit naar materiële voorspoed. Hij merkt op dat het onderricht van de vader een lang leven 

met zich meebrengt (Spreuken 3:22 en 4:10) (wat ook geldt voor de wijsheid zelf 

(Spreuken 3:16 en 18) en voor de ‘vrees voor JHWH’). Hij citeert een aantal auteurs die 

het begrip leven onder de loep nemen, maar geeft geen eigen verklaring. Fox zegt alleen 

dat het soms lichamelijk welzijn betekent (zoals in Spreuken 4:22) en dat ‘allen die bij 

haar binnenkomen niet’ weerkeren (Spreuken 2:19). Hij vindt geen bewijs voor de 

gedachte dat leven in Spreuken op onsterfelijkheid duidt (Fox 2000:142-143). Fox zou dus 

als volgeling van Collins en tegenstander van Steinmann (zie geestelijke voorspoed) 

kunnen worden gezien als onsterfelijkheid wordt gelijkgesteld met eeuwig leven. 

 

Geestelijke voorspoed 

 

De visie van Collins op de betekenis van lengte van dagen, jaren van leven wordt niet 

gedeeld door Steinmann. Hij merkt allereerst op dat lengte van dagen naast Spreuken 3:2 

en 16 nog zeven keer voorkomt in het Oude Testament.213 Het wijst volgens hem op een 

lang leven onder de genade en zegen van JHWH dat de eschatologische nuance van eeuwig 

leven in de nabijheid van JHWH heeft (Psalm 21:5 en 23:6). Jaren van leven komt alleen 

voor in Spreuken 3:2; 4:10 en 9:11 (vergelijk bijvoorbeeld Genesis 23:1 en 25:7) en duidt 

ook op een onbepaalde tijdspanne die zich uitstrekt in de eschatologische toekomst 

(Steinmann 2009:107).214 Leven kan ook in kwalitatieve zin worden opgevat (Murphy 

1998:20-21) als het goede leven aangeduid door vrede (vergelijk ook Spreuken 3:16). 

Hoewel Murphy zich niet duidelijk uitspreekt voor materiële of geestelijke voorspoed in 

relatie tot leven wekt zijn taalgebruik de indruk dat hij op het spoor van geestelijke 

voorspoed zit. 

 

Scott (1965:47) en Steinmann (2009:108)215 wijzen in het kader van geestelijke 

voorspoed op Johannes 10:10b waar Johannes spreekt over een overvloedig ‘leven’ (‘Ik 

ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben!’). Een overvloedig ‘leven’ is 

volgens Scott (1965:47) een vrucht van de wijsheid (vergelijk Spreuken 8:18 en 35).216 

 

                                                           
212 ‘The highest value they could place on wisdom is to say that it is the fullness of life’ (Collins 1980:22-23). 
213 Deuteronomium 30:20; Psalm 21:5; 23:6; 91:16; 93:5; Job 12:12 en Klaagliederen 5:20 (Steinmann 
2009:107). 
214 ‘Anticipating the resurrection to eternal life’ (Steinmann 2009:107). 
215 ‘Without the blessing of God, life cannot be full or complete’ (Steinmann 2009:108). 
216 Scott (1965:47) wijst naast Johannes 10:10b op Exodus 20:12. 
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Leven en het loon van de wijzen 

 

Delitzsch ([1866-91] 2006:61) gebruikt in zijn omschrijving van leven, evenals Tuinstra, 

de woorden ‘life in the full sense of the word’. Lengte van dagen, jaren van leven zijn het 

loon van gehoorzaamheid (Garrett 1993:79) en nemen een belangrijke plaats in binnen de 

wijsheidstraditie (Perdue 2000:96-97). Volgens Tuinstra is leven ‘gelukkig leven in de volle 

zin des woords’ en kan het niet los worden gezien van de waardering van het leven en van 

de vreugde en dankbaarheid om het leven. Genieten van het leven heeft volgens hem alles 

te maken met de kunst om te leven waar wijsheid voor nodig is (Tuinstra 1996:91). 

Tuinstra zit met zijn laatste opmerking op de lijn van Perdue.  

 

Waltke besteedt in zijn commentaar uitgebreid aandacht aan leven en omschrijft het als 

een beloning die de wijzen ontvangen. Hij vraagt zich af of leven verwijst naar eeuwig of 

tijdelijk leven dat eindigt in een klinische dood. Met andere woorden: Is de dood van de 

goddelozen in Spreuken een eeuwige of een vroegtijdige dood? In Spreuken 3:2 lijkt lengte 

van dagen, jaren van leven (zie ook 4:10; 9:11 en 15:24) te verwijzen naar een 

mensenleven. Jesaja gebruikt echter dezelfde uitdrukking voor een ‘leven’ na de dood 

(Jesaja 3:10). Meestal is ‘leven’ niet voorzien van een nadere aanduiding en verwijst het 

naar ‘leven’ dat wordt toegevoegd aan klinisch ‘leven’ (Spreuken 3:21-22; 4:13; 8:35; 

16:15; 21:21 en 22:4). Behalve Spreuken 16:15 bieden deze passages ‘leven’ aan als loon 

van wijsheid, een beloning die niet wordt bezoedeld door de dood (4:22; 6:23; 10:17; 

11:19; 12:28; 13:14; 15:31; 19:23 en 22:4). Dit geldt ook voor de plaatsen waar het 

werkwoord חי wordt gebruikt (Spreuken 4:4; 7:2; 9:6 en 15:27). ‘Boom des levens’ is een 

figuurlijk beeld dat eeuwig ‘leven’ garandeert (Spreuken 3:18; 11:30; 13:12; 15:4 en 

vergelijk ook Genesis 2:9 en 3:24). Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor ‘springader van 

leven’ (Spreuken 16:22). In Spreuken 10:16 wordt ‘leven’ als tegenpool van zonde 

gebruikt (ָטֵֽאת ע ְלח  ת ָרָשַ֣ ָ֖ ים ְּתבּוא  ִיִ֑ יק ְלח  ִדַ֣ ת צ  ַ֣ ל   ,De arbeid van een rechtvaardige is ten leven‘ – ְפעֻּ

het inkomen van een boosdoener dient tot zonde’) en duidt het op geestelijk ‘leven’.217 In 

de Bijbelse theologie is overvloedig ‘leven’ ten diepste een ‘leven’ in de nabijheid van 

JHWH. Genesis 2:17 zegt dat een verstoring van deze relatie de dood met zich meebrengt 

(‘maar van de boom der kennis van goed en kwaad daarvan zul je niet eten, want ten dage 

dat je van hem eet zul je de dood sterven!’). De verhouding JHWH-mens staat in de 

wijsheid centraal (Spreuken 2:5-8). ‘Leven’ is ‘leven’ dat Zijn goedkeuring kan wegdragen. 

Samenvattend kan worden gezegd dat, naar de mening van Waltke, ‘leven’ in Spreuken 

verwijst naar een overvloedig ‘leven’ in de nabijheid van JHWH, een levende relatie met 

Hem die niet eindigt bij een klinische dood in tegenstelling tot de eeuwige dood van de 

                                                           
217 Kidner (1964:53) merkt op dat ‘In several places it is not too much to say that ‘life’ means fellowship with 
God. … Some of the major Old Testament expressions for godliness are interchangeable with ‘life’ or to ‘live’’. 
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goddelozen (zie Spreuken 2:22-23). De jacht naar wijsheid en de beoefening van 

rechtvaardigheid bewaren de wijzen voor de dood, maar niets kan de goddelozen 

beschermen (Spreuken 1:4, 19; 10:2; 13:14; 14:27 en 15:24). Hun klinische dood is 

onomkeerbaar (Spreuken 1:20-33; 2:19, 22; vergelijk ook Jesaja 26:19; Psalm 49:9 en 

16). Als de dood het einde is van de goddelozen, mag volgens Waltke worden aangenomen 

dat het ‘leven’ het einde is van de rechtvaardigen (vergelijk Matteüs 25:46). In Spreuken 

12:28 worden de rechtvaardigen beloond met ‘leven’ en niet met de dood. Spreuken 14:32 

zegt: ִדֵֽיק ֹו צ  ה ְבמֹותַ֣ ע וְח ֶסָ֖ ה ָרָשִ֑ ָרָעתֹו יִָדֶחַ֣  Om zijn kwaad wordt een boosdoener verstoten, een‘) ְבְֵֽ֭

rechtvaardige vindt als hij sterft een toevlucht’) en 23:17-18 beweert dat je een toekomst 

hebt en je hoop niet zal worden weggesneden als je hart nooit naijverig is op de zondaars, 

maar zich beijvert in ontzag voor de ENE, heel de dag (11:7a; 12:28 en 24:19-20). 

Spreuken wijst in 15:24 op een opgaan vanuit het graf beneden. Het opgaan van beneden, 

dat wordt gebruikt in relatie tot het graf (ֹול  naar omhoog past in het Bijbelse onderwijs ,(ְשאָּׁ֥

dat de godvrezenden hun reis beëindigen in de nabijheid van JHWH (Psalm 16:9-11; 

73:23-26; Johannes 14:1-4; 2 Timotheüs 4:18 en Hebreeën 12:2). De verlossing uit het 

graf is meer dan worden gespaard voor een te vroege dood. De dood heeft in de Bijbel, en 

Spreuken, niet het laatste woord. De hoopvolle verwachting van een ‘leven’ na de dood is 

in lijn met het Egyptische geloof in een hiernamaals. Ondanks dat moet worden erkend dat 

Spreuken en het Egyptische onderricht zich concentreren op gezondheid, voorspoed en 

maatschappelijk aanzien in dit ‘leven’, in tegenstelling tot de christelijke focus op de 

opstanding (Waltke 2004:104-107). 

 

ֹום  VREDE – ָשלֶ֗֜

 

Het Hebreeuwse woord ֹום   ָשלֶ֗֜ komt voor in Spreuken 3:2, 17 en 12:20 (Tuinstra 1996:91) 

en betekent ‘wholeness/wholesomeness (or completeness of a condition), harmonious 

well-being’ (Delitzsch [1866-91] 2006:61; Toy 1899:57; Scott 1965:47; Snijders 1984:37; 

Garrett 1993:79; Fox 2000:142-143; Kravitz & Olitzky 2002:27; Steinmann 2009:107 en 

Paul, Van den Brink en Bette 2011:357, 359).218 Een lang en ‘vredig’ ‘leven’ is een 

geliefkoosd thema in Spreuken en wordt voorgesteld als vrucht van toewijding aan wijsheid 

en als gave van JHWH (Toy 1899:57). De betekenis die Perdue (2000:96-97), Waltke 

(2004:240-241) en Longman III (2006:130-131) aan vrede geven, komt overeen met de 

                                                           
218 ‘Pure well-being, free from all that disturbs peace or satisfaction, internal and external contentment’ (Delitzsch 
[1866-91] 2006:61). ‘Vrede’ wordt gebruikt voor lichamelijke gezondheid (Genesis 29:6), politieke harmonie 
(Richteren 4:17) (Toy 1899:57; Steinmann 2009:107), vriendschappelijke betrekkingen tussen mensen, 
nationale rust en veiligheid (Jeremia 6:14 en 33:6) en, zoals hier, vrij zijn van gevaar en onrust (Toy 1899:57). 
‘The person with wholesomeness is not necessarily rich but is physically, fiscally, and in relationship with others’ 
(Garrett 1993:79). ‘A state of wholesome, peaceful well-being, primarily realized in relations among people’ (Fox 
2000:142-143). ‘That includes wholeness and tranquility. It implies a balanced state’ (Kravitz & Olitzky 2002:27). 
‘Here it denotes a fullness of life that comes as God’s blessing on the one who takes the father’s instruction to 
heart’ (Steinmann 2009:107). ‘‘Vrede’ heeft in dit verband veel te maken met ‘harmonie’ (voorspoed op allerlei 
terreinen van het leven)’ (Paul, Van den Brink & Bette 2011:357, 359). 
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voorgaande commentatoren.219 Van Leeuwen (1997b:48) wijst, wat het woord vrede 

betreft, op de toespraken van Mozes tot Israël in Deuteronomium 8:1, 18-20; 30:16 en 

20. Vrede is een belangrijke waarde binnen de wijsheidstraditie (Perdue 2000:96-97). 

 

ֹום ָשלֶ֗֜  ְ ים ו ִיִ֑ ֹות ח  ִמים ּוְשנַ֣ ֶרְך יְָ֭  LENGTE VAN DAGEN, JAREN VAN LEVEN, EN VREDE – א ַ֣

 

Lengte van dagen, jaren van leven is meer dan een lang leven: het is een leven dat wordt 

gekenmerkt door vrede (Longman III 2006:130-131) en door de genade van JHWH die 

zich uitstrekt over het graf tot in eeuwigheid (Steinmann 2009:115). Lengte van dagen, 

jaren van leven werd zonder vrede niet als zegen ervaren. Het ideale ‘leven’ staat 

opgetekend in Genesis 48-49 (Perdue 2000:96-97). De drie goddelijke gaven lengte van 

dagen, jaren van leven, en vrede worden beklemtoond doordat ze vóór het werkwoord 

toevoegen zijn geplaatst (Steinmann 2009:107). 

 

6.4.5  SPREUKEN 3:18; 11:30; 13:12 EN 15:4 

 

6.4.5.1 INLEIDING 

 

In deze paragraaf worden Spreuken 3:18; 11:30; 13:12 en 15:4 behandeld omdat deze 

spreuken de uitdrukking een boom des levens (3:18), een levensboom (11:30 en 13:12) 

en een boom van leven (15:4) gemeenschappelijk hebben. 

 

6.4.5.2 SPREUKEN 3:18 

 

ר ָשֵֽ יָה ְמאֻּ ֵֽת ְמֶכָּׁ֥ ּה ְו ים ָבִ֑ ֲחִזיִקַ֣ מ  יא ל  ים ִהְ֭ ִיַ֣  ֵעץ־ח 

 

een boom des levens is zij 

 voor wie zich vasthouden aan haar,- 

wie haar grijpen zijn zalig te prijzen! 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

De gedachte in Spreuken 3:18a wordt herhaald in 3:18b en benadrukt het vasthouden aan 

wijsheid (Reyburn & Fry 2000:82-83). Spreuken 3:18 moet worden gelezen binnen het 

                                                           
219 ‘The state of contentment, pleasantness, health, welfare, and security in which good things are had and 
experienced without the stress of anxiety and fear’ (Perdue 2000:96-97). ‘Having every sufficiency and good 
fortune, free from hostility and lack, and so filled with inner contentment, delight, joy, and pleasure as a gift from 
God’. ‘Vrede’ is het loon van de zoon voor ‘mijn onderricht niet vergeten’ en ‘mijn geboden in acht nemen’ (Waltke 
2004:240-241). ‘… points to a rich and meaningful existence’ (Longman III 2006:130-131). 
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grotere geheel 3:1-18 (Delitzsch [1866-91] 2006:61-67)220, 3:11-20 (Kidner 1964:64-

65)221, 3:13-26 (Davis 2000:42-45; Waltke 2004:255-256)222, 3:13-24 (Murphy 1981:57-

58)223, 3:13-20 (Toy 1899:66-73; Scott 1965:45; McKane 1970:294-297; Whybray 

1972:26-27; Aitken 1986:45224; Garrett 1993:81-82; Tuinstra 1996:100-104; Van 

Leeuwen 1997b:53-54; Murphy 1998:21-22; Clifford 1999:53-55; Perdue 2000:101-105; 

Longman III 2006:136-139; Steinmann 2009:117-120; Paul, Van den Brink & Bette 

2011:363, 365)225 (waarbij de volgende exegeten de tweedeling 3:13-18 en 3:19-20 

aanbrengen: Scott (1965:45), Whybray (1972:26-27), Garrett (1993:81-82), Van 

Leeuwen (1997b:53-54) en Paul, Van den Brink & Bette (2011:363, 365))226 of 3:13-18 

(Fox 2000:156-159227; Loader 2014:165). 

 

ים ִיַ֣  EEN BOOM DES LEVENS – ֵעץ־ח 

 

De zienswijzen van de commentatoren op een boom des levens lopen uiteen van een 

mythologisch beeld tot JHWH’s bron van vernieuwing. 

 

Een boom des levens en de mythologie 

 

Het oudste geraadpleegde commentaar noemt een boom des levens een figuurlijke 

uitdrukking ‘equivalent (as appears from 1130 1322 154) to source of long life and peace’. 

Het poëtische beeld van leven-gevende vruchten (vergelijk Ezechiël 47:12) houdt volgens 

Toy verband met de opvatting van een primitieve gewijde of heilige levensboom. Hij vindt 

het niet onwaarschijnlijk dat hier wordt gezinspeeld op de ‘boom’ in Genesis. Een boom 

des levens verwijst volgens hem echter niet op een leven na de dood (Toy 1899:69-70). 

 

Het beeld van een boom des levens in relatie tot de mythologie wordt ook aangetroffen bij 

Scott en McKane. Zij verbinden, in tegenstelling tot Kidner (zie een boom des levens en 

                                                           
220 ‘Fourth Introductory Mashal Discourse’ (Delitzsch [1866-91] 2006:61-67). 
221 ‘Patient quest’ (Kidner 1964:64-65). 
222 ‘Laying hold of happiness’ (Davis 2000:42-45). ‘Exordium: The Value of Wisdom’ (Waltke 2004:255-256). 
Waltke (2004:255-256) verdeelt Spreuken 3:13-26 in drie delen: ‘The value of wisdom to an ʾādām’ (3:13-18), 

‘The value of wisdom to the LORD as Creator’ (3:19-20) en ‘The value of wisdom to the son’ (3:21-26). 
223 ‘Fourth instruction’ (Murphy 1981:57-58). 
224 ‘This passage falls into two parts: (1) wisdom’s benediction in verses 13-18, and (2) wisdom’s credentials in 
verses 19-20. Verses 13-18 begin and end on the same “happy” note. Their theme is the happiness of the man 
or woman who finds wisdom (v. 13) and who, having found it, does not let it go (v. 18)’ (Aitken 1986:45). 
225 ‘Excellence of wisdom’ (Toy 1899:66-73). ‘In Praise of Wisdom’ (McKane 1970:294-297). ‘The infinite value 
of wisdom’ (Whybray 1972:26-27). ‘Het tweede wijsheidsgedicht: De wijsheid een levensboom’ (Tuinstra 
1996:100-104). ‘Interlude: Wisdom’s Benefits and Prestige’ (Clifford 1999:53-55). ‘Second Poem on Wisdom: 
Wisdom’s Gifts and Role in Creation’ (Perdue 2000:101-105). ‘Praising wisdom’ (Longman III 2006:136-139). 
‘The Benefits of Wisdom, Who Is Hypostasized in Jesus Christ’ (Steinmann 2009:117-120). ‘Het belang van de 
wijsheid’ (Paul, Van den Brink & Bette 2011:363, 365). 
226 ‘’The Precious Gifts’ en ‘Divine Origin of Wisdom’ (Scott 1965:45). ‘A Hymn to Wisdom’ (Garrett 1993:81-82) 
en ‘Wisdom and Creation’ (Garrett 1993:82-83). ‘De waarde van de wijsheid voor de zoon’ en ‘De waarde van de 
wijsheid voor God’ (Paul, Van den Brink & Bette 2011:363, 365). 
227 ‘Love of Wisdom’ (Fox 2000:156-159). 
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JHWH), een boom des levens niet met JHWH. Scott noemt het een vanouds gebruikelijke 

afbeelding voor gezondheid en lang leven afkomstig uit Genesis 2 en 9 die uiteindelijk is 

terug te voeren op de Mesopotamische mythologie. Hij verwijst evenals Kidner naar 

Ezechiël 47:12 en Openbaring 2:7 en 22:2 waar het beeld terugkomt als kenmerk van 

zowel profetische als apocalyptische eschatologische beeldspraak. Scott attendeert op 

Wijsheid van Jezus Sirach 24:12-17 dat de wijsheid afbeeldt als vruchtboom (Scott 

1965:47-48). McKane is voorzichtig in zijn verwijzing naar een relatie tussen een boom 

des levens en de mythologie. Hij zegt dat ‘the generally held opinion that the mythology is 

moribund in the book of Proverbs and that the expression in v. 18 is just a pretty figure of 

speech or metaphor is no doubt correct’. Een boom des levens symboliseert volgens hem 

de vitaliteit die de wijsheid met zich meebrengt (McKane 1970:296). 

 

In navolging van Toy en Scott (McKane geeft de voorkeur aan het metaforische karakter 

van een boom des levens) is Fox ervan overtuigd dat een boom des levens zijn oorsprong 

heeft in de mythologie. Hij refereert aan Genesis 3:22 waar ‘de boom des levens’ 

onsterfelijkheid verschaft aan hen die zijn vruchten eten. Fox vergelijkt dit beeld met 

Egypte waar bepaalde bomen, in het bijzonder de esdoorn, houders van eeuwig leven 

zijn.228 Een gebruikelijk motief in graftombes, beginnend met de Achttiende Dynastie, toont 

de overledene die wordt gekoesterd door de godin van de esdoorn. Het denkbeeld van ‘een 

boom des levens’ behoort tot de gemeenschappelijke cultuur van het oude Nabije Oosten, 

alhoewel de term ‘een boom des levens’ in deze zin niet gemeenschappelijk is. Tekeningen 

van een gestileerde ‘boom’ waren wijdverbreid door heel het oude Nabije Oosten. Deze 

afbeeldingen stellen ongetwijfeld ‘een boom des levens’ voor. De ‘boom’ wordt gewoonlijk 

geflankeerd door goden, mensen of dieren (steenbokken) die hun handen of voorpoten 

opsteken of de ‘boom’ in aanbidding aanraken.229 De steenbokken lijken soms van de 

‘boom’ te eten. De mythologische verbanden met ‘een boom des levens’ bestaan voort in 

Joods Hellenistische literatuur en komen in de Thora tot uitdrukking in het epitheton ‘een 

boom des levens’. In Spreuken is een boom des levens volgens Fox verstoken van 

mythologische betekenis en dient alleen als afbeelding van levenskracht en gezondheid 

(Fox 2000:158-159). 

 

Een boom des levens en eschatologie 

 

De metafoor van een boom des levens in Spreuken 3:18 versterkt volgens Garrett de 

boodschap van Spreuken 3:17 (ֹום יָה ָשלֵֽ יבֹוֶתַ֣ ֵָֽכל־נְִתָ֖ ם ְו ע  ְרֵכי־נ ִ֑ יָה ד   haar wegen zijn aangename‘ – ְדָרֶכָּׁ֥

                                                           
228 ‘The expression “tree of life” occurs in Egyptian starting in the late period (which was not, however, necessarily 
later than our passage)’ (Fox 2000:158-159). 
229 ‘De boom duidt op een volheid van leven en wie zich ernaar uitstrekt, ontvangt vitaliteit. Ook mag wie haar 
omarmt zich gelukkig prijzen’ (Paul, Van den Brink & Bette 2011:363). 
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wegen, al haar paden zijn vrede’). Garrett spreekt, evenals Kidner (zie een boom des 

levens en JHWH) en Scott (zie een boom des levens en de mythologie), over de 

eschatologische implicaties van een boom des levens en zegt dat deze implicaties niet 

kunnen worden ontkend. Hij wijst hiertoe op Genesis 3:24 (‘hij verdrijft de -rode- mens, 

en doet ten oosten van de hof van Eden wonen de cheroeviem en het flakkeren van het 

wentelende zwaard, ter bewaking van de weg naar de boom des levens’230).231 Garrett 

wijst op het Babylonische Gilgamesj-epos dat ook gewag maakt van een plant die tot 

onsterfelijkheid leidt (en die Gilgamesj kwijt raakte aan een slang). Omdat ‘een boom des 

levens’ in de Bijbel en in oud Nabije Oosterse literatuur voorkomt, is het volgens Garrett 

onwaarschijnlijk dat men zich het beeld enkel en alleen voorstelde als een metafoor voor 

voorspoed. Hij voegt hier aan toe dat ‘the words hold the promise of escape from the curse 

of death’. Garrett besluit zijn betoog over een boom des levens met (afwijzend) te reageren 

op McKane (zie een boom des levens en de mythologie) (‘But it is doubtful that such a 

primary symbol could be so drained of its original larger implications in the minds of the 

ancient readers’) (Garrett 1993:81-82). 

 

Een boom des levens – een metafoor 

 

Na de Bijbelsteksten buiten Spreuken, waar wordt gesproken over de ‘boom des levens’ te 

hebben genoemd, komt Van Leeuwen tot de uitspraak dat de uitdrukking in Spreuken een 

metafoor is geworden voor het goede leven dat wordt geschonken door Wijsheid (Spreuken 

3:18; 11:30 en 15:4) ‘or even by hope fulfilled’ (13:12). Ook in Spreuken 3:19-20 heeft 

dit beeld sporen nagelaten (dit geldt niet voor het eeuwigdurende leven dat de hof van 

Eden kenmerkt – Genesis 3:22-23) (Van Leeuwen 1997b:53).232 

 

Het metaforische karakter van een boom des levens wordt ook aangestipt door Murphy en 

Perdue. Murphy (1998:22) omschrijft ‘the good life’ (Van Leeuwen 1997b:53) als 

voorspoed of geluk geassocieerd met ‘the good life’ in het wijsheidsonderricht en wijst 

daarnaast op verwijzingen naar ‘een boom des levens’ in Akkadische en Egyptische 

literatuur. Perdue (2000:103) legt een relatie tussen ‘een boom des levens’ in het Oude 

Testament en het gebruik ervan als symbool voor vruchtbaarheidsgodinnen in oud Nabije 

Oosterse literatuur en wijst hiertoe op Deuteronomium 16:22. De denkbeelden van Murphy 

en Perdue kunnen dus ook onder een boom des levens en de mythologie worden 

geschaard. 

                                                           
ֵֽים 230 ִי ֵֽח  ץ ה  ֶרְך ֵעָּׁ֥ ר ֶאת־ֶדָ֖ ֶכת ִלְשמ ֹ֕ ֶפָׁ֔ ִמְתה  ֶר֙ב ה  ֶח֙ ט ה  ה  ָ֤ ת ל  ים וְֵא֙ ִבֶ֗֜ ְכרֻּ ֶדן ֶאת־ה  ֶדם ְלג ן־ֵע  ם ו י ְשֵכ֩ן ִמֶק֙ ֶרש ֶאת־ָהֵָֽאָדִ֑  ו יְָגָ֖
231 ‘Genesis 3:24 states that separation from the tree means that man and woman have lost their chance for 
immortality’ (Garrett 1993:82). 
232 ‘Nonetheless, the human imperative here must not be overlooked; one must “lay hold” of wisdom and “hold 
her fast.” If Wisdom in a fallen world does not afford eternal life, she does offer the best and fullest life humans 
can possess. One should not wait for the plums to fall from the tree (cf. Eccl 9:10)’ (Van Leeuwen 1997b:53). 
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Een boom des levens en JHWH 

 

Kidner zegt dat een boom des levens op tijdelijke en spirituele vernieuwing wijst 

(bijvoorbeeld de gevolgen van een bemoedigend woord voor iemand – Spreuken 15:4 of 

een wens die in vervulling gaat – 13:12). Het beeldt de heilzame invloed van een ‘goed’ 

mens op andere mensen af (Spreuken 4:23; 10:11 en 11:30). Een boom des levens 

symboliseert de zegeningen van een juiste verhouding met JHWH (een boom des levens is 

zij voor wie zich vasthouden aan haar, wie haar grijpen zijn zalig te prijzen! – Spreuken 

3:18, ‘een springader van leven is inzicht voor zijn bezitters’ – 16:22 en ‘vrees voor JHWH 

is een springader van leven’ – 14:27). In het beeld van een boom des levens klinkt de 

ondertoon van Genesis 2-3 door waar de ‘boom’ vruchten van onsterfelijkheid voortbrengt. 

De ‘boom’ speelt opnieuw een rol in het visioen van Ezechiël (47:1-12) (maar ook in 

Openbaring 22:1-2) (Kidner 1964:54). 

 

Nadat Waltke de vindplaatsen van een boom des levens in en buiten het Oude Testament 

heeft aangeduid, merkt hij op dat het beeld in Spreuken gezondheid en onsterfelijkheid 

symboliseert. Hij trekt, evenals Kidner, een vergelijking met ‘een boom des levens’ in 

Ezechiël en Openbaring. Vervolgens richt hij zich op het Genesisverhaal dat Adam afbeeldt 

als iemand die wijsheid (‘een boom des levens’) zoekt buiten JHWH om. De rebellie van 

Adam heeft echter uitsluiting tot gevolg. Waltke geeft, evenals Fox (zie een boom des 

levens en de mythologie), aan dat de ‘boom’ in de oud Nabije Oosterse iconografie wordt 

geflankeerd door goddelijke wezens, mensen en dieren, en dat zij ‘een boom des levens’ 

soms vasthouden met hun handen of hoeven, vermoedelijk als hun bron van leven en 

kracht. Spreuken fungeert volgens Waltke symbolisch als ‘een boom des levens’ die in 

Genesis 2:22-24 is verloren gegaan. Door de metafoor van een boom des levens met enige 

prominentie op te nemen, maakt de auteur van Spreuken duidelijk dat er moet worden 

vastgehouden aan de leven-gevende wijsheid in Spreuken (en belangrijker nog: aan Jezus 

Christus die de plaats inneemt van Salomo’s wijsheid) totdat een boom des levens (het 

paradijs van JHWH – Spreuken 2:7) kan worden bereikt (Waltke 2004:259-260). Hoewel 

Waltke ook spreekt over ‘een boom des levens – een metafoor’ past zijn visie beter in deze 

paragraaf omdat hij zich uiteindelijk richt op JHWH en Zijn zoon Jezus Christus. 

 

Steinmann (2009:113) behoort (naast Kidner en Waltke) tot de commentatoren die een 

boom des levens in verband brengt met goddelijke wijsheid. Hij vat een boom des levens 

op als een metafoor voor Christus en niet als een letterlijke identificatie van Jezus met ‘een 

boom des levens’ in de hof van Eden omdat ‘Solomon also compares “the fruit of a 

righteous person,” “desire fulfilled,” and “a tongue that brings healing” to “a tree of life” 

(Prov 11:30; 13:12; 15:4)’ (Steinmann 2009:118). 
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Een onduidelijke oorsprong van een boom des levens 

 

JHWH verbiedt de mens te eten van de boom van kennis van goed en kwaad (Genesis 

2:16-17 en 3:11) maar niet van ‘een boom des levens’ (Genesis 2:9). De oorsprong van 

een boom des levens is, zo zegt Clifford, onduidelijk. Buiten de Bijbel zijn er volgens hem 

geen expliciete verwijzingen naar de ‘boom’ in oude literatuur, hoewel er gewassen zijn 

die leven schenken zoals in het Gilgamesj-epos (zie een boom des levens en eschatologie). 

Clifford komt ‘een boom des levens’ tegen in 1 Enoch 25:4-5; 4 Ezra (2 Esdras) 2:12 en 

8:52 (Clifford 1999:54-55). 

 

Tuinstra 

 

Het standpunt dat een boom des levens in verband kan worden gebracht met de ‘boom’ in 

Genesis wordt niet gedeeld door Tuinstra. Hij geeft toe dat de (fysieke) plaats van de boom 

in Spreuken (tussen de zegeningen van de wijsheid en de spreuken in relatie tot de 

schepping) die veronderstelling zou kunnen wekken. Toch denkt Tuinstra dat dit niet het 

geval is. De context wijst daarvoor op een te nauwe samenhang met het voorafgaande. 

Hij vindt het aannemelijker dat de auteur deze aanschouwelijke metafoor voor de wijsheid 

heeft gebruikt als bron voor een bloeiend bestaan omdat zij leven en ordening van het 

leven symboliseert (Tuinstra 1996:103). 

 

Op grond van mijn standpunt ten aanzien van een religieuze bewerking van Spreuken kom 

ik tot de volgende opvatting over een boom des levens. Het is niet ondenkbaar dat de 

schrijvers van Spreuken hebben teruggegrepen op een mythologisch beeld en zich daarbij 

hebben laten inspireren door de ‘boom’ in de hof van Eden. De metafoor kan daarnaast 

ook in verband worden gebracht met de literatuur van het oude Nabije Oosten omdat het 

beeld voorkomt in zowel Akkadische als Egyptische literatuur. Gezien de religiositeit van 

Spreuken hoeft een relatie tussen het beeld of de uitdrukking en JHWH niet te worden 

ontkend. 

 

6.4.5.3 SPREUKEN 11:30 

 

ֹות ָחָכֵֽם ח  נְָפשַ֣ ים וְֹלֵקָ֖ ִיִ֑ ץ ח  ִדיק ֵעַ֣  ְפִֵֽרי־צ ְ֭

 

De vrucht van gerechtigheid 

 is een levensboom,- 

wie zielen voor zich inneemt is wijs. 
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CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 11:30 moet volgens enkele commentatoren worden gelezen binnen het grotere 

geheel 11:23-31 (Tuinstra 2011:59-65), 11:28-12:4 (Garrett 1993:128)233 of 11:28-31 

(Waltke 2004:509-515; Paul, Van den Brink & Bette 2011:459)234. Waltke (2004:512) 

merkt op dat Spreuken 11:29 en 30 chiastisch met elkaar zijn verbonden en in twee 

synthetische spreuken uitweiden over de beelden in vers 28. Murphy en hij zeggen dat 

Spreuken 11:29 en 30 stilistisch met elkaar zijn verbonden door het gebruik van de 

metaforen ‘wind’ en ‘fruit trees’ en door het woord wijs dat in dit hoofdstuk uniek is (Murphy 

1981:68-69; Waltke 2004:512). De beeldspraak in Spreuken 11:30a herinnert Tuinstra 

(2011:64) aan 11:28b. 

 

 DE VRUCHT – ְפִֵֽרי

 

Clifford en Reyburn en Fry noemen de vrucht een metafoor voor de gevolgen van iemands 

daden. Dergelijke vruchten groeien aan een levensboom, een bron van voedsel en 

genezing (Clifford 1999:126-127; Reyburn & Fry 2000:260). De vrucht is volgens Toy 

(1899:238-239) en Fox (2009:545) de spraak. Fox (2009:545) baseert dit op Spreuken 

12:14a en 13:2a.235 

 

ים ִיִ֑ ץ ח   EEN LEVENSBOOM – ֵעַ֣

 

De betekenis van een levensboom is aan de orde gesteld in Spreuken 3:18. Alhoewel een 

levensboom volgens Whybray (1972:70) een mythologische achtergrond heeft, betekent 

het gebruik in Spreuken 11:30 naar zijn zeggen niet noodzakelijk dat de auteur Genesis 

2:9 en 3:22 in gedachten had, waar de vrucht van ‘de boom des levens’ eeuwig leven 

schenkt, maar dat ‘de boom des levens’ buiten het bereik van de mens ligt. Naast Whybray 

wijzen ook Longman III (2006:265-266) en Steinmann (2009:296) op ‘de boom des 

levens’ in Genesis. 

 

                                                           
233 ‘The Source of Life’ (Garrett 1993:128). Garrett (1993:128-130) noemt Speuken 11:28-12:4 een inclusie: 
‘Aa The true source of life (11:28) 
 Ab Family life (11:29) 
  Ba Behavior of righteous and wicked (11:30) 
   Bb Divine judgment (11:31) 
  Bau Behavior of righteous and wicked (12:1) 
   Bbu Divine judgment (12:2) 
Aau The true source of life (12:3) 
 Abu Family life (12:4)’ 
234 ‘Certain Gain or Loss’ (Waltke 2004:509-515). ‘Het loon van goed en kwaad’ (Paul, Van den Brink & Bette 
2011:459). 
235 Vergelijk Delitzsch ([1866-91] 2006:180): ‘The fruit of the righteous, i.e., his external influence, itself is a 
tree of life, namely for others, since his words and actions exert a quickening, refreshing, happy influence upon 
them’. 
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ים ִיִ֑ ץ ח  ִדיק ֵעַ֣  DE VRUCHT VAN GERECHTIGHEID IS EEN LEVENSBOOM – ְפִֵֽרי־צ ְ֭

 

Kidner, Waltke, Longman III en Paul, Van den Brink en Bette hebben (ogenschijnlijk) 

weinig moeite met de betekenis van Spreuken 11:30a: een rechtvaardige heeft een leven-

gevende invloed en ‘wint’ anderen voor de wijsheid (Kidner 1964:94), dat wat de 

rechtvaardige voortbrengt, kan voor velen leiden tot leven(svolheid) (Waltke 2004:513; 

Longman III 2006:265-266; Paul, Van den Brink & Bette 2011:459) (‘leven’ in de 

eschatologische betekenis van het woord zoals in bijvoorbeeld Johannes 10:10; 20:31 en 

1 Johannes 5:12 – Steinmann (2009:296)). 

 

McKane laat een aantal mogelijke vertalingen van de Hebreeuwse tekst de revue passeren 

en komt tot de volgende slotsom: 

 

The imagery of v. 30a is infelicitous, and ‘The fruit of a righteous man is life’ would be easier 

to follow. It would mean that he vitalizes the community. ‘The fruit of a righteous man is a 

tree of life’ constitutes a very involved metaphor, and one can only suppose that ‘tree of life’ 

is not to be taken seriously as a metaphor and is simply a circumlocation for ‘life’.’ … ‘Tree of 

life’ thus becomes a metaphor for the longevity of the righteous. 

 

(McKane 1970:432-433) 

 

Garrett (1993:128-130) vindt het gebruik van de metafoor in Spreuken 11:30 opvallend236 

en Murphy (1998:84) vindt de metafoor onduidelijk.237 

 

6.4.5.4 SPREUKEN 13:12 

 

ָשָכה  מֻּ ֶלת ְמְ֭ ֲאָוָּׁ֥ה ָבָאֵֽהּתֹוֶחַ֣ ים ּת  יִֶ֗֜ ץ ח   ב וְֵעָּׁ֥ ֲחָלה־ֵלִ֑ מ   

 

Gerekte verwachting maakt een hart ziek,- 

een levensboom is  

een verlangen dat uitkomt. 

 

 

 

 

                                                           
236 ‘As the seed of one fruit can give rise to a tree and thus much more fruit, so also the beneficial repercussions 
of a righteous life are far reaching. In the context of 11:28-12:2, one might presume that the family of a righteous 
man is the immediate beneficiary of the good he generates’ (Garrett 1993:128-130). 
237 Murphy (1998:84) vraagt zich af ‘How can the “fruit” (good deeds?) of the just person be a “tree of life”? How 
can a fruit become a tree?’ 
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CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 13:12 moet worden gelezen binnen het grotere geheel 13:12-19 (Garrett 

1993:136-138; Van Leeuwen 1997b:132; Reyburn & Fry 2000:292; Waltke 2004:562-

570; Paul, Van den Brink & Bette 2011:477, 479; Tuinstra 2011:93-97).238 Garrett noemt 

Spreuken 13:12-19 een inclusie en wijst daarnaast op kruisverbindingen: 

 

A: Gerekte verwachting (vers 12) 

 B: ‘Wie een woord minacht’ (vers 13) 

  C: ‘Het onderricht van een wijze’ (vers 14) 

  C’: ‘Goed inzicht’ (vers 15) 

   D: ‘Ieder die schrander is’/‘een dwaas’ (vers 16) 

   D’: ‘Een boosaardig bode’/‘een betrouwbaar gezant’ (vers 17) 

 B’: ‘Wie vermaan loslaat’ (vers 18) 

A’: ‘Verlangen dat vervuld wordt’ (vers 19). 

 

Andere kruisverbindingen zijn volgens hem een levensboom (vers 12) en ‘een ader vol 

leven’ (vers 14) evenals ‘healing’ (vers 15).239 Een verlangen dat uitkomt/‘verlangen dat 

vervuld wordt’ (Spreuken 13:12 en 19) verleent Spreuken 13:12-19 (Murphy 1981:69; 

Garrett 1993:137-138) samenhang.240 De vooronderstelling in Spreuken 13:12 dat iemand 

die zijn hoop en ambities ziet vervuld zich verheugt, komt opnieuw naar voren in 13:19a. 

Spreuken 13:19b beweert dat dwazen het kwaad niet ontwijken. Het gevolg daarvan is dat 

dwazen hun wensen niet zien vervuld. De tussenliggende verzen (Spreuken 13:13-18) 

werken de stelling uit dat leven en voorspoed alleen kunnen worden verkregen door 

wijsheid. De verzen 13 en 18 brengen naar voren dat onderricht van wezenlijk belang is 

voor succes in het leven. Spreuken 13:14 en 15 stemmen nauw samen en geven te kennen 

dat inzicht iemand bewaart voor dood en vernietiging. De parallel is dus ‘het onderricht 

van een wijze is een ader vol leven’ (Spreuken 13:14a) // ‘goed inzicht geeft genade’ 

(13:15a) en ‘het helpt ontwijken de strikken des doods’ (13:14b) // ‘de weg van verrader 

is onbegaanbaar’ (13:15b). Spreuken 13:16 en 17 vormen een chiastische parallel. 

Spreuken 13:12-19 brengt naar voren dat door te leren van de onderwijzing van de wijzen 

iemand kan genieten van een leven dat zich kenmerkt door ‘begeerten’ die zijn vervuld 

(Garrett 1993:137-138). 

                                                           
238 ‘A Hope Fulfilled’ (Garrett 1993:136-138). ‘Fulfillment through Wisdom versus Frustration through Folly’ 
(Waltke 2004:562-570). ‘Levensvervulling door wijsheid tegenover frustratie door dwaasheid’ (Paul, Van den 
Brink & Bette 2011:477, 479). 
239 ‘Also “rewarded” (v. 13), “wins favor” (v. 15), and “honored” (v. 18) indicate that the concrete benefits of 
wisdom are in view’ (Garrett 1993:137). 
240 ‘The point is that the deepest longings of the soul are filled only by integrity and wisdom, not by treachery’ 
(Garrett 1993:137). 
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Evenals Garrett wijst Van Leeuwen op het karakter van Spreuken 13:12 en 19. Hij zegt 

dat de verzen 12 en 19 Spreuken 13:13-14 en 18 insluiten en dat de verzen 13-14 en 18 

op hun beurt Spreuken 13:15-17 insluiten. Spreuken 13:12-19 vormt zo een groep 

gezegden. Hij wijst verder op de mogelijke tegenstelling tussen Spreuken 13:12 en 11 

(Van Leeuwen 1997b:132).241 Longman IIIn (2006:287) reageert op Van Leeuwen met de 

uitspraak ‘but in that case the proverb implies some succes along the way. Here there is 

no gradual accumulation, just frustration’. Ook Fox (2009:566) geeft een reactie op Van 

Leeuwen.242 Waltke spreekt, evenals Van Leeuwen, over een mogelijke tegenstelling 

tussen Spreuken 13:12 en 11243 en zegt dat Spreuken 13:12, een omlijstende spreuk244, 

‘functions as a janus with v. 11’. De spreuk, een antithetische parallel, contrasteert het 

gevolg van niet vervulde verwachting van de goddeloze met het vervulde verlangen van 

de godvrezende (Waltke 2004:562-563). 

 

Murphy noemt Spreuken 13:12 een psychologische waarneming die (deels) wordt herhaald 

in 13:19.245 Hij wijst dus net als Garrett en Van Leeuwen, maar meer impliciet, op het 

insluitende karakter van Spreuken 13:12 en 19 (Murphy 1998:95). 

 

De volgorde van de woorden in het Hebreeuws is chiastisch van aard: 

 

ָשָכה מֻּ ֶלת ְמְ֭  ּתֹוֶחַ֣

ב  ֲחָלה־ֵלִ֑  מ 

ים  יִֶ֗֜ ץ ח    וְֵעָּׁ֥

ֲאָוָּׁ֥ה ָבָאֵֽה  .(Steinmann 2009:318-319) ּת 

 

ים יִֶ֗֜ ץ ח   ֲאָוָּׁ֥ה ָבָאֵֽה IN RELATIE TOT) ֵעָּׁ֥  EEN LEVENSBOOM (IN RELATIE TOT EEN VERLANGEN DAT UITKOMT) – (ּת 

 

De metafoor een levensboom fungeert als antithese van ziekte.246 De vrucht van een 

levensboom geeft nieuwe kracht, doet herleven (Waltke 2004:562-563; Paul, Van den 

Brink & Bette 2011:477, 479). Het is een bron van lichamelijk welzijn en levenskracht (Fox 

                                                           
241 ‘This verse may provide an implicit, paradoxical contrast to v. 11 concerning the quick or slow realization of 
human aspirations’ (Van Leeuwen 1997b:132). 
242 ‘If “gathers by hand” in 13:11 does indeed mean to work patiently, 13:12 can be read as a cautionary remark 
that things must not move too slowly or discouragement will set in (Van Leeuwen)’ (Fox 2009:566). 
243 ‘The two sayings contrast the slowly accumulated wealth of the righteous with the canceled expectations of 
the wicked’ (Waltke 2004:562-563). 
244 ‘Although the proverb lacks ethical terms, its function as a framing proverb with v. 19 around vv. 13-18 implies 
that the wise and righteous are in view. Moreover, an evil desire would never be equated with the tree of life. … 
The proverb is an index of lives that are moving either toward final despair of every expectation in death or 
toward a fulfillment of every desire in the everlasting presence of the LORD’ (Waltke 2004:562-563). 
245 ‘There is no moral judgment such as to be found in the related proverb, v 19. Rather, the verse registers the 
discouragement that comes from having one’s hopes thwarted or unrealized, and the joy that comes from 
attaining what one desires’ (Murphy 1998:97). 
246 ‘He is transferred from the realm of sickness and death into the realm of health and life’ (Waltke 2004:562-
563). 
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2009:566). Een verlangen dat uitkomt in relatie tot een levensboom brengt het ultieme 

verlangen van de rechtvaardige, eeuwig leven, naar voren. JHWH heeft dit leven reeds 

geschonken door geloof, maar de uiteindelijke vervulling van de belofte van eeuwig leven 

zal haar beslag krijgen in het ‘eschaton’. Het onderscheid tussen reeds gerealiseerde en 

toekomstige eschatologie komt tot uitdrukking in de belofte van Jezus in Johannes 11:25-

25 (Steinmann 2009:318-319).247 

 

6.4.5.5 SPREUKEN 15:4 

 

ּוח   ֶבר ְברֵֽ ּה ֶשַ֣ ֶלף ָב ֶ֗֜ ים וְֶסָּׁ֥ ִיִ֑ ץ ח  שֹון ֵעַ֣ א ָלְ֭ ְרֵפַ֣  מ 

 

Een genezende tong is een boom van leven,- 

verkeerdheid daarin 

verbreekt de geest. 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 15:4 maakt volgens een enkele commentator deel uit van het grotere geheel 

15:1-19 (Steinmann 2009:340-341)248, 14:33-15:4 (Waltke 2004:608-615)249, 15:1-7 

(Paul, Van den Brink & Bette 2011:497, 499)250, 15:1-6 (Delitzsch [1866-91] 2006:228)251 

of 15:1-4 (Murphy 1981:70; Tuinstra 2011:128-131).252 

 

ים ִיִ֑ ץ ח  שֹון IN RELATIE TOT) ֵעַ֣  EEN BOOM VAN LEVEN (IN RELATIE TOT EEN TONG) – (ָלְ֭

 

McKane verwijst enerzijds naar Spreuken 3:18 en 11:30 voor de betekenis van een boom 

van leven en anderzijds naar 10:11; 13:14 en 14:27.253 De betekenis van Spreuken 15:4a 

is volgens hem dat een bepaalde manier van spreken therapeutische waarde heeft en 

maatschappelijke gezondheid en levenskracht teweegbrengt (McKane 1970:482-483). 

Naast McKane wijzen ook Toy (1899:303-304), Clifford (1999:151), Davis (2000:96-98), 

                                                           
247 ‘Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, 
en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?’ (Johannes 11:25-26). 
248 ‘Wise Ways to Live’ (Steinmann 2009:340-341). 
249 ‘Upholding Righteousness with a Gentle Tongue’ (Waltke 2004:608-615). 
250 ‘Taalgebruik’ (Paul, Van den Brink & Bette 2011:497, 499). 
251 ‘We take these verses together as forming a group which beings with a proverb regarding the good and evil 
which flows from the tongue, and closes with a proverb regarding the treasure in which blessing is found, and 
that in which no blessing is found’ (Delitzsch [1866-91] 2006:228). 
252 ‘With the exception of v. 3, these sayings all deal with speech, but the root ṭôb/yṭb (“good”) is the catchword 

for vv. 2-3’ (Murphy 1981:70). 
253 ‘‘Tree of life’ as it is used in 3.18 with reference to Wisdom means ‘a source of vitality to others’, as it does 
also in 11.30, and ‘fountain of life’ in 10.11, 13.14 and 14.27 has a similar social reference’ (McKane 1970:482-
483). 
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Waltke (2004:615)254, Longman III (2006:313), Fox (2009:589-590), Steinmann 

(2009:341-342, 345) en Paul, Van den Brink en Bette (2011:497, 499) op Spreuken 3:18; 

11:30 en daarnaast op 13:12. De woorden uit de mond van een wijze zijn een een boom 

van leven die vruchten voortbrengt, aangenaam voor het oog en het oor (Crenshaw 

1997:28). Zulke bomen brengen genezing met zich mee (vergelijk Ezechiël 47:12 en 

Openbaring 22:2255) (Van Leeuwen 1997b:148).256 De genezende uitwerking van woorden 

wordt opnieuw naar voren gebracht in Spreuken 16:24 (‘Honingzeem is wat aangenaam 

gezegd wordt, zoet voor de ziel en genezend voor het gebeente’) (Murphy 1998:112).257 

Spreuken 15:4 pakt het beeld van het Genesis-verhaal op om te wijzen op de kracht van 

taal (Davis 2000:96-98).258 Een ‘healthy’ tong spreekt eerlijke taal en ‘promotes’ en 

‘encourages’ het leven (Longman III 2006:313). De vergelijking van een tong die genezing 

brengt met een boom van leven benadrukt niet alleen dat de genezing maatschappelijke 

en/of psychologische waarde heeft, maar wijst in het bijzonder op het geestelijk nut (de 

tong die genezing brengt, spreekt ware wijsheid – het Evangelie van leven – om zielen te 

genezen) (Steinmann 2009:345). Tuinstra (2011:131) verwoordt het als volgt: ‘Gezonde 

taal doet goed en brengt plezier in het leven (‘een levensboom’, vgl. 17:22)’.  

 

6.4.6  SPREUKEN 3:22 

 

ן ְלג ְרְגר ֶתֵֽיָך ֵחֶ֗֜  ְ ָך ו ים ְלנ ְפֶשִ֑ ִיַ֣ ּו ח  ְֵֽהיַ֣  וְִי

 

laat ze worden: leven voor je ziel,- 

en een genade 

voor je hals!- 

 

 

 

 

 

                                                           
254 ‘The metaphor is a tree of life (see 3:18; 11:30) whets the appetite to restore Paradise in a broken world 
through healing speech that gives eternal life to those who “eat” it’ (Waltke 2004:615). 
255 ‘En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen 
opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze 
nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel 
dienen en het blad ervan tot genezing’ (Ezechiël 47:12). ‘In het midden van haar straat en aan de ene en de 
andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot 
maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken’ (Openbaring 
22:2). 
256 ‘Such gentleness is a tree of life, whose fruits preserve life, heal the sick, and raise up the bowed down’ 
(Delitzsch [1866-91] 2006:229). 
א ָלָעֵֶֽצם 257 נֶֶפש ּומ  ְרֵפָּׁ֥ ֹוק ל   ם ָמתָּׁ֥ ע  ש ִאְמֵרי־נ ִ֑ ב   .(Spreuken 16:24) צּוף־ְדְ֭
258 ‘The inference would seem to be that wise speaking points the way back to Eden. More than any other sphere 
of human activity, speaking has the potential to effect healing at the deepest level. It is a tree of life; it restores 
us to the condition of harmony with God and our fellow creatures for which we were made’ (Davis 2000:97). 
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CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 3:22 moet worden gelezen binnen het grotere geheel 3:21-24 (Murphy 1981:57-

58; Steinmann 2009:130)259, 3:21-26 (Toy 1899:73260; McKane 1970:297; Garrett 

1993:83; Tuinstra 1996:107; Fox 2000:163261; Paul, Van den Brink en Bette 2011:365; 

Loader 2014:165)262, 3:19-26 (Delitzsch [1866-91] 2006:69)263, 3:13-24 (Murphy 

1981:57-58)264, 3:13-26 (Davis 2000:42)265, 3:21-35 (Whybray 1972:27266; Clifford 

1999:56267; Perdue 2000:105268; Longman III 2006:140; Steinmann 2009:125)269 of 

3:13-35 (Van Leeuwen 1997b:51; Waltke 2004:250).270 

 

Wellicht is het antecedent van ze in Spreuken 3:21 weggevallen en kan het parallel 

tekstgedeelte 4:20-22 hulp bieden. Er kan of een vers in de trant van Spreuken 4:20 

worden ingevoegd of een enkel woord zodat er ‘laat niet mijn woorden wijken van je ogen’ 

of ‘laat wijsheid niet wijken van je ogen’ komt te staan (Toy 1899:74-75). 

 

Spreuken 3:22 (en 23) is het resultaat van ‘beleid en bezonkenheid’ in 3:21 (Kidner 

1964:65; McKane 1970:297; Clifford 1999:57-58271; Reyburn & Fry 2000:86). Perdue 

(2000:106-107) noemt Spreuken 3:22 (en 23) een motief voor 3:21. De argumentatie in 

Spreuken 3:22-26 staat in verband met het bevel in 3:21 (McKane 1970:297). De metafoor 

in Spreuken 3:22b benadrukt het onderwijs in 3:22a (Longman III 2006:140). 

 

                                                           
259 ‘Prohibition and command to keep wisdom, with motive clauses (promise of benefits)’ (Murphy 1981:57-58). 
‘The benefits of wisdom’ (Steinmann 2009:130). 
260 Toy (1899:73) verwisselt Spreuken 22a en 22b (behalve voor ‘my son’): ‘My son, keep [with thee] wisdom 
and discretion, Let them not depart from thy sight’. 
261 Een exordium moet beginnen met een bevel om te luisteren of te herinneren. Het is daarom mogelijk dat er 
een vers is weggevallen tijdens het overschrijven en er moet dus iets in de trant van Spreuken 4:20: ‘Mijn zoon, 
sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg’ moet worden ingevoegd. De overeenkomst tussen Spreuken 
4:21a en 3:21a steunt deze reconstructie (Fox 2000:163). 
262 ‘A separate section’ (Toy 1899:73). ‘Yahweh will guide and keep in Safety’ (McKane 1970:297). ‘A Second 
Parental Appeal: On Personal Security’ (Garrett 1993:83). ‘De vierde onderwijzing: De Heer zal uw zekerheid 
zijn’ (Tuinstra 1996:107). ‘Exordium’ (Fox 2000:163). ‘Leerdicht 4: Het belang van eerlijkheid’ (Paul, Van den 
Brink en Bette 2011:365). 
263 ‘Fifth Introductory Mashal Discourse’ (Delitzsch [1866-91] 2006:68). 
264 ‘Fourth instruction’ (Murphy 1981:57-58). 
265 ‘Laying hold of happiness’ (Davis 2000:42). 
266 Volgens Whybray (1972:28) bestond Spreuken 3:21-35 oorspronkelijk uit de verzen 27-31, voorafgegaan 
door een inleiding (3:21-24) en mogelijk gevolgd door een conclusie (3:34-35). 
267 Psalm 91 vertoont overeenkomsten met Spreuken 3:22-26: Psalm 91:3 met Spreuken 3:26; 91:5 met 3:24; 
91:8 met 3:33-35 en 91:11-12 met 3:23 (Clifford 1999:57-58). 
268 Perdue (2000:106-107) noemt Spreuken 3:21-24 een inleiding op 3:21-35. 
269 ‘Be kind and generous to others’ (Whybray 1972:27). ‘Lecture IV: Justice toward the Neighbor Brings Blessing’ 
(Clifford 1999:56). ‘Fourth Instruction: The Life of Wisdom Is Actualized in Charity and Uprightness’ (Perdue 
2000:105). ‘Fourth Address to a Son: Wisdom Leads to a Proper Relationship with Your Neighbor’ (Steinmann 
2009:125). 
270 ‘On wisdom: blessing, creation, admonitions’ (Van Leeuwen 1997b:51). ‘Lecture 4: The Value of Wisdom’ 
(Waltke 2004:250). 
271 Clifford (1999:57-58) noemt ‘long life’ (3:22a), ‘public honor’ (3:22b) en ‘protection from crime and violence’ 
(3:23-25) als gaven van het ‘in acht nemen’ van ‘wijsheid’ en ‘bedachtzaamheid’ in Spreuken 3:21. 
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Spreuken 3:21-22 verschilt van bijvoorbeeld 1:8 en 3:1-2: het verwijst niet naar de 

woorden van de leraar maar naar ‘beleid en bezonkenheid’. Whybray vertaalt Spreuken 

3:22 met ‘they shall be a charm hung about your neck and an ornament on your breast’. 

‘Charm’ is letterlijk ‘life’ en ‘breast’ ‘throat’. Een alternatieve vertaling voor ‘a charm hung 

about your neck’ is ‘life for your soul’ (dat is: ‘your source of vitality’) (Whybray 1972:29). 

 

In Spreuken 3:22 resoneert de beeldspraak van 3:3 (vergelijk 1:9 en 4:9) (Van Leeuwen 

1997b:54). 

 

ים ִיַ֣  LEVEN – ח 

 

Toy (1899:74-75), Oesterley (1929:25) en Paul, Van den Brink en Bette (2011:365) 

grijpen voor de betekenis van leven terug op Spreuken 3:2, 16 en 18 waar het volgens 

Toy en Oesterley fysiek ‘leven’ betekent. Leven is een heilsgeschenk272 voor het individu 

(en niet zozeer voor het volk of de cultusgemeenschap), vergelijkbaar met de voorstelling 

van ‘leven’ zoals vooral in Deuteronomium naar voren komt (Tuinstra 1996:107). ‘Leven’ 

wordt daar met zegen geassocieerd (Deuteronomium 30:16 en 19) (Tuinstra 1996:107; 

Paul, Van den Brink & Bette 2011:365). 

 

 ZIEL – נפש

 

Fox wijst op drie mogelijke betekenissen voor ziel: (1) de keel of meer specifiek de luchtpijp 

met daarin de adem, (2) de geest (of ziel, karakter, wezen) van de mens in de zin van 

persoonlijkheid en emotie of gevoel en (3) het persoonlijke leven zelf. Alle betekenissen 

zijn naar zijn zeggen hier van belang (Fox 2000:163). 

 

De eerste betekenis wordt gedeeld door Tuinstra en Murphy. De weergave van נפש met ziel 

lijkt Tuinstra gezien de tweede vershelft, waar wordt gesproken van een genade voor je 

hals, minder geslaagd. Hij houdt het denkbeeld erop na dat veeleer moet worden gedacht 

aan de keel (vergelijk Spreuken 27:7) waardoor de levensadem komt (Tuinstra 1996:107). 

De visie van Tuinstra wordt gedeeld door Murphy. Ziel is volgens hem een veel 

voorkomende vertaling van נפש dat ook ‘hals’ of ‘keel’ kan betekenen en zo een betere 

parallel verschaft voor hals in Spreuken 3:22b (Murphy 1998:20). 

 

                                                           
272 ‘Jesus promises his people that they will not be punished with the wicked; rather, they will be separated from 
them in the final judgment as his sheep, who inherit “eternal life” in paradise (Mt 25:32-46). This is represented 
by the “tree of life” in Prov 3:18 and “life” in 3:2, 22’ (Steinmann 2009:130). 
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De tweede betekenis ligt opgesloten in de opvatting van Toy en Reyburn en Fry273 (hoewel 

in de omschrijving van Toy ook de derde betekenis doorschemert). Toy zegt dat ‘being’ 

een betere vertaling is voor נפש dan ‘soul’, ‘since the latter term conveys to us a spiritual 

sense not contained in the Hebrew’ (Toy 1899:74-75). 

 

De laatste betekenis komt ook naar voren in de omschrijving van Perdue. Volgens hem 

verwijst נפש naar de algemene betekenis ‘a living life’ (Perdue 2000:106-107). 

 

Waltke (2004:264) zegt dat de oorspronkelijke betekenis van נפש ‘an attractive ornament’ 

is. Het Hebreeuwse woord נפש komt zesenvijftig keer voor in Spreuken en heeft daar 

dezelfde betekenis als in de rest van het Oude Testament. De Nederlandse 

Bijbelvertalingen hanteren ‘ziel’ voor נפש. Deze vertaling doet denken aan ‘ziel’ in de zin 

van het Griekse nieuwtestamentische ‘psyche’ als de ‘seat and center of life that transcends 

the earthly’.274 Maar in het Oude Testament verwijst ‘ziel’ naar de ‘passionate drives and 

appetites’ van alle ademende schepsels (met inbegrip van hun verlangen naar voedsel en 

seks) (Spreuken 6:30; 10:3; 12:10; 16:26; 19:15; 25:25 en 27:7) (vergelijk ook 

Deuteronomium 23:24; Jesaja 5:14; Jeremia 2:21 en Psalm 78:18). Een gulzigaard wordt 

een ל ֶנֶַ֣פש ע  ָ֖ ֶפש genoemd (Spreuken 23:2) en iemand die hebzuchtg is een ב  ב־נְֶ֭  Spreuken) ְרח 

28:25). Deze betekenis is wellicht afkomstig van de verwijzing naar ademen: ‘perhaps 

leading to the noun’s reference to “neck” or “throat”’. Die verwijzing licht op in bijvoorbeeld 

Spreuken 3:22 waar het parallel wordt gebruikt met hals. Het woord ‘ziel’ wordt in 

Spreuken 13:19 gebruikt in samenhang met ‘verlangen’. Het ‘verlangen’ naar JHWH 

onderscheidt de menselijke ‘ziel’ van de dierlijke ‘ziel’ (Psalm 42:2-3; 84:3 en 119:20, 81). 

Omdat נפש (ziel) verwijst naar het wezen van een mens ‘as having and being “passionate 

vitality,” it is better glossed according to context by “hunger,” “self” (see 1:18, 19), and 

“life” (22:5)’. Waltke vertaalt נפש alleen met ziel wanneer het zonder meer verwijst naar 

begeerte (zie Spreuken 13:19 en 16:24) (Waltke 2004:90). 

 

ָך ים ְלנ ְפֶשִ֑ ִיַ֣  LEVEN VOOR JE ZIEL – ח 

 

Leven voor je ziel is de volheid van het leven overeenkomstig Spreuken 3:2 (Scott 

1965:48). Het is ‘the way to life’ (en ‘beleid en bezonkenheid’ (Spreuken 3:21) verrijken 

dit leven) (Longman III 2006:140). Leven voor je ziel drukt een lang leven uit dat wordt 

beloofd in Spreuken 3:16 (Reyburn & Fry 2000:86). 

 

                                                           
273 ‘Soul translates the Hebrew nefesh, which refers here to the person’s physical existence’ (Reyburn & Fry 
2000:86). 
274 Bauer (1979:893). 
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ן ְלג ְרְגר ֶתֵֽיָך ֵחֶ֗֜  EEN GENADE VOOR JE HALS – וְ 

 

Een genade voor je hals is een metafoor voor de sierlijkheid en schoonheid van de deugden 

‘beleid en bezonkenheid’ (zie Spreuken 1:9 en 4:9) (Perdue 2000:107).275 Een genade 

voor je hals is voor iedereen zichbaar en zo worden ‘beleid en bezonkenheid’ door anderen 

gemakkelijk opgemerkt (Kravitz & Olitzky 2002:32). 

 

De metafoor verwijst soms naar onderwijs (Spreuken 3:3 en 6:21) en soms naar de 

beloning ervan (1:9; 3:22 en 4:9 (maar ook in Wijsheid van Jezus Sirach 6:29-31)). De 

voorwerpen die worden genoemd in Spreuken 1:9; 3:22 en 4:9 (en daarnaast in 

bijvoorbeeld Deuteronomium) symboliseren dat wat moet worden geleerd. Op alle plaatsen 

is de apotropaeïsche (afwendende) rol verdrongen door een mnemonische of symbolische 

functie. Alleen in Spreuken 4:9 en 6:21-22 is een spoor van apotropaeïsch gebruik 

overgebleven en in 3:22 (dat spreekt over een genade voor je hals) (Fox 2000:84). 

 

De letterlijke betekenis van een genade is volgens Toy (1899:74-75)276, Reyburn en Fry 

(2000:86), Waltke (2004:252) en Steinmann (2009:66)277 ‘grace/favor’ in de esthetische 

betekenis van het woord (vergelijk Deuteronomium 4:11 en Spreuken 3:4) en een 

metonymie278 of een toevoegsel voor een genade (Waltke 2004:252). De hals wordt ook 

genoemd in Spreuken 1:9, 3:3 en 6:21. ‘Een ketting om je hals’ (Spreuken 1:9)/een 

genade voor je hals (3:22) symboliseert leiding en bescherming (zoals blijkt uit de 

Egyptische parallellen met betrekking tot Ma‘at) en niet alleen versiering zoals in Richteren 

8:26 en Hooglied 4:9. In Egypte droegen de rechters en ministers Ma‘at aan een ketting 

om hun ‘hals’ als een symbolische uitdrukking dat zij voorbeeldig leefden in dienst van 

Ma‘at (Ma‘at werd “the necklace” en “the splendid chain about the neck of the chief justice” 

genoemd). De ‘Ma‘at-(hals)ketting’ was het symbool van eeuwig leven. De Egyptenaren 

droegen de Ma‘at-hangers tot in de dood, wellicht als symbool van hoop dat Ma‘at hen in 

het oordeel de belofte van leven zou geven (Kayatz 1966:107-118; Waltke 2004:188). 

Waltke vindt in de proloog van Spreuken (waar de wijze zoon herhaaldelijk leiding en 

bescherming wordt beloofd (vergelijk bijvoorbeeld Spreuken 2:8, 10-11; 3:23; 4:6 en 11)) 

een bevestiging voor de interpretatie van de symbolen op basis van Egyptische parallellen 

(Waltke 2004:188). Steinmann rept niet over Egyptische parallellen. Hij zegt dat een 

                                                           
275 ‘The metaphor reminds the student that sapiential discourse and behavior are not only a process of reasoned 
and critical inquiry and decision making but also an aesthetic enterprise in which the wisely lived life creates in 
the individual and in the larger community an aesthetic of reason, proportion, beauty, elegance, and grace’ 
(Perdue 2000:107). 
276 ‘And so an ornament as a thing of beauty, and as a lasting possession’ (Toy 1899:74-75). 
277 Het zelfstandig naamwoord ן  ;komt dertien keer voor in Spreuken: 1:9; 3:4, 22, 34; 4:9; 5:19; 11:16; 13:15 ח 

17:8; 22:1, 11; 28:23 en 31:30 (Steinmann 2009:66). 
278 ‘Stijlfiguur waarbij in plaats van een zaak een andere genoemd wordt, niet op grond van een overeenkomst 
zoals bij de metafoor, maar op grond van een andere betrekking die tussen beide bestaat (bv. deel van een 
geheel)’ (Groot woordenboek van de Nederlandse taal). 
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genade gewoonlijk verwijst naar de genade van JHWH (‘his undeserved mercy and favor 

which he shows to his believing people’). Het is volgens hem afgeleid van het werkwoord 

 dat verwijst naar JHWH als ‘being gracious’ in bijvoorbeeld Exodus 33:19 en Numeri ׇחנ ן

6:25 (Steinmann 2009:66). ‘Grace’ kan niet worden verdiend (Steinmann 2009:131). Fox 

staat op het standpunt dat de vergelijkingen tussen Egypte en Spreuken niet op één lijn 

liggen. Zo is volgens hem in Spreuken 1:9 sprake van ‘schakels van een ketting om je hals’ 

en wordt daar niet gesproken over een hanger (Fox 2000:84-85). 

 

ָך ים ְלנ ְפֶשִ֑ ִיַ֣ ן ְלג ְרְגר ֶתֵֽיָך EN ח  ֵחֶ֗֜  LEVEN VOOR JE ZIEL EN EEN GENADE VOOR JE HALS – וְ 

 

Een genade wordt parallel gebruikt met leven en je hals met je ziel: JHWH waakt over het 

leven (Garrett 1993:83). In het Hebreeuws is een dubbele woordspeling waar te nemen 

die gebruik maakt van de beeldspraak van de ketting: ‘they will be life for your soul 

[throat]’ en ‘adornment [favor] for your neck’ (Van Leeuwen 1997b:54). 

 

6.4.7  SPREUKEN 4:10 

 

ֵֽים ִי ֹות ח  ָךֶ֗֜ ְשנַ֣ ּו ְל  י וְיְִרבָּׁ֥ ח ֲאָמָרִ֑ ַ֣ נִי וְק  ע ְבְ֭ ַ֣  ְשמ 

 

hóór mijn zoon 

 en neem mijn aanzeggingen aan,- 

talrijk worden dan voor jou 

de jaren van leven; 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 4:10 moet worden gelezen binnen het grotere geheel 4:10-19 (Toy 1899:90; 

Scott 1965:50; McKane 1970:306; Whybray 1972:31; Garrett 1993:88; Tuinstra 

1996:123-124; Clifford 1999:62; Fox 2000:178; Perdue 2000:115; Waltke 2004:283; 

Longman III 2006:151; Steinmann 2009:138; Paul, Van den Brink & Bette 2011:373; 
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Loader 2014:210)279, 4:10-27 (Murphy 1981:58; Perdue 2000:115)280 of 4:1-5:6 

(Delitzsch [1866-91] 2006:76).281 

 

Spreuken 4:10 wordt door Murphy (1981:58)282, Fox (2000:179)283, Perdue (2000:115), 

Waltke (2004:287) en Loader (2014:212) bestempeld als introductie. 

 

Volgens Clifford maakt Spreuken 4:10 deel uit van een chiastisch kwatrijn: 

 

‘v. 10 imperative verb + object (“words”) + result (“life”) 

 v. 11 Let me point out the way, 

 v. 12 I will bring you to walk on the straight path 

v. 13 imperative verb + object (“discipline”) + result (“life”)’. 

 

Het chiastisch verband tussen Spreuken 4:10 en 13 en tussen 4:11 en 12 dient om de 

parallellie tussen het aandacht besteden aan de woorden van de leraar en het wandelen 

op zijn weg tot stand te brengen. Het gevolg van het eerste is een lang leven (Spreuken 

4:10b en 13b) en het gevolg van het tweede dat ‘je niet zult struikelen’ (4:12b) (Clifford 

1999:63). 

 

Spreuken 4:10 bevat niet zozeer bevelen maar onderricht en staat in de context van een 

onderwijssituatie. De mens moet inzicht verkrijgen in zijn eigen levensweg (Tuinstra 

1996:123-124). Spreuken 4:10 bestaat uit een kenmerkende oproep en adressering (hóór 

mijn zoon) (zie Spreuken 1:8) en voegt (evenals 1:8) een tweede gebiedende wijs toe 

(neem aan) (zie 1:3 en 2:1) om te onderstrepen dat horen zonder aannemen niet 

voldoende is. Waltke geeft aan dat deze twee bevelen betrokkenheid op de wijsheid 

                                                           
279 ‘A separate discourse’ (Toy 1899:90). ‘Sixth Discourse: The Two Ways of Life’ (Scott 1965:50). ‘The Two Ways’ 
(McKane 1970:306). ‘Avoid bad company’ (de verzen 10-12 vormen de inleiding) (Whybray 1972:31). ‘Second 
Appeal’ (deel uitmakend van Spreuken 4:10-27: ‘The Fourth Exhortation: A Father’s Plea’) (Spreuken 4:10-19 
bestaat uit een inleidend verzoek om te luisteren (4:10-13) gevolgd door een waarschuwing (4:14-19)) (Garrett 
1993:88). Kidner (1964:67) past eenzelfde verdeling als Garrett toe: Spreuken 4:10-13 beschrijft de weg van 
de wijsheid en 4:14-17 het pad van de goddelozen. In 4:18-19 worden de twee paden met elkaar vergeleken. 
‘De zesde onderwijzing: De juiste weg’ (Tuinstra zet boven 4:10-12 de titel ‘De oproep tot luisteren’) (Tuinstra 
1996:123-124). ‘Lecture VI: Two Ways of Living Life’ (Clifford 1999:62). ‘Lecture vi. The right path’ (Fox 
2000:178). Spreuken 4:10-19 (en 4:20-27) maakt deel uit van 4:10-27: ‘Sixth Instruction: The Two Ways’ 
(Perdue 2000:115). ‘Lecture 6: Stay Off the Wrong Way’ (Waltke maakt een verder onderscheid in 4:10-17: 
‘Introduction and Body’ en 4:10-13: ‘Admonitions to Walk in the Way of Wisdom’) (Waltke 2004:283, 286). ‘Stay 
on the right path’ (Longman III 2006:151). ‘Leerdicht 6: Het pad van de rechtvaardige en van de boosdoener’. 
Spreuken 4:10-19 valt uiteen in een aansporing te wandelen op de weg van de rechtvaardigen (10-13) en een 
waarschuwing niet te gaan op het pad van de onrechtvaardigen (14-17) (Paul, Van den Brink & Bette 2011:373). 
280 ‘Seventh instruction’ (Murphy 1981:58). ‘Sixth Instruction: The Two Ways’. Spreuken 4:10-27 valt uiteen in 
twee grotere delen (4:10-19 en 4:20-27). Spreuken 4:10 is een introductie. Het eerste deel van het onderwijs 
volgt in Spreuken 4:11-19 en bestaat uit twee parallelle strofen: de weg van de wijsheid (4:11-13) en het pad 
van de goddelozen (4:14-19). Dan volgt een herhaling en uitbreiding van de introductie (Spreuken 4:20-22) en 
het tweede deel van het onderwijs dat zich uitspreekt over het houden van het pad van de wijsheid (4:23-27) 
(Perdue 2000:115). 
281 ‘Seventh Introductory Mashal Discourse’ (Delitzsch [1866-91] 2006:76). 
282 ‘Teacher’s command to youth, with promise’ (Murphy 1981:58). 
283 Fox (2000:170) spreekt over een ‘exordium’. 
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aanmoedigen (Waltke 2004:287-289). In Spreuken 4:10 herhaalt de vader de belofte van 

leven. Steinmann laat Spreuken 4:10 deel uitmaken van 4:10-19 (zie context en inleiding) 

en merkt op dat in 4:10-19 opnieuw de metafoor van ‘leven’ als ‘pad’ naar voren komt 

(3:6, 17, 23 en 31). Het schildert de vader als degene die zijn zoon over het ‘pad’ van de 

‘wijsheid’ leidt. Dit ‘pad’ leidt naar echte vrijheid in het ‘leven’ en uiteindelijk naar de 

opstanding ten eeuwigen ‘leven’ omdat het het ‘pad’ van het evangelie is. (Het evangelie 

bevrijdt mensen van de slavernij van zonde en dood om een nieuw en eeuwigdurend ‘leven’ 

te ‘leven’ door de kracht van Christus (Johannes 8:31-32, 36; Romeinen 6:17-22; 8:2; 

Galaten 5:13 en 1 Petrus 2:16)) (Steinmann 2009:140-141). 

 

Paul, Van den Brink en Bette (2011:373) en Loader (2014:212) wijzen op de overeenkomst 

tussen Spreuken 4:10b en Exodus 20:12 (‘Eer je vader en je moeder; opdat je dagen lang 

mogen worden op de -rode- grond die de ENE, God-over jou, aan jou geeft!’). 

 

ע ַ֣  HÓÓR – ְשמ 

 

Hóór verwijst naar aandacht of oplettendheid (McKane 1970:307). 

 

ח ַ֣  EN NEEM AAN – וְק 

 

En neem aan wijst op de bereidheid van de leerling om zich het onderwijs van de leraar 

toe te eigenen (McKane 1970:307). Het betekent openstaan voor, aannemen, ontvangen 

of gehoorzaam opvolgen (Reyburn & Fry 2000:104). 

 

ע ַ֣ ח EN ְשמ  ַ֣  HÓÓR EN EN NEEM AAN – וְק 

 

Hóór wordt gevolgd door de gebiedende wijs en neem aan. En neem aan onderstreept dat 

luisteren zonder het zich eigen maken onvoldoende is (Waltke 2004:287). 

 

י  MIJN AANZEGGINGEN – ֲאָמָרִ֑

 

Mijn aanzeggingen is het onderwerp van zowel hóór als en neem aan. De parallel van mijn 

aanzeggingen, ‘wijsheid’, wordt in Spreuken 4:11 aangetroffen (Waltke 2004:287). 
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ֵֽים ִי ֹות ח  ָךֶ֗֜ ְשנַ֣ ּו ְל   TALRIJK WORDEN DAN VOOR JOU DE JAREN VAN LEVEN – וְיְִרבָּׁ֥

 

De belofte van leven wordt door Toy (1899:91)284, Reyburn en Fry (2000:104), Waltke 

(2004:287) en Steinmann (2009:138) vergeleken met en in de context van Spreuken 3:2 

geplaatst. Steinmann vergelijkt Spreuken 4:10b daarnaast met de ‘life’-beloften in 

bijvoorbeeld 3:18, 22; 4:13 en met ‘to live’ in 4:4; 7:2; 9:6 en 15:27 (Steinmann 

2009:138). Naast Spreuken 3:2 en de teksten die door Steinmann worden genoemd, kan 

er ook een relatie worden gelegd tussen Spreuken 4:10b en de theologie in 

Deuteronomium. De nadruk op een lang leven komt overeen met dezelfde beklemtoning 

van ‘leven’ in de Deuteronomistische theologie (‘leven zul je dan en talrijk worden’ –

Deuteronomium 30:16bα en ‘het leven en de dood heb ik gegeven aan uw aanschijn … kies 

dan het leven, opdat je leeft’ – Deuteronomium 30:19aβ en bαβ) (Murphy 1998:27). 

 

Delitzsch ([1866-91] 2006:78-79) zegt dat de jaren van leven niet alleen wijst op de duur 

van leven maar ook op de ‘enjoyment of life’. Volgens Waltke (2004:287) wijst talrijk op 

omvangrijk en niet noodzakelijk op een klinische dood. Van Leeuwen knoopt hier een 

opmerking aan vast met betrekking tot het onderwijs van de ouders. Spreuken 4:10, met 

de belofte van een toename van de jaren van leven, suggereert volgens hem dat het 

onderwijs van de ouders ‘is a conduit of Wisdom, who, as God’s cosmic agent, is the true 

source of life (cf. 3:16, 18, 22; 4:4, 13, 22; 8:35)’ (Van Leeuwen 1997b:59). In lijn met 

Van Leeuwen merkt Perdue (2000:116) op dat lang leven ‘the promised reward for diligent 

obedience’ is en Kravitz en Olitzky (2002:42) verwoorden het met ‘the tangible result of 

wisdom’. 

 

6.4.8  SPREUKEN 4:13 

 

ָה כִ  ְצֶרֶ֗֜ ֶרף נִ  ר ַאל־ֶּתִ֑ מּוָסַ֣ ֲחֵזַ֣ק ב  ֵֽיָךה  ֶי יא ח   י־ִהָּׁ֥

  

houd vast aan de vermaning, laat niet los; 

bewaar haar, want zij is je leven; 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 4:13 moet worden gelezen binnen hetzelfde grotere geheel als 4:10. 

 

                                                           
284 Toy (1899:91) plaats ‘leven’ daarnaast in de context van Spreuken 3:16. 
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Spreuken 4:10-19 wordt door Kidner (1964:67) uiteengerafeld in 4:10-13 (de weg van de 

wijsheid) (Kidner 1964:67; Paul, Van den Brink & Bette 2011:373; Loader 2014:213)285, 

4:14-17 (het pad van de goddelozen) en 4:18-19 waarin die weg en dat pad met elkaar 

worden vergeleken. Garrett (1993:88) past in plaats van een driedeling een tweedeling 

toe (4:10-13: een inleidend appel om te luisteren en 14-19: een waarschuwing). 

 

Mogelijke eenheden zijn verder: 4:13-17 (Tuinstra 1996:124-125: ‘De oproep om je aan 

de geleerde lessen te houden en de waarschuwing voor de weg van de boosaardigen’), 

4:11-17 (Fox 2000:179: ‘Lesson’) en 4:11-13 (Murphy 1981:58: ‘Way of wisdom described 

and urged upon the youth’).286 Paul, Van den Brink en Bette verzetten zich tegen de cesuur 

die Tuinstra aanbrengt tussen Spreuken 4:12 en 13. In hun benadering valt de tekst uiteen 

in een aansporing te wandelen op de weg van de rechtvaardigen (Spreuken 4:10-13) en 

een waarschuwing niet te gaan op het pad van de onrechtvaardigen (4:14-17). Na 

Spreuken 4:12 volgt opnieuw een vermaning: de vader roept op vast te houden aan het 

correctieve onderricht en dat niet los te laten. Laat de zoon de wijsheid bewaren, want het 

onderhouden van die wijsheid is voor hem leven (4:13). In Spreuken 4:10 begint dit 

gedeelte met een oproep om te horen en te zien en in 4:13 worden krachtiger 

uitdrukkingen gebruikt voor hetzelfde doel (Paul, Van den Brink & Bette 2011:373). Paul, 

Van den Brink en Bette sluiten aan bij Kidner wat de indeling van Spreuken 4:10-17 betreft. 

Spreuken 4:13 lijkt Whybray (1972:31) een toevoeging te zijn die onderwijs met wijsheid 

in verband brengt, hoewel in plaats van wijsheid één van de synoniemen, vermaning, wordt 

gebruikt. 

 

Zoals opgemerkt, gebruikt de vader in Spreuken 4:10 twee bevelen om een sterke 

betrokkenheid op de wijsheid aan te moedigen: ‘hóór’ en ‘neem aan’ (Waltke 2004:288-

289). In Spreuken 4:13 noemt hij er drie om vol te houden: houd vast aan, laat niet los 

en bewaar haar (gebiedende wijs) (Waltke 2004:288-289; Steinmann 2009:139). 

 

ֲחֵזַ֣ק  HOUD VAST – ה 

 

Houd vast kan een inchoatieve nuance hebben: ‘to lay hold of’ (vergelijk Spreuken 3:18), 

maar de parallellen wekken de indruk dat het hier tot volharding oproept (vergelijk Exodus 

9:2 en Richteren 7:8) (Waltke 2004:288-289). Van Leeuwen (1997b:59) vergelijkt houd 

vast (aan de vermaning) met het oefenen van een atleet: ‘to “keep hold” of “discipline” is 

like committing oneself to an athlete’s regimen of a wise diet, exercise, and training. By 

                                                           
285 Waltke (2004:288-289) zegt dat de metonymie Spreuken 4:10-13 de woorden van de vader (4:10) en wijsheid 
(4:13) gelijkstelt met ‘leven’ (het eeuwige ‘leven’). 
286 Murphy (1998:27) merkt op dat in Spreuken 4:10 en 4:13 ‘leven’ voorkomt. Hij zegt niet onomwonden dat 
Spreuken 4:10-13 een eenheid vormt. 
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limiting themselves in this way, athletes are set free to run in top form and speed, without 

“stumbling” (4:12; cf. 4:16, 19)’. Houd vast (aan de vermaning) grijpt volgens Longman 

III terug op omarmen in Spreuken 4:8 (Murphy 1998:27). Houd vast wijst op het feit dat 

wijsheid niet door een eenmalig besluit wordt verkregen, maar door een beslissing die 

wordt gevolgd door levenslange discipline. Het is een inspanning die studie en 

zelfbeheersing met zich meebrengt. Wijsheid is dit echter waard omdat het leven met zich 

meebrengt (Longman III 2006:152). De uitdrukking houd vast herinnert Fox (2000:179) 

aan wijsheid als ‘een boom des levens’ (Spreuken 3:18).287 

 

ר מּוָסַ֣  AAN DE VERMANING – ב 

 

In lijn met Tuinstra omschrijft Delitzsch ([1866-91] 2006:79) de vermaning als ouderlijke, 

pedagogische raad. Het Hebreeuwse woord ר   מּוָסַ֣ (de vermaning) ‘is not an option but a 

necessity of life, which is essential to survival and prosperity’ (McKane 1970:307). ר  מּוָסַ֣

heeft meer met onderwijs, uitleg, met vragen en antwoorden te maken dan ons woord 

‘tucht’ (SV en NBG) of ‘vermaning’ (HSV), dat meer aan je mond houden, slaan en straffen 

doet denken. In het Hebreeuwse woord klinkt ‘orde’ door (Tuinstra 1996:124-125). De 

vermaning is geen belemmering maar een voorwaarde voor vrijheid (Van Leeuwen 

1997b:59). Het betekent letterlijk zelfdiscipline (Delitzsch [1866-91] 2006:79; Van 

Leeuwen 1997b:59). De vermaning ‘is a means to acquiring wisdom’. Eenmaal verworven, 

wijst het de weg en doet het leven in waarde toenemen. Zij die weigeren de koers van de 

wijsheid te volgen, vragen om moeilijkheden (Fox 2000:180; Kravitz & Olitzky 2002:43). 

 

ֶרף  LAAT NIET LOS – ַאל־ֶּתִ֑

 

Laat niet los (de vermaning) grijpt terug op omarmen in Spreuken 4:8 (Murphy 1998:27). 

Laat niet los is de vertaling van een bevel dat ‘to relax, withdraw, give up’ betekent 

(Reyburn & Fry 2000:105). Het standpunt van Longman III (2006:152) ten aanzien van 

laat niet los is hetzelfde als dat met betrekking tot houd vast aan. Laat niet los betekent 

letterlijk ‘to cause/let oneself to drop or to cease from an activity’ (vergelijk 1 Samuel 

15:16 en Psalm 46:2) (Waltke 2004:288-289). 

 

הָ  ְצֶרֶ֗֜  BEWAAR HAAR – נִ 

 

Het persoonlijk voornaamwoord van bewaar haar (zie Spreuken 2:8) is vrouwelijk en geeft 

aan dat het antecedent ‘wijsheid’ (Spreuken 4:11) is (Waltke 2004:288-289). De 

                                                           
287 ‘The figurative expressions in this and the following line express the importance of commitment to the kind of 
education in these chapters’ (Reyburn & Fry 2000:105). 
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zienswijze van Waltke wordt gedeeld door Steinmann. Omdat, volgens hem, ר   מּוָסַ֣ in 

Spreuken 4:13a een mannelijk zelfstandig naamwoord is, verwijzen het vrouwelijke 

achtervoegsel van de Qal gebiedende wijs ָה   ְצֶרֶ֗֜ נִ  (bewaar haar) en het vrouwelijke zelfstandig 

naamwoord יא ְכָמה naar (zij) ִהָּׁ֥  in 4:11 (Steinmann 2009:139).288 (’wijsheid‘) ָחְ֭

 

ֵֽיָך ֶי  LEVEN (JE) – ח 

 

Leven moet volgens Toy (1899:92) worden opgevat overeenkomstig Spreuken 4:10: het 

omvat niet alleen een lang (aards) ‘leven’ ‘but also all else that is desirable’. Wie de 

wijsheidslessen veronachtzaamt, zal het slecht vergaan (Spreuken 13:18): zijn leven loopt 

gevaar (15:32). Leven moet worden geleerd. Het gaat niet vanzelf. Geef daarom niet op 

(Deuteronomium 31:6). Er is volharding nodig om op de juiste weg/het juiste pad te blijven 

(Tuinstra 1996:124-125). De aanmoediging in Spreuken 4:13, vergeleken met het 

taalgebruik in 3:6 en Jesaja 40:30-31, herinnert volgens Van Leeuwen (1997b:59) aan het 

feit dat leven een zaak is van zowel wijsheid (vergelijk Tuinstra) als goddelijke genade en 

benadrukt zowel de verantwoordelijkheid van de hoorder om gehoor te geven aan de 

vermaning (Spreuken 4:13) als het geschenk van wijsheid (4:11-12). Leven doet Fox 

(2000:179) denken aan wijsheid als ‘een boom des levens’ (Spreuken 3:18).289 

 

HAAR EN ZIJ 

 

De vrouwelijke voornaamwoorden haar en zij verwijzen niet naar de vermaning 

(mannelijk) maar naar de (vrouwelijke) ‘wijsheid’ (in Spreuken 4:11a) (vergelijk Spreuken 

3:16; 4:6 en 8:35) (Delitzsch [1866-91] 2006:79; Toy 1899:92; Tuinstra 1996:124-125; 

Van Leeuwen 1997b:59; Paul, Van den Brink & Bette 2011:373). Fox merkt, in 

tegenstelling tot Tuinstra en Van Leeuwen, op dat ר  in Spreuken 4:13b (de vermaning) מּוָסַ֣

als vrouwelijk ( ָה ְצֶרֶ֗֜  moet worden beschouwd. Hij zegt dat dit ook in Wijsheid van Jezus (נִ 

Sirach 6:22 geldt. Volgens hem is de vermaning gelijk aan wijsheid (Fox 2000:179). 

 

6.4.9  SPREUKEN 4:22 

 

ְרֵפֵֽא ֹו מ  ם ּוְֵֽלָכל־ְבָשרָּׁ֥ ם ְלמ ְצֵאיֶהִ֑ ים ֵהְ֭ ִיַ֣  ִכֵֽי־ח 

 

want leven zijn ze voor wie hen vindt,- 

een geneesmiddel voor heel zijn vlees; 

                                                           
288 ‘The sense of this command is for the learner to attach himself to understanding, to keep it always near him, 
that is, as the guide to his life’ (Reyburn & Fry 2000:105). 
289 ‘She is your life equates instruction or “education” with life’ (Reyburn & Fry 2000:105). 
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TEKSTKRITIEK 

 

Het Hebreeuwse woord ִכֵֽי   leidt de argumentatie in Spreuken 4:22 in, maar is weggevallen 

in de NBV (Tuinstra 1996:128-129). 

 

De vertaling van Toy (1899:97) luidt als volgt: ‘for they are life to those who find them 

and health (or, healing) to all their being (lit. flesh), or ... to him who finds … all his’. 

 

Fox vertaalt Spreuken 4:22 met: ‘for they are life to those who find them, and healing to 

all his flesh’. Het enkelvoud his verwijst volgens hem terug naar het meervoud those. Hij 

zegt dat numeriek verschil niet ongewoon is en moet worden gezien als een kenmerk van 

Bijbelse stijl (Fox 2000:184-185). De vertalingen van Toy en Fox sluiten aan bij de HSV 

(‘Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees’). 

 

Het Hebreeuwse woord ֹו   ְבָשרָּׁ֥ (zijn vlees) wordt in de SV, NBG en HSV vertaald met ‘hun 

(gehele/ganse) vlees’. Deze keuze houdt verband met het meervoudige ם  in ְלמ ְצֵאיֶהִ֑

Spreuken 4:22a. De Peshitta (Syrische vertaling) en de targoem (Aramese vertaling) 

vertalen met ‘voor wie hen vindt’ (de vertaling die ook in de NB wordt gehanteerd). Het is 

waarschijnlijker met BHS hun gehele/ganse/heel hun vlees te lezen. De verschrijving kan 

zijn ontstaan door haplografie (enkelschrijving) onder invloed van de מ aan het begin van 

het volgende woord (Paul, Van den Brink & Bette 2011:377). 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 4:20-27 

 

Spreuken 4:22 moet worden gelezen binnen het grotere geheel 4:20-27 (Kidner 1964:68; 

Scott 1965:50; McKane 1970:310; Whybray 1972:32; Murphy 1981:58; Garrett 1993:88; 

Tuinstra 1996:128; Crenshaw 1997:8; Van Leeuwen 1997b:60; Murphy 1998:28; Clifford 

1999:64; Davis 2000:48; Fox 2000:184; Perdue 2000:115; Waltke 2004:293; Longman 
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III 2006:153; Steinmann 2009:143; Paul, Van den Brink & Bette 2011:375; Loader 

2014:223).290 

 

Spreuken 4:20-27 mist volgens Scott de gebruikelijke afsluitende gevolgen. Spreuken 

5:21-23 bevat een verklaring die naar zijn zeggen beter past na 4:20-27 dan na 5:20 en 

daarom plaatst hij 5:21-23 na 4:20-27. Scott wijst op het feit dat de LXX twee extra verzen 

kent die de conclusie vormen van 4:20-27, maar deze verzen lijken hem niet origineel te 

zijn (Scott 1965:52). 

 

Spreuken 4:20-27 herhaalt denkbeelden, begrippen en gedachten die in dit hoofdstuk 

reeds naar voren zijn gebracht, maar geeft ze een nieuwe lading door op een metaforisch 

manier gebruik te maken van lichaamsdelen: ‘oor’ (vers 20), ‘ogen’ (vers 21 en 25), ‘voet’ 

(vers 26 en 27), ‘mond’/‘lippen’ (vers 24) en ‘hart’ (vers 21 en 23) (Garrett 1993:88; 

Tuinstra 1996:128; Murphy 1998:28; Clifford 1999:65; Davis 2000:49291; Perdue 

2000:115). Als de zoon luistert naar de uitspraken van de vader (Garrett 1993:88)/leraar 

(Perdue 2000:115) dan zal zijn lichaam (vlees) gezond zijn (leven) (Spreuken 4:22) 

(Garrett 1993:88; Perdue 2000:115). De vele verwijzingen naar lichaamsdelen 

onderstrepen dat alle ‘hulpbronnen’ van de zoon moeten worden aangeboord ten behoeve 

van leven en genezing. Als de zoon de boodschap van de vader ter harte neemt, dan leidt 

dat tot leven/genezing en heelheid (Longman III 2006:153-154). 

 

Tuinstra wijst op de bijna chiastische vorm van Spreuken 4:20-27: in 4:20-21 spoort de 

leraar de leerling aan opmerkzaam te zijn op zijn woorden en zijn oor te neigen tot zijn 

aanzeggingen, in 4:22-23 wordt de motivatie gegeven waarin leven centraal staat292, in 

4:24-25 worden de organen genoemd die met wijsheid moeten worden bestuurd en ten 

                                                           
290 ‘Concentrate’ (Spreuken 4:20-27 maakt deel uit van 4:1-27: ‘The lifelong pilgrimage’) (Kidner 1964:66, 68). 
‘Seventh Discourse: On Self-Discipline’ (Scott 1965:50). ‘The Mind is the Spring of Life’ (McKane 1970:310). 
‘Watch your step’. Spreuken 4:20-22 vormt de inleiding op 4:20-27 en eindigt met het woord ‘vlees’ dat het 
uitgangspunt vormt voor de sleutelwoorden ‘hart’ (vers 23), ‘mond’/‘lippen’ (vers 24), ‘ogen’/‘oogleden’ (vers 25) 
en ‘voet’ (vers 26) die de kapstok vormen waaraan 4:20-27 is opgehangen (Whybray 1972:32). ‘Seventh 
instruction’ waarbij 4:20-22 ‘reprise of introduction’ wordt genoemd (Murphy 1981:58). ‘Third Appeal’ (Garrett 
1993:88). ‘De zevende onderwijzing: De instrumenten der waarneming’ (Tuinstra 1996:128). ‘The Springs of 
Life’ (Crenshaw 1997:8). ‘Lecture VII: With Your Whole Being Heed My Words and Live’ (Clifford 1999:64). ‘The 
anatomy of wisdom Proverbs’. Spreuken 4:20-27 is het slot van 4:10-27 dat ‘het pad van goddelozen’ (vers 14) 
tegenover ‘het pad van rechtvaardigen’ (vers 18) stelt (Davis 2000:48-49). ‘Lecture VII. The straight path’. 
Spreuken 4:20-22 is een exordium (Fox 2000:184). Spreuken 4:20-27 maakt deel uit van 4:10-27: ‘Sixth 
Instruction: The Two Ways’. Spreuken 4:20-22 kan worden gezien als inleiding op 4:20-27 (Perdue 2000:115). 
‘Lecture 7: Don’t Swerve from the Right Way’. Spreuken 4:20-22 vormt de inleiding hierop: ‘Keeping the Interior 
Anatomy’ (Waltke 2004:293, 296). ‘Guard your heart’ (Longman III 2006:153). ‘Sixth Address to a Son: Advice 
for Living a Righteous Life’ (Steinmann 2009:143). ‘Leerdicht 7: Het zuivere pad’. Het wandelen op de juiste weg 
en het juiste pad verschaft wijsheid (Spreuken 4:13 en 22) (Paul, Van den Brink & Bette 2011:375). 
291 Het is een anatomisch overzicht dat de leerling voorstelt in termen van zeven lichaamsdelen. Zeven 
symboliseert in de Bijbel volkomenheid (vergelijk de zeven dagen van de schepping); de mens als fysieke totaliteit 
(Davis 2000:49). Spreuken 4:20-27 kan volgens Davis (2000:50) worden gezien als prelude op het onderricht 
met betrekking tot seksueel gedrag in de volgende drie hoofdstukken en heeft een contrapunt in 6:12-15 en 16-
19. 
292 ‘Verse 22 gives a reason for the command in verses 20-21’ (Reyburn & Fry 2000:111). 



 
492 

slotte komt het thema van de weg weer terug. Deze les is volgens Tuinstra opgebouwd als 

een kroniek van het wijze leven: het ontvangen van de wijsheid met het oor en oog van 

de perceptie, dan het bewaren en de verwerking ervan die een heilzame kracht op de mens 

uitoefent en waardoor hij zich zal laten leiden en tenslotte de terugkeer van het thema van 

de weg uit de vorige onderwijzing (Tuinstra 1996:128). 

 

Spreuken 4:20-23 

 

McKane vergelijkt Spreuken 4:20-23 met 3:8. De nadruk valt volgens hem op een lang 

leven en fysiek en materieel welzijn (vergelijk 3:2, 4 en 16 en volgende): ‘These are 

important aspects of the ‘wholeness’ which characterizes the life of the man who keeps the 

words and sayings of the teacher’ (McKane 1970:310). 

 

Spreuken 4:20-22 

 

Het meervoud  ם ְלמ ְצֵאיֶהִ֑ wordt in Spreuken 4:22b voortgezet in het enkelvoud (‘for that 

which is said refers to each one of the many (3:18, 28, 35))’ (Delitzsch [1866-91] 

2006:82). 

 

Spreuken 4:22-23 

 

Toy (1899:97) noemt Spreuken 4:22-23 de basis van de vermaning in 4:20-21. Spreuken 

4:22-23 is volgens Tuinstra volgens een a-b-b-a-schema opgebouwd, met de beide ִכֵֽי-

zinnen (want in de verzen 22a en 23b) aan het begin en het eind en de twee ָכל/ ָכל-zinnen 

(vers 22b voor heel zijn vlees en vers 23a ‘met alle waakzaamheid’). Deze verzen beginnen 

en eindigen met leven (Tuinstra 1996:128-129). 

 

ים ִיַ֣  LEVEN – ח 

 

Leven kan verschillende betekenissen hebben: een aards leven, een geestelijk leven, een 

ethisch leven en een eeuwig (eschatologisch) leven. De eerste betekenis ligt opgesloten in 

de omschrijving van Toy en Paul, Van den Brink en Bette. Toy vat leven op als ‘long life or 

preservation of life, which comprehends all outward earthly blessing’ (Toy 1899:97). 

Volgens Paul, Van den Brink en Bette (2011:377) verduidelijkt de vader in Spreuken 4:22a 

de eerdere uitspraak dat woorden van wijsheid ‘een boom des levens’ zijn (3:18). Het 

leven dat wordt geschonken, geeft ook lichamelijke gezondheid (Paul, Van den Brink & 

Bette 2011:377). (Uit het woord ‘ook’ zou kunnen worden afgeleid dat Paul, Van den Brink 

en Bette nog een andere betekenis van leven op het oog hebben.) De derde betekenis, 
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een ethisch leven, ligt opgesloten in de omschrijving van Kravitz en Olitzky (2002:22): ‘As 

previously promised, ethical living will enhance the quality of life’. Leven neemt evenals in 

Spreuken 4:4c (4:1-9) en 4:13b (4:10-19) een centrale plaats in: de woorden van de 

wijsheidsleraar zijn leven voor wie hen vindt (Tuinstra 1996:128-129). 

 

ם  ZE – ֵהְ֭

 

De voornaamwoorden ze in Spreuken 4:21-22 wijzen op ‘mijn woorden’ en ‘mijn 

aanzeggingen’ in vers 20. ‘The promise “to those who find [the words]” links the argument 

of v. 22 with the admonitions in v. 20’ (Waltke 2004:296). 

 

ם ים ֵהְ֭ ִיַ֣  LEVEN ZIJN ZE – ח 

 

Leven zijn ze herinnert aan beloften die betrekking hebben op goddelijke wijsheid die leven 

schenkt (vergelijk Spreuken 3:2, 18, 22; 4:10 en 13) en loopt vooruit op de belofte in 

Spreuken 4:23b (Steinmann 2009:143). 

 

ם  VINDT (VOOR WIE HEN) – ְלמ ְצֵאיֶהִ֑

 

Het werkwoord vinden (‘gain, secure’) past bij de werkwoorden opmerkzaam zijn op en 

neigen tot in Speuken 4:20 (Tuinstra 1996:128-129; Reyburn & Fry 2000:111; Waltke 

2004:297) omdat vinden het gevolg is van zoeken (zie Spreuken 3:13: ‘Zalig een mens 

die wijsheid heeft gevonden, een mens aan wie goed-verstaan ten deel valt’).  ׇמׇצר betekent 

‘to attain, to produce, to procure, etc.’ Het meervoud ם  in Spreuken 4:22a (Delitzsch ְלמ ְצֵאיֶהִ֑

[1866-91] 2006:82; Steinmann 2009:143) wordt in 4:22b voortgezet in het enkelvoud ‘for 

that which is said refers to each one of the many (3:18, 28, 35)’ (Delitzsch [1866-91] 

2006:81-82). 

 

אְרֵפֵֽ מ    – EEN GENEESMIDDEL 

 

ְרֵפֵֽא  wordt מ betekent volgens Delitzsch ([1866-91] 2006:82) (afhankelijk van hoe de מ 

opgevat) ‘health’ of de ‘means of health’. Een geneesmiddel, een zelfstandig naamwoord 

afgeleid van het werkwoord ׇרׇפא met de nominale prefix מ, komt zeven keer terug in 

Spreuken (6:15; 12:18; 13:17; 14:30; 15:4; 16:24 en 29:1) (Tuinstra 1996:128-129; 

Steinmann 2009:144). Het wordt, evenals elders in het Oude Testament (met uitzondering 

van 2 Kronieken 21:18), steeds in overdrachtelijke zin gebruikt. In Spreuken 16:24 wordt 

van ‘wat aangenaam gezegd wordt’ gezegd dat het honingzeem (‘zoet voor de ziel en 

genezend voor het gebeente’) is (vergelijk 12:18). Mogelijk moet ְרֵפֵֽא  als resultaat van מ 
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een geneesmiddel, dus als gezondheid, worden opgevat (vergelijk Jeremia 33:6) (Tuinstra 

1996:128-129). Paul, Van den Brink en Bette zijn van mening dat een geneesmiddel in 

Spreuken waarschijnlijk duidt op het ontvangen van gezondheid door verstandig te ‘leven’ 

en wijzen hiertoe op Spreuken 14:30 en 15:4. Zij sluiten echter niet uit dat Salomo in 

Spreuken 4:22 op de afwezigheid van ziekten of het herstel ervan doelt. Hij gaat er volgens 

hen immers vanuit dat JHWH zelf rechtstreeks is betrokken bij de mens die wijs leeft en 

die daarom ook de zegen van bijzondere gezondheid en genezing zal ervaren (vergelijk 

Deuteronomium 7:15). Het woord een geneesmiddel kan een brede betekenis hebben 

(vergelijk Spreuken 6:15; 12:18; 13:17 en 29:1) zodat ook aan een weldadige invloed kan 

worden gedacht (Paul, Van den Brink & Bette 2011:377). 

 

ים ִיַ֣ אְרֵפֵֽ מ   EN ח   – LEVEN EN EEN GENEESMIDDEL 

 

Toy en Waltke293 beschouwen een geneesmiddel als synoniem voor of parallel van leven 

dat verlossing van het kwade van het leven met zich meebrengt. Zij wijzen hiertoe op 

Spreuken 3:8 (Toy 1899:97; Waltke 2004:297). Vlees heeft de betekenis ‘lichaam’ 

(vergelijk ‘beenderen’ in Speuken 3:8) (Toy 1899:97). Leven en een geneesmiddel komen 

voort uit de wijsheid (Spreuken 14:30 en 15:4) (Van Leeuwen 1997b:60). 

 

ֹו  ZIJN VLEES – ְבָשרָּׁ֥

 

Zijn vlees kan verwijzen naar het lichaam maar ook naar het (totale) bestaan van de mens 

(Reyburn & Fry 2000:111). 

 

6.4.10 SPREUKEN 4:23 

 

‘Let bij alle dingen waarop je moet letten in de eerste plaats op je hart, want door de 

juiste besturing vandaaruit leef je het echte leven’ 

(Tuinstra 1996:129) 

 

ֵֽים ִי ֹות ח  נּו ּתֹוְצאָּׁ֥ ֶמֶ֗֜ ָך ִכֵֽי־ִמ  ר ִלֶבִ֑ ְשָמר נְצ ַ֣  ִמֵָֽכל־ִמְ֭

 

behoed je hart met alle waakzaamheid,- 

want daaruit zijn 

de uitgangen des levens; 

 

                                                           
293 De parallel van leven, ‘genezing’ (zie Spreuken 3:8), ‘entails restoration to full life that has been lost’ (zie 
3:18) (Waltke 2004:297). 
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CONTEXT EN INLEIDING 

 

De context van Spreuken 4:23 komt overeen met die van 4:22. Het voorstel van Kidner 

(1964:68) is om Spreuken 4:23 samen te nemen met 4:20-22 om leven zijn volle 

betekenis te geven.294 Deze tekst neemt een belangrijke plaats in de Nederlandse traditie 

van calvinistisch wijsgerig denken in en wordt vaak geciteerd in relatie tot de idee van het 

hart als levenscentrum. 

 

ר  BEHOED – נְצ ַ֣

 

Omdat het hart het middelpunt en de bron van de mens zijn, is de betekenis van behoed 

zich bekommeren om het leven (Van Leeuwen 1997b:60). 

 

ָך  HART (JE) –  ִלֶבִ֑

 

Inleiding 

 

Het woord hart komt zesenveertig keer (Waltke 2004:90-92)/negenennegentig keer 

(Steinmann 2009:91) voor in Spreuken en 858 keer in het Oude Testament (Waltke 

2004:90-92). 

 

Vertalingen van het woord ך  ִלֶבִ֑

 

Het woord ך  :wordt door enkele commentatoren op een andere manier vertaald ִלֶבִ֑

‘(thy)self’ (Toy 1899:97-98)295, ‘thoughts’ (Scott 1965:52) en ‘mind’ (McKane 

1970:310296; Van Leeuwen 1997b:60-61297; Murphy 1998:28; Kravitz en Olitzky 2002:45). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
294 Echt ‘leven’ is geen vluchtig of statisch bezit (vergelijk Lukas 12:15 en volgende waar Jezus zich richt tot de 
rijke dwaas) maar een religieuze levenskracht die opwelt als de mens zich waarheid eigen maakt (Spreuken 4:20-
22) en naar buiten vloeit (vergelijk Markus 7:15-23; Lukas 6:45; Johannes 4:14 en 7:38) (Kidner 1964:68). 
295 Toy merkt op dat ‘hart’ geen betrekking heeft op het verschil tussen het innerlijke en uiterlijke leven (in 
Spreuken wordt daartussen geen contrast aangetroffen). Het uiterlijke leven wordt beschouwd als de uitdrukking 
van het innerlijk (Toy 1899:97-98). 
296 Het onderwijs wordt bewaard in de ‘mind’ en daar wordt het ook nieuw leven ingeblazen en opgenomen zodat 
het behoort tot het onvervreemdbare bezit van de mens (de ‘mind’ is de bron van waaruit bezieling en vrucht 
dragen voortkomen) (McKane 1970:310). 
297 Van Leeuwen (1997b:60-61) kiest naast ‘mind’ voor de vertaling ‘heart’. 
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Betekenissen van het woord ך  ִלֶבִ֑

 

Het woord hart kan verschillende betekenissen hebben: (1) verstand/intelligentie (Kidner 

1964:68; Scott 1965:52; Whybray 1972:33298; Snijders 1984:46; Crenshaw 1997:8; 

Murphy 1998:28; Steinmann 2009:91) (bijvoorbeeld Spreuken 6:32a: ‘maar wie vreemd 

gaat met een vrouw ontbreekt het aan hart’ en 7:7b: ‘onderscheidde bij de zonen een 

jongen met gebrek aan hart’) (Delitzsch [1866-91] 2006:82; Kidner 1964:68), (2) 

emotie/gevoelen (bijvoorbeeld 15:15: ‘Voor een gebogene zijn alle dagen kwaad, wie 

goedgeluimd van hart is heeft steeds een feestdronk’ en 15:30: ‘Licht in ogen verheugt 

het hart, het horen van iets goeds laat het gebeente gedijen’) (Kidner 1964:68; Crenshaw 

1997:8299; Van Leeuwen 1997b:60-61; Murphy 1998:28; Steinmann 2009:91300), (3) de 

wil/het verlangen (Kidner 1964:68; Scott 1965:52; Whybray 1972:33; Snijders 1984:46; 

Van Leeuwen 1997b:60-61; Murphy 1998:28; Steinmann 2009:91) (bijvoorbeeld 11:20: 

‘Een gruwel voor de ENE zijn de verkeerden van hart, welbehagen heeft hij in wie gaaf van 

weg zijn’ en 14:14: ‘Verzadigd van zijn wegen wordt wie afgeweken is van hart, en van 

zijn handelingen iemand die goed is’) (Kidner 1964:68), (4) het innerlijk (bijvoorbeeld 3:5: 

‘Wees veilig bij de ENE met heel je hart, steun niet op je eigen verstand’) (Kidner 1964:68; 

Van Leeuwen 1997b:60-61301; Longman III 2006:154) en (5) borst(kas) (Shupak 

1993:297-304).302 

 

In Spreuken 4:23b staat waarom het hart behoed moet worden: want daaruit zijn de 

uitgangen des levens. Het hart wordt door Garrett (1993:88-89) en Crenshaw (1997:8) 

daarom bestempeld als een bron van leven. Het vermogen om vitaal en vreugdevol te 

leven komt van binnenuit en wordt niet bepaald door de omstandigheden (Garrett 

1993:88-89).303 Naast het feit dat het hart kan worden beschouwd als de bron van het 

leven bepaalt het ook de ‘grenzen’ van het leven (Paul, Van den Brink en Bette 2011:377). 

 

                                                           
298 In het oud Nabije Oosterse (en Israëlitische) denken was het hart het equivalent van wat in het ‘Westen’ het 
hoofd wordt genoemd. ‘Bescherm je hart’ betekent ‘be ruled al all times by your intelligence rather than by your 
emotions’. Omdat werd gedacht dat het hart de zetel van de intelligentie en van de wil was, was de beheersing 
ervan belangrijker dan wat dan ook (Whybray 1972:33). 
299 ‘Since springs were subject to pollution, they had to be protected from foreign matter’ (Crenshaw 1997:8). 
300 Zoals vreugde of blijdschap (Jesaja 24:7), vrees of angst (Jozua 2:11) en wanhoop of vertwijfeling (Prediker 
2:20) (Steinmann 2009:91). 
301 De Hebreeërs gebruikten ‘hart’ allesomvattend (Van Leeuwen 1997b:60-61). 
302 Shupak begint haar betoog met betrekking tot het woord ‘hart’ met terug te gaan naar de grondbetekenis 
‘borst(kas)’. Zij merkt op dat ‘hart’ betrekking heeft op het diepste wezen van de mens, het wezen van het 
menselijk bestaan ligt opgesloten in het ‘hart’. Het mag echter niet worden vereenzelvigd met de mens maar 
moet worden beschouwd als een onafhankelijke en op zichzelf staande eenheid. Na deze uitleg richt Shupak zich 
op betekenissen van het woord ‘hart’ in de Egyptische en Hebreeuwse wijsheid en komt tot de volgende 
mogelijkheden: het hart als zetel van verstand en begrip, het hart als zetel van gevoelens, het hart als het 
karakter van de mens en het hart als bron van morele kracht (Shupak 1993:297-304). 
303 Volgens Garrett (1993:88-89) is Spreuken 4:23 de bron van Jezus’ citaat in Johannes 7:38: ‘Wie in Mij gelooft, 
zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’. 
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Niet alleen het denken, voelen, willen en handelen komen voort uit het hart maar ook wat 

iemand zegt (zijn spraak). Vergelijk Spreuken 16:23 (‘Het hart van een wijze schenkt zijn 

mond inzicht, en van zijn lippen neemt men steeds meer aan’) (Van Leeuwen 1997b:60-

61; Fox 2000:186). 

 

Hart en verwante termen 

 

De Bijbel maakt naast hart gebruik van verwante termen zoals buik en ‘nieren’ (Jeremia 

11:20 en 17:10) (Toy 1899:97-98; Van Leeuwen 1997b:60-61). Israël deelde de 

antropologie aangaande het hart en andere lichaamsorganen met zijn buren (Van Leeuwen 

1997b:60-61). 

 

Hart en JHWH 

 

Iemands houding ten opzichte van JHWH is een zaak van het hart (Deuteronomium 6:5; 

1 Samuel 12:20; Spreuken 3:5 en 19:3) (Van Leeuwen 1997b:60-61; Waltke 2004:90-

92. Het hart heeft, evenals een bron, een verborgen diepte (Spreuken 20:3). De diepste 

diepten van het hart kunnen alleen door JHWH worden gepeild (Spreuken 25:2-3) en zijn 

verborgen voor de mens zelf en zijn vrienden (Jeremia 17:9-10; Spreuken 21:2 en 15:11). 

Voor Israël is het menselijke hart verbonden met JHWH ‘whether in loving service, in 

uncertain vacilitation (1 Kgs 18:21; Ps 86:11), or in grievous rebellion (Prov 19:3)’ (Van 

Leeuwen 1997b:60-61).304 

 

Hart en wijsheid 

 

Wijsheid is een kenmerk van het hart omdat het een gids kan zijn voor iemands bestaan 

(Tuinstra 1996:129; Steinmann 2009:91).305 Omdat het hart de plaats van de wijsheid is 

(het bevat de ‘levenswoorden’ van de leraar) (Van Leeuwen 1997b:60-61; Clifford 

1999:65), wordt het vaak als metonymie voor wijsheid gebruikt (Spreuken 7:7 en 10:13) 

(Van Leeuwen 1997b:60-61). 

 

 

 

 

 

                                                           
304 ‘The LORD, who knows the heart (17:3; 24:12), experiences all of its emotions (cf. 12:25; 14:10, 30; 15:15)’ 
(Waltke 2004:90-92). 
305 ‘Wisdom transforms the heart, leading to the sanctified life that characterizes a person as wise in his attitude 
and behavior’ (Steinmann 2009:91). 
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Samenvatting 

 

Samenvattend kan worden gezegd dat de Bijbel het woord hart metaforisch gebruikt voor 

de bron van iemands doen en laten (Van Leeuwen 1997b:60-61; Waltke 2004:90-92).306 

Omdat het hart het centrum is van emotie, intellect, religie en moraal307 (en de staat van 

het hart de beslissingen van het hart bepaalt en daarmee iemands daden of handelingen) 

moet het worden behoed met alle waakzaamheid (Waltke 2004:90-92). 

 

ָך ר ִלֶבִ֑  BEHOED JE HART – נְצ ַ֣

 

Behoed je hart betekent ‘guard your thoughts’ (Reyburn & Fry 2000:112). 

 

6.4.11 SPREUKEN 5:6 

 
א ֵתָדֵֽע יָה ֹלַ֣ ְעְגֹלֶתֶ֗֜ ּו מ   ס נָעָּׁ֥ ֵלִ֑ יִים ֶפן־ְּתפ  ח ח ְ֭ ר   א ַ֣

 

het pad ten leven zou zij anders inslaan,- 

maar verdoold zijn haar voetsporen, 

en zij weet het niet!- 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Reyburn en Fry merken op dat de betekenis van de Hebreeuwse tekst (of een deel ervan) 

vaag is. Spreuken 5:6 lijkt volgens hen te willen zeggen dat de weg van de overspelige 

vrouw voortdurend verandert en niet naar het leven leidt (Reyburn & Fry 2000:120). 

 

Spreuken 5:6 moet worden gelezen binnen het grotere geheel 5:1-23 (Whybray 1972:34; 

Paul, Van den Brink & Bette 2011:379; Loader 2014:233)308, 5:1-14 (Scott 1965:53; 

McKane 1970:314)309, 5:1-6 (Delitzsch [1866-91] 2006:85; Toy 1899:101; Kidner 

1964:69; Collins 1980:25; Murphy 1981:59; Garrett 1993:90; Tuinstra 1996:135; 

                                                           
306 ‘Even though the heart can stand in metonymy for the whole person in its “mental,” inner aspect (what my 
heart thinks is what I think), there is in the admonition to guard one’s heart an awareness of the mysterious 
reflexivity that humans possess: I can look at myself and make even my inmost self the object of care, reflection, 
improvement, and betterment’ (Van Leeuwen 1997b:60-61). 
‘The heart in biblical anthropology controls the body, its facial expressions (Prov. 15:13), its tongue (15:28; 
12:23), and all its other members (4:23-27; 6:18). … The heart also thinks, reflects, and ponders (24:12). … As 
the eyes were meant to see and the ears to hear, the heart is meant to discern and prompt action. … The heart 
also plans (6:14, 18; 16:19); it is the inner forum where decisions are made’ (Waltke 2004:90-92).  
307 Delitzsch ([1866-91] 2006:82) wijst op het ‘hart’ als ethisch centrum. 
Spreuken 6:25: ‘Begeer haar schoonheid niet in je hart en laat ze je niet vangen met haar oogleden’ en 23:17a: 
‘Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars’ (Waltke 2004:90-92). 
308 ‘Avoid the adulteress’ (Whybray 1972:34). ‘Leerdicht 8: De eigen vrouw en die van een ander’ (Paul, Van den 
Brink & Bette 2011:379). 
309 ‘The Misery to which Adultery Leads’ (Scott 1965:53). ‘Beware of the Seductress!’ (McKane 1970:314). 
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Crenshaw 1997:11; Clifford 1999:69; Fox 2000:190-191; Waltke 2004:306; Longman III 

2006:158; Steinmann 2009:156; Paul, Van den Brink & Bette 2011:379)310 of 5:3-6 

(Loader 2014:233, 238).311 

 

Het thema overspel wordt ook aan de orde gesteld in Spreuken 2:16-19; 6:24-25 (of 6:20-

35) (Paul, Van den Brink & Bette 2011:379)) en 7:25-27 (Whybray 1972:35-36). 

 

יִים  LEVEN – ח ְ֭

 

Leven in Spreuken is ‘the fullness of life’, ‘the intensity of the quantity of life’ (Collins 

1980:26). 

 

יִים ח ח ְ֭ ר   HET PAD TEN LEVEN – א ַ֣

 

Het pad ten leven is ontsnappen aan ‘een vreemde vrouw’ (Spreuken 5:3) (Murphy 

1998:32) en leidt naar ‘the good life’ en ook naar ‘long life’ (zoals in Spreuken 3:16) 

(Murphy 1998:32; Reyburn & Fry 2000:120). 

 

ס ֵלִ֑  ZOU ZIJ ANDERS INSLAAN – ֶפן־ְּתפ 

 

Het is grammaticaal mogelijk ‘een vreemde vrouw’ (Spreuken 5:3) op te vatten als het 

onderwerp van het werkwoord ס   ֵלִ֑ ֶפן־ְּתפ  (zou zij anders inslaan) in 5:6a. Het inhoudelijke 

bezwaar tegen deze benadering is dat een dergelijke verklaring strijdig is met het karakter 

van deze vrouw. Daarom worden de werkwoorden in Spreuken 5:6 opgevat als tweede 

persoon mannelijk enkelvoud (gericht tot de zoon) (Paul, Van den Brink & Bette 2011:383). 

 

 

 

 

 

                                                           
310 ‘The Deadly Power of the Harlot’ (Toy 1899:101). ‘The seductress’ (Kidner 1964:69). ‘Adultery as Death’ 
(Collins 1980:25). ‘Introduction: appeal to accept teacher’s wisdom’ (5:1-2) en ‘Description of the “strange 
woman” (adulteress) and her ways’ (5:3-6) (Murphy 1981:59). ‘First Strophe’ (Garrett 1993:90). ‘De 
aantrekkingskracht van de vreemde vrouw’ (Tuinstra 1996:135). ‘Exordium’ (5:1-2) en ‘The deadly delights of 
the Strange Woman’ (5:3-6) (Fox 2000:190-191). ‘Introduction’ (Waltke 2004:306). Waltke (2004:306) geeft 
Spreuken 5:1-2 het opschrift ‘Address, Admonition, and Aim’ mee en 5:3-6 ‘Motivation’ (Waltke 2004:307). ‘First 
Warning against Adultery’ (Steinmann 2009:156). ‘Een waarschuwing voor de vreemde vrouw’ (Paul, Van den 
Brink & Bette 2011:379). 
311  ‘v. 3: lips and palate of the Strange Woman → 

 v. 4: result – bitter end 
 
 v.5: ways and steps of the Strange Woman → 

 v. 6: result – deadly end’ (Loader 2014:238). 
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6.4.12 SPREUKEN 6:23 

 
ֹות מּוָסֵֽר ים ּתֹוְכחָּׁ֥ יִֶ֗֜ ֶרְך ח   ֹור וְֶדָּׁ֥ ֹוָרה אִ֑ ְצוָה וְתַ֣ י ֵנַ֣ר ִמְ֭  ִכָ֤

  
want een gebod is een lamp 

 en een licht is een onderrichting,- 

een weg ten leven 

zijn bestraffingen en vermaan, 

 

TEKSTKRITIEK 

 

Toy (1899:134) verwisselt Spreuken 6:22 en 23 (volgens Fox (2000:229) wellicht de 

oorspronkelijke volgorde312). 

 

Scott (1965:61) en Clifford (1999:78) plaatsen Spreuken 6:22 na 5:19. 

 

Er zijn exegeten die het bestaan van Spreuken 6:23 in twijfel trekken. Zo zegt Whybray: 

 

This verse is a later addition. The first half seems to be a gloss (that is, an explanation added 

originally in the margin and later transferred to the text) interpreting the meaning of the words 

commands and teaching in verse 20 in terms of a later orthodox Jewish wisdom in which lamp 

and light refer to the word of God (compare Ps. 119:105). The second half, which is similar to 

Prov. 10:17, has been added for no obvious reason, perhaps simply to provide the first half 

with a second line which makes it conform to the rules of Hebrew poetry. 

 

(Whybray 1972:41) 

 

McKane reageert op Whybray en spreekt zich genuanceerder uit over Spreuken 6:23 

(McKane 1970:328).313 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 6:23 moet worden gelezen binnen het grotere geheel 6:20-35 (Delitzsch [1866-

91] 2006:109; Toy 1899:132; Kidner 1964:73; Scott 1965:61; McKane 1970:326; 

Whybray 1972:40; Collins 1980:28; Murphy 1981:60; Garrett 1993:99; Crenshaw 

1997:12; Van Leeuwen 1997b:78; Murphy 1998:37; Clifford 1999:77; Fox 2000:227; 

                                                           
312 ‘But even without changing the text, we can transpose the verses mentally (and in translation) so as to convey 
the logical progression of the passage (thus Moffatt). In its present position, v 23 is parenthetical, explaining how 
wisdom guides a person (v 22a), while v 24 resumes v 22’s promise of guidance and protection and extends it 
into the lesson’ (Fox 2000:229). 
313 ‘Whybray therefore supposes that v. 23 exemplifies the same dominance of Jewish legal orthodoxy as appears 
in Ps. 119. This is a possible interpretation …’ (McKane 1970:328). 
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Perdue 2000:128; Waltke 2004:348; Longman III 2006:176; Steinmann 2009:175; Paul, 

Van den Brink & Bette 2011:397; Loader 2014:273).314 

 

Davis (2000:57)315 zet boven Spreuken 6:20-24 ‘Adorned with the commandments’ en 

Waltke (2004:350) en Paul, Van den Brink en Bette (2011:397) noemen Spreuken 6:20-

24 de ‘inleiding’. Waltke (2004:350-351) splitst Spreuken 6:20-24 in twee delen: 6:20-21 

(‘Address and Admonition to Be Attentive’) en 6:22-24 (‘Motivation’). Ook Clifford 

(1999:77) komt tot twee delen: (1) Spreuken 6:20-21, 23-24 en (2) 6:25-35.316 Murphy 

(1981:60) en Fox (2000:227-228) komen tot een nog fijnere verdeling: Spreuken 6:20-

21 (‘Introduction: encouragement to accept parental command and teaching’ (Murphy 

1981:60) en ‘Keep my teachings’ (Fox 2000:227)), 6:22-24 (‘Reasons for obedience’ 

(Murphy 1981:60) en ‘They will guide you through life’ (Fox 2000:227)), 6:25-33 en 34-

35 (6:25-35 (‘Warning against involvement with another’s wife’ (Murphy 1981:60)/‘Avoid 

the adulteress’ en ‘A husband’s jealousy cannot be appeased’ (Fox 2000:228))).317 

 

Spreuken 6:23 vertoont overeenkomst met Psalm 119:105 (י ֹור ִלנְִתיָבִתֵֽ אֶ֗֜ ָך וְ  י ְדָבֶרִ֑ ְגִלָּׁ֥  Naar‘ – נֵר־ְלר 

waar mijn pad voert is uw woord mij een licht, een lamp voor mijn voeten’) (McKane 

1970:327; Whybray 1972:41; Tuinstra 1996:168; Van Leeuwen 1997b:80; Murphy 

1998:39; Fox 2000:229; Perdue 2000:129-130; Waltke 2004:352; Steinmann 2009:180; 

Loader 2014:277). 

 

Spreuken 6:23 heeft een chiastische structuur: 

 

A ֵנַ֣ר lamp 

 B ְצוָה  gebod ִמְ֭

 B’ ֹוָרה  onderrichting תַ֣

A’ ֹור  licht (Steinmann 2009:176; Paul, Van den Brink & Bette 2011:397; Loader אִ֑

2014:277). 

                                                           
314 ‘Twelfth Introductory Mashal Discourse’ (Delitzsch [1866-91] 2006:109). ‘Warning against the adulteress’ (Toy 
1899:132). ‘Adultery’ (Kidner 1964:73). ‘The Self-Destructive Folly of Adultery’ (Scott 1965:61). ‘Warnings 
against Adultery’ (McKane 1970:326). ‘Avoid the adulteress’ (Whybray 1972:40). ‘Ninth instruction’ (Murphy 
1981:60). ‘The Sixth Exhortation’ (Garrett 1993:99). ‘De negende onderwijzing: De tweede waarschuwing tegen 
de vreemde vrouw’ (Tuinstra 1996:167). ‘Teaching against adultery’ (Van Leeuwen 1997b:78). ‘Vv 20-35 deal 
with the topic of marital fidelity that was featured in the previous chapter’ en ‘vv 20-35 form an instruction in 
which the author returns to the theme of adultery’ (Murphy 1998:37). ‘Lecture IX: The Dangers of Adultery’ 
(Clifford 1999:77). ‘Lecture IX. Adultery kills’ (Fox 2000:227). ‘Ninth Instruction: Warning against Adultery’ 
(Perdue 2000:128). ‘Lecture 9: The High Price of an Unchaste Wife’ (Waltke 2004:348). ‘The danger of adultery’ 
(Longman III 2006:176). ‘Ninth Address to a Son: A Father Teaches His Son to Avoid Fornication’ (Steinmann 
2009:175). ‘Leerdicht 9: Gevaar van overspel’ (Paul, Van den Brink & Bette 2011:397). 
Loader (2014:273) brengt in Spreuken 6:20-35 een driedeling aan: ‘introduction’ (6:20-24), ‘proposition’ (6:25-
32) en ‘conclusion’ (6:20-35). 
315 ‘The language and imagery in these verses (and similarly in 7:1-3; compare also 1:9; 3:3, 22) is a free 
adaptation of Deuteronomy 6:4-9, the basic creed of Judaism, which Jesus knew as “the greatest and first 
commandment” (Matt. 22:38)’ (Davis 2000:57). 
316 In Spreuken 6:21-23 weerklinkt ל ע יְִשָרֵאִ֑ ָ֖  .(Perdue 2000:128) (Deuteronomium 6:4-9 en 11:18-20) ְשמ 
317 Loader (2014:273) neemt de verzen 20-22 en 23-24 samen. 
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ים יִֶ֗֜ ֶרְך ח    EEN WEG TEN LEVEN – ֶדָּׁ֥

 

Leven wordt door commentatoren opnieuw verschillend geïnterpreteerd. 

 

De ‘profane’ betekenis wordt gehanteerd door Toy: een weg ten leven is een lang en 

gelukkig aards leven en het gedrag dat dit leven bewerkstelligt (Toy 1899:134). 

 

De ‘geestelijke’ betekenis wordt gebruikt door Waltke en Steinmann. ‘The way the LORD 

watches over, the way of the full and abundant life, and the way on which the son will be 

protected from hidden pitfalls’ (Waltke 2004:352). In de omschrijving van Waltke zouden 

echter naast ‘geestelijke’ ook ‘aardse’ trekken kunnen worden onderscheiden. Steinmann 

richt zich volledig op de ‘geestelijke’ betekenis: deze weg is Jezus Christus, die ‘the way, 

the truth, and the life’ is (Johannes 4:16) (Steinmann 2009:180). 

 

De opvattingen van Tuinstra en Longman III zijn voor tweeërlei uitleg vatbaar. Tuinstra 

zegt dat wijsheid de mens op de weg van een gelukkig leven brengt, zij brengt hem op de 

weg van het licht (een gebod is een lamp en een licht is een onderrichting) (vergelijk 

Spreuken 4:18) (Tuinstra 1996:167). Longman III vat leven als volgt samen: ‘It promotes 

a long and rich life experience’ (Longman III 2006:178). 

 

ֹות  BESTRAFFINGEN EN VERMAAN – מּוָסֵֽר EN ּתֹוְכחָּׁ֥

 

De letterlijke betekenis van ֹות מּוָסֵֽר  is volgens McKane (1970:327-328), Fox (2000:229) ּתֹוְכחָּׁ֥

en Reyburn en Fry (2000:149)318 ‘reproofs of discipline’. Bestraffingen en vermaan maakt 

deel uit van het onderricht (Delitzsch [1866-91] 2006:110; McKane 1970:327-328). 

McKane zegt dat, hoewel de metaforen ְצוָה ֹוָרה en ִמְ֭  afkomstig zijn uit de sfeer van תַ֣

juridische vroomheid, Spreuken 6:23 sterke banden heeft met de ‘oude’ wijsheid (McKane 

1970:327-328). Fox (2000:229) noemt ֹות מּוָסֵֽר  een constructie van synoniemen.319 De ּתֹוְכחָּׁ֥

begrippen ְצוָה ֹוָרה en ִמְ֭  ;worden vaak naast elkaar aangetroffen (Spreuken 3:11; 5:12 תַ֣

10:17; 12:1; 13:18; 15:5, 10 en 32)320 en zijn voor de opvoeding onmisbaar (Tuinstra 

1996:168; Waltke 2004:352). Het meervoud suggereert dat in deze spreuk verschillende 

onrechtmatige daden worden rechtgezet (Waltke 2004:352). 

 

 

                                                           
318 ‘Reproofs of discipline refers to the corrections that come from the application of discipline and training. This 

expression may also be taken as “correction and training”’ (Reyburn & Fry 2000:149). 
319 ‘… in other words, “tokaḥot which are musar”’ (Fox 2000:229). 
320 ‘These two words (tôkaḥat and mûsār) are also frequently used in the book and refer to the hard work, 

suggestive even of physical punishment, that it takes to keep doing the right thing’ (Longman III 2006:178). 
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6.4.13 SPREUKEN 8:35 

 
ְצִאי י מ ְ֭ א) [מ ְצֵאי( ִכַ֣ ֵֽה ]ָמָצַ֣ ֹון ֵמיְהָו צֶ֗֜ ֶפק ָר  ים ו ָיָּׁ֥ ִיִ֑  ח 

 
want wie mij vindt, vindt leven,- 

hem valt welbehagen ten deel 

van bij JHWH, 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 8:35 moet worden gelezen binnen het grotere geheel 8:32-36 (Toy 1899:179; 

Kidner 1964:81; Scott 1965:68; McKane 1970:358; Whybray 1972:52; Murphy 1981:61; 

Garrett 1993:110; Tuinstra 1996:225; Van Leeuwen 1997b:88; Murphy 1998:53; Clifford 

1999:98; Leman 1999:46; Davis 2000:69; Fox 2000:264, 289; Perdue 2000:145; Reyburn 

& Fry 2000:198; Waltke 2004:393, 423; Longman III 2006:208; Steinmann 2009:230; 

Paul, Van den Brink & Bette 2011:421-422; Loader 2014:321)321 of 8:33-36 (Delitzsch 

[1866-91] 2006:140). 

 

Spreuken 8:32-36 bevat een laatste uitnodiging en waarschuwing en bereidt de overgang 

naar hoofdstuk 9 voor (Van Leeuwen 1997b:95). In lijn hiermee zegt Longman III 

(2006:208) dat hoofdstuk 8 (tevens) de achtergrond verschaft voor de keuze die de lezer 

moet maken in hoofdstuk 9. Die keuze (maar dan tussen leven en dood) wordt ook door 

Tuinstra (1996:225) en Clifford (1999:98) benadrukt (vergelijk Spreuken 1:32; 2:18, 22; 

5:23; 6:32; 7:27 en 9:18) maar zij beperken zich tot 8:35-36.322 

 

Spreuken 8:35 vormt met 8:36 een verzameling die uit twee spreuken bestaat. Zij bevat 

zowel elementen van parallellisme als inclusie waarin de spreuken samen een ethisch 

literair stijlmiddel vormen waarin twee woorden (die vaak een contrast vormen) het geheel 

vertegenwoordigen (‘merismus’). Mij vindt wordt op één lijn gesteld met ‘tegen mij zondigt’ 

(Spreuken 8:36) en leven (vers 35) wordt beantwoord met ‘dood’ (8:36). Spreuken 8:35-

36 onderstreept het dogma van de twee wegen (Garrett 1993:110). 

 

                                                           
321 ‘Wisdom’s concluding exhortation to men’ (Toy 1899:179). ‘Wisdom’s appeal driven home’ (Kidner 1964:81). 
‘Epilogue’ (Scott 1965:68). ‘The Concluding Admonition’ (McKane 1970:358). ‘Conclusion’. Murphy (1981:61) 
verdeelt Spreuken 8:32-36 in: 8:32-33 (‘Reprise of invitation’) en 8:34-36 (‘Promise of life; threat of death’). 
‘Sixth Strophe’ (Garrett 1993:110). ‘Het vermanende slotdeel’ (Tuinstra 1996:225). ‘Final Invitation and Warning’ 
(Van Leeuwen 1997b:88). ‘Promise and Threat’ (Davis 2000:69). ‘Her love for humanity’ (‘Wisdom’s Appeal to 
Mankind’) (Fox 2000:264, 289). ‘Conclusion: Final Invitation and Warning’ (‘Conclusion: Wisdom’s Final Invitation 
and Warning’) (Waltke 2004:393, 423). ‘Wisdom as the Giver of Life’ (Steinmann 2009:230). ‘Afsluitende 
uitnodiging om naar de Wijsheid te luisteren’ (Paul, Van den Brink & Bette 2011:421-422). 
322 ‘Leven’ en dood zijn fysiek, maar met de connotatie van algemeen aards welzijn of falen, lichamelijk en 
geestelijk (Toy 1899:180). 
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Het Hebreeuwse woord י  brengt de verbinding tussen Spreuken 8:35 en 34 tot (want) ִכַ֣

stand (Waltke 2004:425). 

 

Spreuken 8:35(b) wijst (evanals 8:22-31 en in het bijzonder 8:22b323) op het verband 

tussen Wijsheid en (de gunst van) JHWH (Whybray 1972:52; Murphy 1998:54; Steinmann 

2009:22-23). Het herhaalt het thema leven dat Wijsheid haar volgelingen schenkt en is 

een verre echo van Spreuken 8:17b (נְנִי ֵֽ י יְִמָצאֻּ ֶ֜֗ ֲחר  ְמש   en die mij vroeg zoeken, zullen mij‘ – ּו 

vinden’). Vers 35 is een ‘soort’ herschrijving van Spreuken 3:13 waarbij vinden (8:35) is 

vervangen door de ‘zaligheid’ van JHWH (een geschenk van JHWH) (Murphy 1998:54). 

Spreuken 12:2 (‘Wie goed doet valt welbehagen ten deel van bij de ENE, een man vol 

plannetjes is voor hem de booswicht’) komt overeen met 8:35b (Steinmann 2009:22-23). 

 

ים ִיִ֑  LEVEN – ח 

 

Het is volgens McKane mogelijk dat er verwantschap bestaat tussen leven in Spreuken en 

de mythologische voorstelling van ‘een boom des levens’ (Spreuken 3:18) of ‘een 

springader van leven’ (10:11) (op dezelfde manier als het verband tussen ‘dood’ en de 

Kanaänitische god Mot met zijn geopende strot (1:12)). Leven is meer dan ademen en de 

dood treedt niet pas in wanneer het hart stopt met kloppen. Er bestaat een levende dood 

(McKane 1970:333). De relatie tussen leven en ‘een boom des levens’ in Spreuken 3:18 

wordt ook door Waltke (2004:425) aangevoerd maar hij rept niet over een mogelijke 

mythologische betekenis. 

                                                           
323 Vawter heeft een ‘paper’ geschreven met als titel ‘Prov 8:22: Wisdom and Creation’ waarin het Hebreeuwse 
woord centraal  נָנִי ָקְ֭ staat. ‘What I propose to argue in this paper is (1) that both Job 28 and Proverbs 8 speak of 

a “wisdom” which is neither God’s creation nor his natural attribute but rather a possession which he (unlike man) 
has acquired. Following on this position it will be further argued (2) that the qānānî of Prov 8:22, frequently 
translated “created me” (or the like), has to do instead with a divine acquisition of wisdom that then played a 
part in creation. Substantive to this argument will be the contention that in no single instance in the OT or in 
relevant cognate literatures are we compelled by the evidence to ascribe to the verb qānâ in any of its forms the 
sense “create.” Finally, it will remain (3) to suggest how and to what effect according to Prov 8:22 Yahweh took 
possession of wisdom as “the first of his way(s)”’ (Vawter 1980:205). Vawter komt tot de volgende slotsom: ‘… 
we are here presented with the concept of a pre-existent wisdom or at least of a wisdom not of the ordinary 
created order, in Proverbs 8 personified and in Job 28 not obviously so, in Proverbs 8 utilized in creation and in 
Job 28 not obviously so; in either case a wisdom which is not a native attribute of God but a reality accessible to 
him alone and acquired by him. It is sufficient to recognize that in these passages occurs a distinct wisdom 
concept that ought not be confused with other wisdom concepts of the OT’ (Vawter 1980:215). 
In navolging van Vawter merkt Collins op dat het maar de vraag is of Wijsheid zelf deel is van de schepping van 
JHWH (waarbij Collins de gedachtegang van Vawter volgt). Collins zegt dat de verzen volgend op Spreuken 8:22 
spreken over ‘Wijsheids voortgebracht zijn’. Dus wordt volgens hem verondersteld dat zij niet van eeuwigheid is. 
Er wordt naar Collins mening niet expliciet gezegd dat zij is voortgebracht doot JHWH, maar de tekst suggereert 
geen andere bron van waaruit zij zou kunnen zijn ontstaan. Zij stond JHWH terzijde in zijn scheppingswerk (en 
vermoedelijk bezielde zij het werk van JHWH) (Collins 1997:10). 
In 1972 formuleerde Von Rad zijn mening met betrekking tot de zelfopenbaring van de schepping (Spreuken 
8:22-31) als volgt: ‘What is described in Prov. 8 as ‘wisdom’, as world order, can be compared only with difficulty 
with the Egyptian concept Maat. It has no divine status, nor is it a hypostasized attribute of Yahweh; it is, rather, 
something created by Yahweh and assigned to its proper function. Although it is clearly differentiated from the 
whole of creation, it is an entity which belongs in the world, even if it is the first of the works of creation, the 
creature above all creatures’. Von Rad gaat vervolgens verder met te spreken over de zelfopenbaring van de 
schepping. Hij zegt dat het eigene van Wijsheid is dat het zowel een eigenschap van JHWH is als een aspect van 
de schepping. Het is de aanwezigheid van JHWH in de wereld waarin de mens kan participeren (Von Rad 
1972:153-154). 
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Leven is het doel van wijsheid (zie bijvoorbeeld Spreuken 4:13, 23 en 10:17) (Murphy 

1998:54) en Wijsheid belooft de gehoorzame zoon de meest prestigieuze prijs: eeuwig 

leven (Waltke 2004:425). In eeuwig leven schemert de leer van de laatste dingen door, 

het lot van de mens na de dood. Deze betekenis wordt aangehaald door Steinmann 

(2009:231) die leven een eschatologische betekenis geeft in de zin van eeuwigdurend 

leven door de genade van JHWH (zie bijvoorbeeld Spreuken 3:2, 18, 22; 4:10, 13 en 22-

23). Eenzelfde betekenis van leven komt ook naar voren bij Paul, Van den Brink en Bette. 

De wijze zal volgens hen onbeperkt leven verwerven en dit leven zal zich niet beperken tot 

het aardse bestaan, maar zal zich ook uitstrekken tot in het leven na dit leven. Dit geldt 

zowel voor het voortbestaan van iemands naam in een nageslacht als op het voortleven 

van een individu bij JHWH (Paul, Van den Brink & Bette 2011:421-422). 

 

ֹון צֶ֗֜  WELBEHAGEN – ָר 

 

De grondbetekenis van het Hebreeuwse woord ֹון צֶ֗֜  is volgens Waltke tweeledig: ‘The root ָר 

meaning of rāṣôn is two-sided, namely will and pleasure, whether oneself or another. Doing 

one’s own will and pleasure involves one’s desire, but doing the will and pleasure of another 

results in acceptance, approval, delight of another, and his returning favor and blessing’. 

In Spreuken verwijst ֹון   צֶ֗֜ ָר  (welbehagen) naar in de gunst ‘staan’ of ‘komen’ van anderen, 

vaak iemand van hoge komaf, meestal JHWH (Spreuken 8:35; 11:1, 20; 12:2, 22; 14:9; 

15:8 en 18:22) en de koning (14:35; 16:13, 15 en 19:12). ‘In short, the Owner of life 

mediates it to those who seek it through the inspired sage’s wisdom’ (Waltke 2004:425). 

Deze gedachte ligt ook opgesloten in de omschrijving van Steinmann. Hij zegt dat het 

zelfstandig naamwoord ֹון צֶ֗֜  favor, grace’, leven typeert als de vrucht van het geloof‘ ,ָר 

geschonken door JHWH (Steinmann 2009:22-23). 

 

6.4.14 SPREUKEN 9:11 

 
ֵֽים ִי ֹות ח  ָךֶ֗֜ ְשנַ֣ יפּו ְל  יָך וְיֹוִסָּׁ֥ ּו יֶָמִ֑ י יְִרבַ֣  ִכי־ִבְ֭

  
ja, door mij vermenigvuldigen zich je dagen,- 

en worden aan jou toegevoegd 

jaren van leven; 
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CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 9 

 

Spreuken 9 valt uiteen in drie onderdelen van elk zes verzen: 9:1-6, 7-12 en 13-18 

(McKane 1970:368; Whybray 1972:54; Collins 1980:32; Murphy 1981:62; Tuinstra 

1996:230, 234, 237; Van Leeuwen 1997b:100; Murphy 1998:57; Davis 2000:70, 72-73; 

Perdue 2000:149; Waltke 2004:430; Longman III 2006:215; Steinmann 2009:242; 

Loader 2014:379). Volgens Van Leeuwen vormt Spreuken 9 de conclusie van de eerste 

negen hoofdstukken. Hij bestempelt Spreuken 9:1-6 en 13-18 als parallelle onderdelen die 

worden onderbroken door 9:7-12. Spreuken 9:7-12 geeft te kennen dat hoofdstuk 9 de 

eerste negen hoofdstukken omgeeft door een herhaling van sleutelbegrippen uit 1:1-7 (1:7 

en 9:10 met betrekking tot de ‘vrees voor JHWH’; 1:5 en 9:11) en van Wijsheid’s eerste 

toespraak in 1:20-33 (1:22, 29 en 9:7-8; 1:29 en 9:10) (Van Leeuwen 1997b:100). 

Murphy vindt de structuur van hoofdstuk 9 duidelijk. De eerste zes verzen gaan over 

Vrouwe Wijsheid en de laatste zes over Vrouwe Dwaasheid. Hij blijft echter zitten met de 

vraag wat te doen met de zes tussenliggende verzen (zie Spreuken 9:11 in relatie tot 9:7-

12) (Murphy 1998:57). 

 

Spreuken 9:11 in relatie tot 9:7-12 

 

Spreuken 9:11 maakt deel uit van een groter geheel: 9:7-12 (Kidner 1964:82; McKane 

1970:368; Whybray 1972:54; Collins 1980:32; Murphy 1981:62; Garrett 1993:114; 

Tuinstra 1996:234; Van Leeuwen 1997b:100; Davis 2000:72; Perdue 2000:149; Waltke 

2004:430, 438; Longman III 2006:215, 217-218; Steinmann 2009:238; Paul, Van den 

Brink & Bette 2011:427).324 

 

Toy (1899:183), Kidner (1964:82), McKane (1970:386) en Whybray (1972:54) zijn van 

mening dat Spreuken 9:7-12 geen overtuigende nog passende voortzetting is van de 

toespraak van Wijsheid en de oorspronkelijke samenhang van 9:1-6 en 9:13-18 

onderbreekt. Garrett (1993:114) reageert hierop met ‘the teachings here show an 

unmistakable similarity to Wisdom’s appeals in 1:20-33 and 8:1-36’ en ‘the promise of life 

(v. 11) and statement of individual responsibility (v. 12) are a fitting conclusion to 

Wisdom’s final appeal’ (Garrett 1993:116). 

 

                                                           
324 ‘The closed or open mind’ (Kidner 1964:82). ‘Wisdom and Incorrigibility’ (McKane 1970:368). ‘Miscellany of 
sayings and directions’ (Murphy 1981:62). ‘De spotter en de wijze’ (Tuinstra 1996:234). ‘Wisdom’s Instruction’ 
(Davis 2000:72). ‘The Poet’s Supplement to the Invitations’ (Waltke 2004:430, 438). ‘Wisdom sayings to the 
counselor’ (Longman III 2006:215, 217-218). ‘Lady Wisdom’s Proverbs’ (Steinmann 2009:238). ‘Aanvullingen 
bij de uitnodiging van de Wijsheid’ (Paul, Van den Brink & Bette 2011:427). 
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Spreuken 9:7-12 geeft te kennen dat er mensen zijn die niet te corrigeren zijn en dat de 

wijsheidsleraar zich moet richten op hen die open staan voor wijsheid en zich eraan 

blootstellen (9:7-9) (McKane 1970:368). 

 

Aan het begin van deze paragraaf is opgemerkt dat Van Leeuwen Spreuken 9:7-12 

beschouwt als een onderbreking (‘This section is an interlude whose presence delays the 

final contrast between Wisdom and Folly’). Spreuken 9:10-11 onderbreekt het advies in 

9:8-9 met een variatie op het thema wijsheid in relatie tot ‘vrees voor JHWH’ (9:10) 

gevolgd door een uitlating van Wijsheid (door mij) (9:11). Het onderdeel sluit af met een 

advies dat teruggrijpt op de tegenstelling tussen wijzen en spotters (9:12). Spreuken 9:7-

12 loopt vooruit op de korte gezegden en waarschuwingen die in de hoofdstukken 10-29 

de boventoon voeren. Deze verzen stellen (door gebruik te maken van parallellisme) de 

wijzen gelijk aan de rechtvaardigen (in tegenstelling tot de goddelozen). Deze gelijkstelling 

verbindt de focus op wijsheid en dwaasheid in de hoofdstukken 1-9 met die op rechtvaardig 

en goddeloos kenmerkend voor de hoofdstukken 10-15. Spreuken 9:7-12 biedt zo hulp in 

het samenbinden van de hoofdstukken 1-9 en de erop volgende verzamelingen (Van 

Leeuwen 1997b:103).325 

 

In Spreuken 9 (zie context en inleiding) is de vraag van Murphy (wat te doen met de 

tussenliggende verzen 7-12) aan de orde gesteld. Hij geeft het volgende antwoord: ‘There 

is no easy explanation for the presence of vv 7-12. Their awkward placement between the 

two women is reminiscent of a similar (dis)placement in the case of 6:1-19. They seem to 

have a dubious history, in view of the LXX version which has an addition after v 10 …. Then 

after v 12 there is a lengthy addition …. This LXX expansion is surely not a happy insert 

after v 12’. Spreuken 9:11 past volgens Murphy beter na 9:6 in navolging van de New 

American Bible (Murphy 1998:58). Ook Fox (2000:295-296, 299-300) is de zienswijze 

toegedaan dat Spreuken 9:11 na 9:6 moet worden geplaatst en behoort tot het gedeelte 

dat handelt over ‘Lady Wisdom’s banquet’ (9:1-6, 11). Hij beschouwt Spreuken 9:7-10 

(‘Advice to the adviser’) en 9:12 (‘Wisdom’s value’) als twee tussenvoegingen (Fox 

2000:295-296).326 In tegenstelling tot Fox beschouwt Waltke Spreuken 9:7-12 (hij rept 

niet apart over 9:11 zoals Fox) niet als tussenvoeging. Hij zoekt steun bij Plöger 

(1984:105-106) die aarzelt om Spreuken 9:7-12 los te maken uit de context en is van 

                                                           
325 Spreuken 9:11 ‘forms links with Wisdom’s speech (“by me” in 8:15-16) and with the parental gift of “years of 
life” (3:2; 4:10) (Van Leeuwen 1997b:103). 
326 ‘This passage is undoubtedly an addition. It interrupts Wisdom’s speech and is inappropriately interposed 
between the injunction in v 6 and its natural sequel in v 11, which gives the reason (introduced by causal ki) for 
the injunction. The later scribe who inserted these verses apparently doubted that the “callow” and “senseless” 
are the right recipients of the invitation to wisdom, and so introduced a caveat. The passage does not echo the 
vocabulary of the preceding section and does not confront Wisdom’s invitation directly; it speaks instead to the 
issue of effective chastisement. It appears, then, that the present passage originated as an independant epigram 
and was subsequently inserted as a response to Wisdom’s summons of the ignorant’ (Fox 2000:306). 
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mening dat thematische en stilistische overwegingen de zienswijze van Plöger steunen dat 

9:7-12 de verzen 1-6 en 13-18 aanvult (Waltke 2004:438). Longman III (2006:215) 

spreekt zich niet uit over Spreuken 9:7-12 maar zegt alleen dat de moeilijkheid van 

hoofdstuk 9 de relatie van 9:7-12 met de rest is. Hij vindt het omstreden of 9:11 (of 

wellicht zelfs 9:9-12) misplaatst is en na 9:6 zou moeten worden geplaatst (Longman III 

2006:220). Clifford (1999:101-102) sluit zich wat betreft de plaatsing van Spreuken 9:11 

aan bij Murphy en Fox. 

 

Spreuken 9:10-12 

 

Scott (1965:76) neemt het standpunt in dat Spreuken 9:10-12 het vervolg is op de 

uitnodiging van Wijsheid in 9:5-6 en het oorspronkelijke slot van de hoofdstukken 1-9 

markeert. 

 

Spreuken 9:10-11 

 

Delitzsch ([1866-91] 2006:148) wijst op het verband tussen vers 11 en vers 10 (vers 11 

is het bewijs van het motief in vers 10).327 Ook Tuinstra beschouwt Spreuken 9:10-11 als 

‘eenheid’. Vers 11 bevat volgens hem de motivatie van een variant op het motto in vers 

10. Centraal staat de religieuze maatstaf (vers 10), met daaraan verbonden de 

heilstoezegging aan de wijze (vers 11). De wijsheid heeft door haar gegrond zijn in JHWH 

leven en welzijn te bieden (Tuinstra 1996:234-235).  

 

Spreuken 9:11-12 

 

Spreuken 9:11-12 vormt volgens Waltke een chiastische inclusie met 9:7-12 

(‘spotter’/‘boosdoener’-‘wijze’ (vers 7-9) versus wijze-‘spotter’ (vers 12)) door eerst de 

voordelen van wijsheid te noemen (vers 11) en daarna de nadelen van spotten (vers 12). 

Het biedt tevens een goede overgang naar de uitnodiging van Vrouwe Dwaasheid in de 

verzen 13-18 (Waltke 2004:439). 

 

SPREUKEN 9:11 EN י   DOOR MIJ – ִבְ֭

 

Toy is van mening dat Spreuken 9:11 moet worden beschouwd als enig overgebleven deel 

van een paragraaf waarbij mij verwees naar wijsheid in een strofe die verloren is gegaan. 

                                                           
327 ‘It is the fear of God with which Wisdom begins, the knowledge of God in which above all it consists, for by it 
is fulfilled the promise of life which is given to the fear of God … and to humility, which is bound up with it’ 
(Delitzsch [1866-91] 2006:148). 
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Er is volgens hem geen verband met Spreuken 9:6 (in tegenstelling tot Murphy, Fox en 

Clifford) (Toy 1899:194-195). 

 

Door mij heeft volgens Whybray alleen zin als Wijsheid spreekt. ‘It may be intended to 

give the impression that these verses are the continuation of Wisdom’s speech in verses 

3-6. On the other hand the phrase is inconsistent with verse 10, in which Wisdom is spoken 

of in a way which shows that she is not the speaker’ (Whybray 1972:55). Met ‘these verses’ 

bedoelt Whybray Spreuken 9:7-12 en sluit hiermee aan bij Scott. Ook Murphy neemt het 

standpunt in dat door mij alleen kan verwijzen naar de gepersonifieerde Wijsheid, alhoewel 

zij haar verklaring lijkt te hebben beëindigd in Spreuken 9:6. Spreuken 9:10 kan volgens 

hem worden opgevat als een soort inleiding. Hij zet zijn mening dat Spreuken 9:11 moet 

worden toegeschreven aan Wijsheid, in plaats van de wijsheidsleraar die in hoofdstuk 9 

niet voorkomt (hoewel kan worden verondersteld dat hij het woord voert in de verzen 1-

3), kracht bij door te wijzen op de verbinding van wijsheid met leven. Alleen Vrouwe 

Wijsheid kan de belofte van lang leven garanderen (hoewel ook de wijsheidsleraar leven 

belooft als een vrucht van wijsheidsonderwijs) (Murphy 1998:60). Ook Perdue (2000:149) 

vat door mij op als de stem van Vrouwe Wijsheid die verwijst naar wijsheid en kennis in 

vers 10 en met hen Waltke (2004:442)328 en Steinmann (2009:241).329 

 

Longman III laat in het midden naar wie door mij verwijst. Het zou de wijsheidsleraar 

kunnen zijn, maar hij zegt dat commentatoren die een verbinding leggen met het gehoorde 

in Spreuken 9:1-6 ook een punt hebben (en het dan Vrouwe Wijsheid moet zijn) (Longman 

III 2006:219-220). Volgens Clifford (1999:101-102) heeft de uitdrukking door mij geen 

antecedent. 

 

 JA – ִכי

 

Hoewel het Hebreeuwse woord ִכי   vaak wordt vertaald met want/omdat geeft Waltke 

(2004:442) de voorkeur aan ‘surely’ omdat Spreuken 9:11, dat wijst op de voordelen van 

wijsheid, nauwelijks een argument naar voren brengt waarom het religieuze aspect 

noodzakelijk is voor ware wijsheid en inzicht. 

 

 

 

                                                           
328 Waltke (2004:442) is van mening dat ‘door Mij’ verwijst naar wijsheid (vergelijk Spreuken 3:13-14). 
329 Steinmann (2009:241) zegt dat ‘want door Mij’ te kennen geeft dat Spreuken 9:7-12 niet simpelweg bestaat 
uit wijze woorden, maar dat deze woorden de woorden van Wijsheid zelf zijn. 
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יָך ּו יֶָמִ֑ ֵֽים  EN יְִרבַ֣ ִי ֹות ח  ָךֶ֗֜ ְשנַ֣ יפּו ְל  וְיֹוִסָּׁ֥ – VERMENIGVULDIGEN ZICH JE DAGEN EN WORDEN AAN JOU TOEGEVOEGD 

JAREN VAN LEVEN 

 

De uitdrukking יָך ּו יֶָמִ֑  kan betrekking hebben op een aantal jaren (bijvoorbeeld ‘twintig’ in יְִרבַ֣

1 Samuel 7:2) maar kan ook duiden op een overvloed aan ‘dagen’ zoals in bijvoorbeeld 

Deuteronomium 11:21. In Spreuken eindigen de dagen van de wijzen in leven en niet in 

de dood zoals die van de dwazen (Waltke 2004:442). De zojuist besproken korte tijdspanne 

wordt versterkt door de uitdrukking ֵֽים ִי ֹות ח  ָךֶ֗֜ ְשנַ֣ יפּו ְל   een samenvoeging van gezegden (zie ,וְיֹוִסָּׁ֥

Spreuken 3:2 en 4:10) (Waltke 2004:442; Steinmann 2009:239). 

 

De uitdrukking worden aan jou toegevoegd jaren van leven bevat gezegden uit vorige 

hoofdstukken: ja, door mij vermenigvuldigen zich je dagen (Spreuken 9:11a) = ‘talrijk 

worden dan voor jou de jaren van leven’ (4:10b) + ‘Want lengte van dagen’ (3:2aα) en en 

worden aan jou toegevoegd jaren van leven (9:11b) ≈ ‘zullen ze jou toevoegen’ (3:2b) + 

‘jaren van leven’ (3:2aβ) (Fox 2000:299-300).330 

 

6.4.15 SPREUKEN 10:11 

 
ה ָחָמֵֽס ֶסָּׁ֥ ים יְכ  ָשִעֶ֗֜ י ְר  יק ּוִפָּׁ֥ ִדִ֑ י צ  יִים ִפַ֣ ֹור ח ְ֭  ְמקַ֣

  
Een springader van leven 

 is de mond van een rechtvaardige,- 

en de mond van boosdoeners 

bedekt geweld. 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 10:11b is gelijk aan 10:6b (Delitzsch [1866-91] 2006:157; Toy 1899:205-206; 

Snijders 1984:75; Murphy 1998:73-74331; Clifford 1999:111, 114; Kravitz & Olitzky 

2002:99; Waltke 2004:449332; Longman III 2006:234; Fox 2009:517; Tuinstra 2011:24-

25). Delitzsch staat echter op het standpunt dat Spreuken 10:11b niet op dezelfde manier 

mag worden gelezen als 10:6b. Spreuken 10:11b moet volgens hem worden gelezen in 

relatie tot 10:11a. Er mag namelijk niet over het hoofd worden gezien dat in Spreuken 

10:6b het woord ‘geweld’ het ‘object’ is en in 10:11b het ‘subject’ (Delitzsch [1866-91] 

2006:157). 

                                                           
330 ‘This line repeats the thought of the first one with years replacing days’. ‘This line’ heeft betrekking op ‘years 
will be added to your life’ (Reyburn & Fry 2000:209). 
331 ‘But yields the necessary parallellism’ (Murphy 1998:73-74). 
332 ‘Since “blessing” is the subject in v. 6a, its antonym, “violence,” is presumably the subject in v. 6b …. Likewise, 
since the “mouth of the righteous” is the subject of v. 11a, the “mouth of wicked people” is presumably the 
subject in v. 11b’ (Waltke 2004:449). 
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Garrett (1993:118) en Tuinstra (2011:22) laten Spreuken 10:11 deel uitmaken van 10:6-

11 (‘The Mouth of the Wicked’ (Garrett 1993:118)). Spreuken 10:6 en 11 vormen een 

inclusie door de herhaling van en de mond van boosdoeners bedekt geweld (vers 6b en 

11b). Binnen deze inclusie zijn de verzen 7-10 parallel gerangschikt (a-b-b-a). Spreuken 

10:7 en 9 corresponderen met elkaar (het lot van de ‘rechtvaardige’ versus dat van de 

‘boosdoeners’) en 10:8 en 10 (‘wie dwaas van lippen is zal worden omgegooid’). De 

herhaling (met betrekking tot de ‘mond’ van de goddelozen) wijst op het accent van deze 

‘verzameling’ (Garrett 1993:118). 

 

Spreuken 10:11 is verbonden met 10:10 (Fox 2009:517; Steinmann 2009::271) door de 

paronomasia tussen de eerste regels (יִן ץ ע ְ֭ ֵרֵֽ in 10:10 en ק ַ֣ יִים   ֹור ח ְ֭ ְמקַ֣ in 10:11) (Steinmann 

2009:271). 

 

Spreuken 10:11 en 12 zijn met elkaar verbonden en vormen een spreukenpaar (Van 

Leeuwen 1997b:109; Waltke 2004:460; Steinmann 2009:271; Paul, Van den Brink & Bette 

2011:437): vers 12 laat de verkeerde houding achter de in vers 11 beschreven 

communicatie zien (Waltke 2004:460; Paul, Van den Brink & Bette 2011:437). Spreuken 

10:11-12 maakt deel uit van 10:11-14 (‘good and bad speech’) (zie ook 10:18-21) (Van 

Leeuwen 1997b:109; Fox 2009:517). Beide verzen zijn daarnaast verbonden door ה ֶסָּׁ֥ יְכ 

(vers 11)/ה ֶסָּׁ֥ en door klank, vergelijk (bedekt) (vers 12) ְּתכ  ים   ָשִעֶ֗֜ י ְר  ִפָּׁ֥ (vers 11) en ים   ָשִעֶ֗֜ ְפ  (vers 

12). Er is ook een chiastische structuur. In vers 11 vormen de woorden die het onderwerp 

van de zin zijn de kern van het vers en in vers 12 de buitenste rand (Murphy 1981:68; 

Waltke 2004:460; Paul, Van den Brink & Bette 2011:437). 

 

Vers 11 houdt zich bezig met de bijdrage die de rechtvaardige levert aan het welzijn van 

de gemeenschap (en de schade die de goddeloze aanricht) (Toy 1899:205-206; McKane 

1970:418; Whybray 1972:63; Waltke 2004:460333). 

 

יִים ֹור ח ְ֭  EEN SPRINGADER VAN LEVEN – ְמקַ֣

 

Een springader van leven wijst op de ultieme bron JHWH (Kidner 1964:86) in Psalm 36:9 

en komt ook voor in bijvoorbeeld Spreuken 13:14; 14:27 en 16:22 (opspringend in de 

wijze) (Toy 1899:205-206; Kidner 1964:86; Van Leeuwen 1997b:109; Murphy 1998:73-

74; Reyburn & Fry 2000:225334; Longman III 2006:234; Fox 2009:517; Steinmann 

                                                           
333 ‘The right word, spoken at the right time (15:23) and in the right way (15:1; 17:27), supports or corrects a 
community in a way that promotes its life. Whereas a community gathers around the open speech of the unselfish 
person in order to live, the mouth (pî) of the wicked (rešā’îm; see v.7) hypocritically conceals violence (yekasseh 
ḥāmās; see 10:6), for to be successful self-serving speech must be veiled’ (Waltke 2004:461). 
334 ‘Fountain renders a word that is also applied to a well dug by people or to a naturally occurring spring’ (Reyburn 
& Fry 2000:225). 
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2009:268; Tuinstra 2011:24-25) en in Jeremia 2:13 en 17:13 (Delitzsch [1866-91] 

2006:157; Toy 1899:205-206; Van Leeuwen 1997b:109; Waltke 2004:460; Steinmann 

2009:268). Ezechiël weidt over deze metafoor uit in hoofdstuk 47:1-12 en Jezus gebruikt 

hem als gave van de Geest in bijvoorbeeld Johannes 4:14; 7:38 en 39 (Kidner 1964:86; 

Van Leeuwen 1997b:109; Steinmann 2009:268). Het is een krachtig beeld in heet en droog 

Israël waar leven zonder water onmogelijk is (vergelijk Spreuken 3:18 en 15:4) (Toy 

1899:205-206; Van Leeuwen 1997b:109; Waltke 2004:460). In de context van Spreuken 

wijst de uitdrukking op de levenwekkende en leven beschermende kracht van een wijs en 

betrouwbaar woord (Toy 1899:205-206; Fox 2009:517; Tuinstra 2011:24-25). 

 

De uitdrukking verwijst naar het water in het paradijs dat de wortels van de boom des 

levens voedt (McKane 1970:418; Steinmann 2009:268). 

 

Het is een springader van ‘levend’ of ‘leven gevend’ water. Maar leven staat ook voor alles 

wat heilzaam is (zie context en inleiding) (Whybray 1972:63). 

 

Een springader van leven (יִים ֹור ח ְ֭  komt vijf keer in het Oude Testament voor en vier keer (ְמקַ֣

in Spreuken (10:11; 13:14; 14:27 en 16:22) (Steinmann 2009:268; Tuinstra 2011:24-

25) en leven is leven in de eschatologische betekenis van eeuwigdurend leven door de 

genade van JHWH (vergelijk bijvoorbeeld Spreuken 3:2, 18, 22; 4:10, 13 en 22-23). Deze 

springader van leven is de mond van een rechtvaardige (יק ִדִ֑ י צ   .(Steinmann 2009:268) (ִפַ֣

In Spreuken zijn vier zaken een springader van leven: de mond van een rechtvaardige 

(10:11), ‘het onderricht van een wijze’ (13:14), ‘vrees voor JHWH’ (14:27) en ‘inzicht’ 

(16:22) (Clifford 1999:114; Tuinstra 2011:24-25). 

 

יק ִדִ֑ י צ  יִים ִפַ֣ ֹור ח ְ֭  EEN SPRINGADER VAN LEVEN IS DE MOND VAN EEN RECHTVAARDIGE – ְמקַ֣

 

De metafoor een springader van leven wordt gebruikt voor het taalgebruik (de mond) van 

een rechtvaardige (Toy 1899:205-206; McKane 1970:418; Perdue 2000:166).335 ‘Een 

woord op zijn tijd’ (Spreuken 15:23) en op de juiste wijze (15:1 en 17:27) is constructief 

voor een gemeenschap (Waltke 2004:460-461; Paul, Van den Brink & Bette 2011:437). 

Het verband tussen een rechtvaardige en leven wordt ook aangetroffen in Spreuken 10:16 

(Tuinstra 2011:24-25). 

 

                                                           
335 ‘Thus the mouth of the righteous is here called a fountain of life, because that which he speaks, and as he 
speaks it, is morally strengthening, intellectually elevating, and inwardly quickening in its effect on the hearers; 
while, on the contrary the mouth of the godless covereth wrong (violentiam), i.e., conceals with deceitful words 
the intention, directed not to that which is best, but to the disadvantage and ruin of his neighbours; so that words 
which in the one case bring to light a ground of life and of love, and make it effectual, in the other case serve for 
a covering to an immoral, malevolent background’ (Delitzsch [1866-91] 2006:157). 
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ה ֶסָּׁ֥  BEDEKT – יְכ 

 

Het werkwoord ה   ֶסָּׁ֥ כ  heeft twee betekenissen. De betekenis hangt af van het voorwaarts of 

achterwaarts lezen van Spreuken 10:11b: de mond van een rechtvaardige bedekt geweld 

of geweld bedekt de mond van boosdoeners (Clifford 1999:114). 

 

6.4.16 SPREUKEN 10:16 

 
ָטֵֽאת ע ְלח  ת ָרָשַ֣ ָ֖ ים ְּתבּוא  ִיִ֑ יק ְלח  ִדַ֣ ת צ  ַ֣ ל   ְפעֻּ

 

De arbeid van een rechtvaardige 

 is ten leven,- 

het inkomen van een boosdoener 

 dient tot zonde. 

 

TEKSTKRITIEK 

 

Volgens Garrett (1993:119) kan de Hebreeuwse tekst de betekenis ‘een rechtvaardige 

gebruikt zijn arbeid voor goede doelen in tegenstelling tot een boosdoener’ hebben. Hij 

vindt de idee dat een rechtvaardige zijn arbeid ten leven besteedt vreemd. Garrett verwijst 

naar Dahood (1963:19-20) die naar zijn mening overtuigend beargumenteert dat de ל een 

‘lamed emphaticum’ is en ָטֵֽאת   ח  opvat als ‘punishment’ (1 Koningen 13:34) of ‘death’ (in 

tegenstelling tot leven in vers 16a). Hij vertaalt als volgt: ‘The reward of the virtuous is 

truly life, The fruit of the wicked is truly punishment’ en ziet dit als een dogma van het 

leven na de dood (Dahood 1963:19-20). Garrett (1993:119) wijst verder op Thomas 

(1963:295-296) die ָטֵֽאת  .vertaalt met ‘penury’ op basis van antieke bijbelvertalingen ח 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Sommige exegeten nemen Spreuken 10:15 en 16 samen (Garrett 1993:119336; Waltke 

2004:462337, 464; Steinmann 2009:272-273; Tuinstra 2011:28-29338). Garrett zegt dat 

Spreuken 10:15 wordt gekarakteriseerd door het morele oordeel van 10:16 (‘while money 

may provide a measure of protection, money wrongfully gained carries the sentence of 

                                                           
336 Garrett betitelt Spreuken 10:12-18 als ‘Inclusion with Two-Proverb Pairs’. Hij merkt op dat de verzen 12 en 
18 een inclusie vormen en dat de verzen 13-14 en 15-16 moeten worden gezien als spreukenparen (Garrett 
1993:119). 
337 ‘Wealth and Security’ (Waltke 2004:462). 
338 Volgens Tuinstra (2011:28-29) heeft Spreuken 10:16 hier zijn plaats gevonden als bemoediging na de 
berustende en ontmoedigende uitspraak in 10:15. In vers 15 worden de (niet-)bezitters aangeduid met hun 
economische status (rijk/arm) en in vers 16 met hun morele status (rechtvaardig/goddeloos). Wanneer vers 15 
tot te grote waardering van rijdom aanleiding zou geven, wordt dat gecorrigeerd door vers 16 (Tuinstra 2011:28-
29). 
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death with it’) (Garrett 1993:119). Waltke merkt op dat Spreuken 10:16 het voorgaande 

vers (15) beschermt tegen een verkeerd gebruik als moreel gezegde (om van blijvende 

waarde te zijn, moet rijkdom rechtvaardig worden verkregen en niet op een goddeloze 

manier). De antithetische parallellen waaruit Spreuken 10:16 bestaat, vertonen fonetisch 

en syntactisch samenhang (Waltke 2004:464).339 

 

Murphy (1981:68; 1998:74) beschouwt Spreuken 10:16-17 als eenheid.340 

 

ת ַ֣ ל  EN ְפעֻּ ת ָ֖  DE ARBEID EN HET INKOMEN –  ְּתבּוא 

 

De arbeid en het inkomen zijn volgens Toy (1899:208-209) synoniem en het is niet de 

bedoeling van Spreuken 10:16 om de rijkdom van een rechtvaardige te contrasteren met 

dat van een boosdoener (‘the contrast is between the tendencies and results of riches in 

different men’) (Toy 1899:208-209). De twee termen worden gebruikt om loon voor werk 

te beschrijven: de ene is uit de stad afkomstig (ת ַ֣ ל   en de andere van het platteland (ְפעֻּ

ת) ָ֖  Longman III verbindt de arbeid en het inkomen met .(Kravitz & Olitzky 2002:100) (ְּתבּוא 

geld in de hand van een rechtvaardige (positief) en een boosdoener (negatief). Een 

rechtvaardige gebruikt het om het leven te verbeteren en een boosdoener wendt het aan 

voor zaken die het leven schade berokkenen (Longman III 2006:236-237). Het 

Hebreeuwse woord ת ַ֣ ל   betekent zowel ‘work’ als ‘wage’. De laatste (loon) is een betere עֻּ

parallel voor ת ָ֖  341.(Fox 2009:520) (product’ of ‘income’ – het inkomen‘) ְּתבּוא 

 

ים ִיִ֑ יק ְלח  ִדַ֣ ת צ  ַ֣ ל   DE ARBEID VAN EEN RECHTVAARDIGE IS TEN LEVEN – ְפעֻּ

 

De uitdrukking de arbeid van een rechtvaardige is ten leven kan volgens Leman (1999:64-

65) drie betekenissen hebben: (1) ‘the goal of the work of the righteous is their own life 

or the life of others’, (2) ‘the work spoken of here may refer to more than simply the 

occupational work of the righteous. It might also refer to voluntary labor, or any activity 

on behalf of others’ en (3) ‘l’chayim refers to God’s favor in this life’.342 

 

                                                           
339 ‘Note the assonance of pe’ullat and tebû’at, followed by the rare emphatic lamed (“surely”), followed by the 
consonance of /h/ and by the threefold repetition of final /t/’ (Waltke 2004:464). 
340 ‘“Life” is the catchword which binds these sayings together’ (Murphy 1981:68). 
341 ‘The wage refers here to a reward, prize, or recompense. The wage of the righteous is the gift or reward for 
living an upright life’. ‘Gain renders a word meaning “income” or “profit”’ (Reyburn & Fry 2000:228). 
342 ‘The preposition ְל on ים ִיִ֑ ת) avoids a direct statement that the wages (”to life [bring him]“) ח  ַ֣ ל   earned by a (ְפעֻּ

righteous person are life, which could be taken as crass works-righteousness: salvation at least partly by works 
instead of by grace alone. Instead, this statement with the prepositional phrase is akin to 12:28 and 21:21 and 
also, for example, Rom 5:17-18, 21; 6:13; Phil 1:11. The person who is righteous through faith leads a life of 
good works and receives the gift of everlasting life’ (Steinmann 2009:269). 
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De juiste besteding van de inkomsten die een rechtvaardige heeft vergaard, leidt tot een 

gelukkig leven (NBV) (vergelijk Spreuken 11:19, 30 en 15:24) dat zelfs na de dood nog 

merkbaar is (vergelijk 10:7a) (Tuinstra 2011:28-29). 

 

ים ִיִ֑ EN ח  ָטֵֽאת   LEVEN EN ZONDE – ח 

 

Leven en zonde 

 

Een aantal commentatoren spreekt zich uit over de combinatie leven en zonde. Zonde 

wordt door Delitzsch bestempelt als zonde die tot de dood leidt. Leven is naar zijn zeggen 

‘to make sure his life-position, and to elevate his life-happiness’ (Delitzsch [1866-91] 

2006:159). Kidner (1964:87) wijst op het contrast tussen de uitdrukkingen (‘underlining 

the spiritual connotation of the former, as so often in Proverbs’). Fox (2009:520) spreekt 

in deze context over asymmetrie tussen leven (een beloning) en zonde (een morele 

misstap). De antithese van leven is zonde in plaats van de te verwachten ‘dood’ (McKane 

1970:245; Murphy 1998:74; Longman III 2006:236-237).343 Spreuken 10:16 brengt de 

‘leven-zonde’ antithese in verband met de ‘rechtvaardige-boosdoener’ antithese. De arbeid 

van een rechtvaardige is ten leven en het inkomen van een boosdoener dient tot zonde en 

daarmee de dood (waarbij ‘dood’ de betekenis van dood in de gebruikelijke zin van het 

woord kan hebben, maar ook het verlies van levenskracht die uiteindelijk de dood tot 

gevolg heeft) (McKane 1970:425). Leven is een metonymie voor de dood die aan de zonde 

kleeft (Waltke 2004:464). 

 

Leven 

 

In relatie tot deze tekst worden verschillende omschrijvingen van leven aangetroffen: 

‘enhanced life’ met inbegrip van gezondheid, kinderen en een goede naam (Clifford 

1999:115), leven met JHWH (Steinmann 2009:272-273) en het volle leven (Paul, Van den 

Brink & Bette 2011:439344; Tuinstra 2011:28-29345). 

 

Zonde 

 

Naast het begrip leven wordt ook zonde verschillend geïnterpreteerd. Zonde lijkt Toy 

(1899:208-209) een misschrijven te zijn omdat rechtmatig verkregen en gebruikte rijkdom 

van een rechtvaardige voor leven zorgt en onrechtmatig verkregen en aangewende rijkdom 

                                                           
343 ‘The explanation of this may be that if what the rāšā’ produces is sin, this will inevitably draw on him 
punishment and death’ (McKane 1970:425). 
344 Paul, Van den Brink en Bette (2011:439) zeggen dat dit leven zich uitstrekt tot over de grens van de dood. 
345 Tuinstra (2011:28-29) merkt op dat het volle ‘leven’ alleen mogelijk is als het leven rechtvaardig wordt geleefd. 
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van een boosdoener de dood brengt. Hij stelt voor de tekst te veranderen en gebruik te 

maken van ‘destruction’ (Toy 1899:208-209). Whybray (1972:63) zegt dat zonde mogelijk 

letterlijk moet worden genomen (‘the saying would then be making a contrast between the 

ways in which the two types of man use their money’). Zonde zou ook voor ‘straf voor de 

zonde’ of zelfs de dood kunnen staan (Murphy 1998:74). 

 

Het Hebreeuwse woord ָטֵֽאת  bergt volgens Clifford het tegenovergestelde van leven in zich ח 

en betekent niet zonde maar ‘want, falling short’ zoals vaker voorkomt in de 

wijsheidsliteratuur (bijvoorbeeld Spreuken 21:4 en Job 14:16) (Clifford 1999:115). Fox is 

het niet eens met Clifford. Hij zegt dat nergens (en zeker niet in Job 14:16) de vertaling 

‘lack’ beter in de context past dan ‘sin’ (Fox 2009:520). 

 

ָטֵֽאת ע ְלח  ת ָרָשַ֣ ָ֖  HET INKOMEN VAN EEN BOOSDOENER DIENT TOT ZONDE – ְּתבּוא 

 

Het inkomen van een slecht mens (boosdoener) leidt (dient) tot zonde. Het wordt verkeerd 

besteed of als machtsmiddel gebruikt. Spreuken 11:18 brengt naar voren dat ‘een 

boosdoener arbeid vol bedrog doet’ (Tuinstra 2011:28-29). 

 

6.4.17 SPREUKEN 10:17 

 
ְתֶעֵֽה ת מ  ח  ַ֣ ב ּתֹוכ  ר וְעֹוֵזָ֖ ר מּוָסִ֑ יִים שֹוֵמַ֣ ח  ח ְלְ֭ ר   א ַ֣

 

Een pad ten leven is het in acht nemen 

 van een vermaning,- 

wie een bestraffing achter zich laat 

 doet dwalen. 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 10:17 is verbonden met 10:16 door de uitdrukking ten leven (Delitzsch [1866-

91] 2006:159-160; Oesterley 1929:78; Murphy 1981:68; Van Leeuwen 1997b:111; 

Waltke 2004:465; Steinmann 2009:273; Paul, Van den Brink & Bette 2011:439, 441; 

Tuinstra 2011:29346) en vergemakkelijkt de overgang naar de gevolgen van taalgebruik op 

anderen (10:18-21) (Waltke 2004:465). In Spreuken 10:17, een chiastische parallel, is 

een pad ten leven de antithetische parallel van doet dwalen en suggereert de antithese het 

in acht nemen van een vermaning en wie een estraffing achter zich laat (Clifford 1999:115; 

Waltke 2004:465). 

                                                           
346 ‘Mogelijk heeft de spreuk de bedoeling de weinig inspirerende constatering van 10:15 te neutraliseren en de 
boodschap van 10:16 te ondersteunen’ (Tuinstra 2011:29). 
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יִים ח  ח ְלְ֭ ר   EEN PAD TEN LEVEN – א ַ֣

 

Toy (1899:209-210) vat leven op als aards leven. In tegenstelling tot Toy zegt Waltke dat 

een pad ten leven verwijst naar een leven in de nabijheid van JHWH (Waltke 2004:465) 

en past bij de metafoor ‘een springader van leven’ in Spreuken 10:11 (Waltke 2004:465; 

Tuinstra 2011:29). 

 

6.4.18 SPREUKEN 11:19 

 
ֹו ה ְלמֹותֵֽ ף ָרָעַ֣ ֵדָ֖ ים ּוְמר  ִיִ֑ ה ְלח   ֵכן־ְצָדָקָּׁ֥

 
Zo is gerechtigheid ten leven,- 

jaagt iemand kwaad na,- 

 het is voor zijn dood. 

 

Het woord ֵכן   staat in vergelijkende spreuken meestal in de tweede zin en niet in de eerste. 

Het is zonder twijfel een zelfstandig naamwoord en moet daarom als een ‘substantival 

neuter’ worden beschouwd (Delitzsch [1866-91] 2006:174-175). 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 11:19 moet worden gelezen binnen een groter geheel, maar de zienswijzen van 

auteurs lopen nogal uiteen: 11:1-21 (Garrett 1993:123; Paul, Van den Brink & Bette 

2011:453 )347, 11:16-22 (Waltke 2004:497)348, 11:17-21 (Tuinstra 2011:55), 11:18-21 

(Toy 1899:231-232; Whybray 1972:68; Murphy 1998:83)349, 11:17-19 (Kidner 

1964:92)350 of 11:18-19 (Toy 1899:231-232; Murphy 1981:68351; Garrett 1993:123; Van 

Leeuwen 1997b:119; Waltke 2004:497; Fox 2009:538; Steinmann 2009:294; Paul, Van 

den Brink & Bette 2011:453; Tuinstra 2011:56). 

 

Veel uitleggers kiezen voor een verband tussen Spreuken 11:19 en 18. Deze verzen 

worden verbonden door gerechtigheid (Toy 1899:231-232352; Oesterley 1929:86-87; 

Murphy 1981:68; Garrett 1993:126; Van Leeuwen 1997b:119; Waltke 2004:501; 

                                                           
347 ‘What the Lord Abhors’ (Garrett 1993:123). ‘Vriendelijkheid en de gemeenschap’ (Paul, Van den Brink & Bette 
2011:453). 
348 ‘Benevolence and Community’ (Waltke 2004:497). 
349 ‘Four sayings contrasting the fates of the wicked and the righteous’ (Whybray 1972:68). ‘The just/wicked 
contrast governs this group of sayings’ (Murphy 1998:83). ‘Contrasted rewards of virtue and vice’ (Toy 1899:231-
232). 
350 ‘Reaping the consequences’ (Kidner 1964:92). 
351 ‘And the theme of the good and the evil is continued in vv. 20-21’ (Murphy 1981:68). 
352 ‘But such connection is contrary to the usage of this part of Pr., in which each verse is an independent 
affirmation, and besides, the relation of thought between this verse and the preceding does not suggest or justify 
a connective so’ (Toy 1899:231-232). 
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Steinmann 2009:294; Paul, Van den Brink & Bette 2011:453). Van Leeuwen (1997b:119) 

merkt verder op dat Spreuken 11:19 de fundamentele levenskwesties uit de hoofdstukken 

10-15 herhaalt.353 Spreuken 11:18-19 vormt een chiasme: gerechtigheid in de verzen 18b 

en 19a, en ‘boosdoener’-kwaad in 18a en 19b (Garrett 1993:126354; Waltke 2004:501; 

Fox 2009:538355; Paul, Van den Brink & Bette 2011:453). In Spreuken 11:18-19 worden 

twee metaforen gebruikt: ‘gerechtigheid uitzaait’ (vers 18b) en jaagt kwaad na (vers 19b) 

(Waltke 2004:501; Paul, Van den Brink & Bette 2011:453). De relatie tussen Spreuken 

11:18 en 19 is ook een grammaticale relatie vanwege de werkwoordsvormen (Qal 

deelwoord) (Waltke 2004:501; Paul, Van den Brink & Bette 2011:453). 

 

Clifford (1999:124-125) wijst op het parallellisme in Spreuken 11:19: gerechtigheid // 

kwaad en leven // dood. 

 

יִים  LEVEN – ח 

 

Zoals vaker opgemerkt, lopen de zienswijzen van auteurs met betrekking tot leven uiteen. 

Delitzsch ([1866-91] 2006:174-175) bestempelt leven als een innerlijk gelukkig leven en 

een uiterlijk voorspoedig of welvarend leven. In deze omschrijving kunnen elementen van 

een aards en een ‘geestelijk’ leven worden bespeurd (als innerlijk gelukkig in geestelijke 

zin wordt opgevat).356 Leven impliceert volgens Garrett eeuwig leven. Het omvat lang 

leven, emotionele gezondheid en nageslacht. Leven heeft eschatologische gevolgen 

(Garrett 1993:126). In deze benadering gaat het over een leven voor en na de dood. 

Murphy is van mening dat leven (en dood) metaforisch moeten worden opgevat (of 

kwalitatief). ‘They are appropriate opposites for the characters mentioned; the saying 

continues the thought of the previous verse’ (Murphy 1998:83). In lijn met Murphy zeggen 

Kravitz en Olitzky dat leven is ‘the ultimate “true reward” from the preceding verse’ (Kravitz 

& Olitzky 2002:112). 

 

 

 

 

                                                           
353 ‘The end (good or evil) one pursues over the course of a lifetime determines the outcome’ (Van Leeuwen 
1997b:119). 
354 Spreuken 11:18-19 staat in verband met 11:16-17. ‘The wealth of the cruel man corresponds to deceptive 
wages as the honor given a kind woman is genuine. Also the health/self-inflicted pain of v. 17 corresponds to the 
life and death of v. 19’ (Garrett 1993:126). 
355 Volgens Fox (2000:538) (maar ook Waltke 2004:501, Steinmann 2009:294 en Paul, Van den Brink & Bette 
2011:453) versterkt het chiasme het belang van ‘bedrieglijk werk’ en ‘betrouwbaar loon’ in vers 18: ze zijn niets 
anders dan ‘dood’ en ‘leven’.  
356 ‘Will live continues the commonly expressed thought throughout the book of Proverbs that right living leads 
to a long and happy life’ (Reyburn & Fry 2000:252). 
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6.4.19 SPREUKEN 12:28 

 
וֶת ה ַאל־ָמֵֽ ֶרְך נְִתיָבַ֣ ים וְֶדָ֖ ִיִ֑ ה ח  ח־ְצָדָקָּׁ֥ ר   ְבא ֵֽ

 

Op het pad van gerechtigheid is leven,- 

de weg langs haar spoor is niet ten dode. 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 12:28 moet worden gelezen binnen het grotere geheel 12:23-28 (Garrett 

1993:133)357, 12:24-28 (Paul, Van den Brink & Bette 2011:469; Tuinstra 2011:83)358 of 

12:26-28 (Van Leeuwen 1997b:128). Garrett (1993:133) laat zien dat Spreuken 12:23-

28 is geordend volgens een zes-verzen parallel: 

 

A: ‘Een schrander mens’ en ‘stommerikken’ (vers 23) 

 B: ‘IJverig’ en ‘traagheid’ (vers 24) 

  C: ‘Bezorgdheid’ en ‘verheugen’ (vers 25) 

A’: ‘Een rechtvaardige’ en ‘boosdoeners’ (vers 26) 

 B’: ‘Traagheid’ en ‘een ijverig mens’ (vers 27) 

  C’: Leven en niet ten dode (vers 28). 

 

Spreuken 12:28 en 26 bevatten beide ֶרְך  de weg/het pad, en een woord afkomstig van ,וְֶדָ֖

de wortel צדק, hetzij ‘een rechtvaardige’ (יק ִדִ֑ ה) of gerechtigheid (12:26 ,צ   Dit .(12:28 ,ְצָדָקָּׁ֥

zou de nauwe verwantschap tussen deze gezegden kunnen verklaren (Murphy 1981:69; 

Steinmann 2009:309). Wellicht kiest Van Leeuwen om deze reden voor de grotere eenheid 

Spreuken 12:26-28. 

 

Delitzsch ([1866-91] 2006:195) wijst op het synonieme karakter van Spreuken 12:28.359 

Naast het feit dat Spreuken 12:28 deel zou kunnen uitmaken van een groter geheel en de 

mogelijke verwantschap tussen Spreuken 12:28 en 26 worden nog een aantal 

bijzonderheden over dit gezegde ten tonele gevoerd. Waltke (2004:543-545) noemt vers 

28 – naast ‘conclusion’ – een synthetische parallel die de tweede helft van hoofdstuk 12 

(en wellicht het hele hoofdstuk) afsluit. In tegenstelling tot Waltke spreken Fox (2009:560) 

en Tuinstra (2011:83) in vers 28 over een antithese tussen leven en ten dode. Tuinstra 

(2011:86) vraagt zich echter af of vers 28b antithetisch (‘maar de weg der zonde voert 

                                                           
357 ‘A Wholesome Life’ (Garrett 1993:133). 
358 ‘IJver en luiheid’ (Paul, Van den Brink & Bette 2011:469). 
359 ‘On the path of righteousness … is life meeting him who walks in it, and giving itself to him as a possession, 
and the walking in its path is immortality (cf. 3:17; 10:28); so that to go in it and to be immortal, i.e., to be 
delivered from death, to be exalted above it, is one and the same thing’ (Delitzsch [1866-91] 2006:195). 
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ten dode’ – NBG) of synthetisch (‘een geëffend pad is het, vrij van de dood’ – NBV) is 

geformuleerd (de weg langs haar spoor is niet ten dode – NB). 

 

Spreuken 12:28 vertolkt (op een positieve manier (Van Leeuwen 1997b:128)) de 

gedachtegang van 10:2b en 11:4b (Van Leeuwen 1997b:128; Murphy 1998:92). 

 

McKane (1970:450-452), Whybray (1972:75) en Longman III (2006:280) noemen 

Spreuken 12:28 een voorbeeld van het dogma van de twee wegen (Spreuken 11:3 en 5 – 

McKane 1970:450-452 en Spreuken 4:10-19 – Whybray 1972:75).360 

 

Zowel McKane (1970:230)361, Whybray (1972:75), Snijders (1984:90), Murphy (1998:92) 

als Clifford (1999:133-134) wijzen op de onduidelijkheid van vers 28 (in het bijzonder 

28b). 

 

ח ר  EN א ֵֽ ֶרְך  HET PAD EN DE WEG –  ֶדָ֖

 

Toy (1899:259) merkt op dat de synoniemen het pad en de weg alleen in dit vers samen 

voorkomen. 

 

ים ִיִ֑  LEVEN – ח 

 

Leven wordt op twee manieren opgevat: het aardse leven (Toy, Whybray en Garrett) en 

het leven na de dood (Delitzsch, Garrett en Steinmann). ‘If we compare with this, 14:32b, 

it is obvious that de Chokma begins to break through the limits of this present life, and to 

announce a life beyond the reach of death’ (Delitzsch [1866-91] 2006:195). Leven duidt 

op geluk en voorspoed in dit leven (Toy 1899:259-260; Whybray 1972:75). Het Bijbelse 

woord leven omvat zowel vreugde en voldoening als onsterfelijkheid (Garrett 1993:134). 

Leven in Spreuken 12:28a heeft volgens Steinmann een eschatologische betekenis en 

mondt uit in de lichamelijke opstanding ten eenwigen leven (evenals in bijvoorbeeld 

Spreuken 3:2, 18, 22; 4:10, 13 en 22-23). Leven wordt bekrachtigd door de parallel niet 

ten dode in vers 28b (Steinmann 2009:303). 

 

                                                           
360 ‘By naming the positive ultimate consequences of the former and the negative consequences of the latter, the 
proverb intends to guide people toward proper behavior’ (Longman III 2006:280). 
361 ‘Verse 28 has the general appearance of a statement of the ‘Two Ways’ similar to 11.3 and 5 …, where 
righteousness is correllated with life and its opposite with death. For this reason, as well as for the more general 
one that sentences with synthetic parallelism are a rarity in this chapter …, any emendation of the corrupt v. 28b 
which results in synthetic parallelism is suspect’ (McKane 1970:450-451). 
De vertaling van McKane (1970:230) luidt: ‘In the path of righteousness is life, but the way of folly leads to death’ 
en is in overeenstemming met de NBG-vertaling: Op het pad der gerechtigheid is leven, maar de weg der zonde 
voert ten dode. 
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ה ים ,ְצָדָקָּׁ֥ ִיִ֑ EN ח  וֶת  GERECHTIGHEID, LEVEN EN NIET TEN DODE –  ַאל־ָמֵֽ

 

Gerechtigheid en leven 

 

Scott (1965:92) en Waltke (2004:543-545) merken op dat de verhouding tussen 

gerechtigheid en leven voorkomt in het latere Griekse werk Wijsheid van Salomo (1:5, 15; 

2:23-24 en 3:4-8) (‘but not certainly elsewhere in Proverbs’). 

 

Gerechtigheid en niet ten dode 

 

Het pad van gerechtigheid bewandelen, is volgens Steinmann (2009:309) en Tuinstra 

(2011:86) de weg niet ten dode.362 De uitdrukking ַאל־ָמֵֽוֶת, niet ten dode, drukt negatief het 

leven uit de eerste helft van vers 28 uit. Het pad van gerechtigheid heeft de toekomst en 

ligt meer in de lijn van Spreuken dan dat hier een aanwijzing zou zijn te vinden voor 

onsterfelijkheid (Tuinstra 2011:86). 

 

Leven en niet ten dode 

 

Leven en niet ten dode zijn volgens Steinmann (2009:304) semantische parallellen. 

 

Gerechtigheid, leven en niet ten dode 

 

Murphy bestempelt vers 28 als een ‘uncertain’ tekst met een duidelijke boodschap: leven 

wordt in verband gebracht met het pad van gerechtigheid en ten dode met een andere 

weg. Er moet volgens hem in dit vers niet naar ‘immortality’ worden gezocht (Murphy 

1998:88, 92).363 

 

6.4.20 SPREUKEN 13:14 

 
וֶת ְקֵשי ָמֵֽ ּור ִממ ָּׁ֥ סֶ֗֜ ים ָל  ִיִ֑ ֹור ח  ָכם ְמקַ֣ ת ָחְ֭ ַ֣  ּתֹור 

 

Het onderricht van een wijze 

 is een ader vol leven,- 

het helpt ontwijken 

de strikken des doods. 

                                                           
362 Deze gedachte komt ook voor in Johannes 11:25-26 en Openbaring 20:6 (Steinmann 2009:309). 
363 ‘The anomalies in line b are twofold: there are two words for “path,” and the “not” is vocalized as the particle 
used with verbs. But “not-death,” or “immortality,” as some translations have, is not justified …. One should read 
 not,” as the ancient versions seem to have understood it as a preposotion. One of the words for“ ,ַאל to,” for“ ,ֶאל
“path” should be emended to a term that contrasts with צדקה, “righteousness,” in line a’ (Murphy 1998:88). 
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CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 13:14 moet worden gelezen binnen het grotere geheel 13:13-14 (Murphy 

1981:69; Garrett 1993:138; Van Leeuwen 1997b:132; Murphy 1998:97; Reyburn & Fry 

2000:294; Waltke 2004:565; Tuinstra 2011:93)364 of 13:12-19 (Garrett 1993:136; Van 

Leeuwen 1997b:132; Waltke 2004:562; Paul, Van den Brink en Bette 2011:477; Tuinstra 

2011:87, 93).365 Garrett laat zien dat Spreuken 13:12-19 het patroon van een inclusie 

heeft met daarnaast veel kruisverbindingen: 

 

A: ‘Gerekte verwachting’ (vers 12) 

 B: ‘Wie een woord minacht’ (vers 13) 

  C: Het onderricht van een wijze (vers 14) 

  C’: ‘Goed inzicht’ (vers 15) 

   D: ‘Ieder die schrander is’ (vers 16) 

   D’: ‘Een boosaardige bode’/‘een betrouwbaar gezant’ (vers 17) 

 B’: ‘Wie vermaan loslaat’ (vers 18) 

A’: ‘Verlangen dat vervuld wordt’ (vers 19). 

 

Een ander kruisverband betreft ‘een levensboom’ (vers 12) en ‘een ader vol leven’ (vers 

14) evenals ‘genade’ (vers 15) (Garrett 1993:137). 

 

Spreuken 13:14 komt overeen met 14:27 (Delitzsch [1866-91] 2006:202; Toy 1899:270; 

Oesterley 1929:102; Van Leeuwen 1997b:132; Murphy 1998:97; Clifford 1999:138; 

Waltke 2004:565; Fox 2009:566-567; Tuinstra 2011:93). Spreuken 14:27 gebruikt echter 

‘vrees voor JHWH’ in plaats van het onderricht van een wijze (Van Leeuwen 1997b:132; 

Clifford 1999:138; Waltke 2004:565; Fox 2009:566-567). Wijsheidsonderricht leidt naar 

                                                           
364 ‘A common motif unites these verses: adherence to the word/instruction is beneficial’ (Murphy 1981:69). De 
verzen 14 en 15 stemmen met elkaar overeen en beide leren dat ‘goed verstand’/‘schranderheid’ iemand redt 
van dood en ondergang. Garrett (1993:138) constateert verder een parallel in de verzen 14 en 15: vers 14a is 
parallel met vers 15a en vers 14b met vers 15b (Garrett 1993:138). De woorden ‘woord’, ‘gebod’ en ‘onderricht’ 
geven de verzen 13-14 een zekere samenhang (Murphy 1998:97). De woorden ‘gebod’ (vers 13b) en ‘onderricht’ 
(vers 14) verbinden de verzen 13 en 14 met elkaar. De tol van vers 13a is de ‘dood’ (vers 14) en het loon van 
vers 13b is ‘leven’ (vers 14) (Waltke 2004:565). 
365 ‘A Hope Fulfilled’ (Garrett 1993:136). De verzen 12 en 19 vormen een omhulsel rond de verzen 13-14, 18 
(met betrekking tot onderricht), die op hun beurt de verzen 15-17 omhullen (voorbeelden van geslaagd of falend 
onderricht?). De verzen 12-19 vormen dus een clusterpatroon van gezegden (Van Leeuwen 1997b:132). 
‘Fulfillment through Wisdom versus Frustration through Folly’. De buitenste omlijsting (inclusie) ‘een vervuld 
verlangen’ (verzen 12b en 19a) geeft het onderwerp van deze eenheid aan. Het binnenste kader (inclusie) verwijst 
naar het aannemen of afwijzen van het ‘woord’/‘gebod’ (vers 13) van de wijze en ‘vermaning’/‘bestraffing’ (vers 
18) specificeert het complement. Het ‘woord’ en het ‘gebod’ in vers 13 worden in vers 14 nader gedefinieerd als 
‘het onderricht van de wijze’. Wie het aanvaardt is ‘verstandig’ (vers 15a) en ‘schrander’ (vers 16a), maar wie 
het veracht is ‘trouweloos’ (vers 15b) en ‘dwaas’ (vers 16b). De eersten worden beloond met ‘leven’ (vers 14), 
‘goed verstand’ (vers 15a), ‘kennis van zaken’ (vers 16a) en ‘eer’ (vers 18b). Maar de laatsten staan ‘de strikken 
van de dood’ (vers 14b), ‘de onbegaanbare weg’ (vers 15b), ‘dwaasheid’ (vers 16b), ‘armoede’ en ‘schande’ (vers 
18a) te wachten. Vers 17 lijkt Waltke misplaatst te zijn in deze context (Waltke 2004:562). ‘Levensvulling door 
wijsheid tegenover frustratie door dwaasheid’ (Paul, Van den Brink en Bette 2011:477). De verzen 12 en 19 
kunnen als omraming van een spreukengroep worden opgevat (Tuinstra 2011:87). 
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het fundament van de wijsheid – de ‘vrees voor JHWH’ (Fox 2009:566-567; Tuinstra 

2011:93). 

 

Vers 14 is een synthetische parallellisme (Toy 1899:270; Murphy 1998:97; Waltke 

2004:565; Steinmann 2009:319-320; Tuinstra 2011:93) omdat de tweede regel de eerste 

aanvult en verduidelijkt (Steinmann 2009:319-320) en bevat een aansporing (met 

allitererende מ) om de lessen van de wijsheidsleraren ter harte te nemen (Clifford 

1999:138; Fox 2009:566-567; Tuinstra 2011:93). Spreuken 13:14 is het enige vers in 

hoofdstuk 13 dat geen gebruik maakt van antithetisch parallellisme (Toy 1899:270; 

Steinmann 2009:319-320). 

 

ים ִיִ֑  LEVEN – ח 

 

Murphy (1998:97) vat leven op in de ‘totale’ betekenis van het woord: ‘not just being 

spared from imminent or unexpected death, but also embracing a high quality of life. Thus 

one may regard v 14b as specifying the assurance in v 14a’. 

 

ים ִיִ֑ ֹורְמקַ֣  ח   – EEN ADER VOL LEVEN 

 

Zie ook Spreuken 10:11. 

 

Het woord ader verwijst naar een waterbron. Bronnen verschaften in het oude Nabije 

Oosten niet alleen water, maar het beste water en waren van levensbelang (Leman 

1999:76; Longman III 2006:288). Wijsheid is, evenals water, het beste voedsel (Leman 

1999:76). Een ader vol leven is te vergelijken met ‘een boom des levens’/‘een 

levensboom’/‘een boom van leven’ (Spreuken 3:18; 11:30; 13:12 en 15:4) (Scott 

1965:95366; Murphy 1998:97) en is een veel gebruikte metafoor voor het 

wijsheidsonderwijs in Spreuken (zie bijvoorbeeld 10:11; 14:27 en 16:22) (Perdue 

2000:171). De levensader staat model voor de omgang met JHWH (vergelijk Spreuken 

2:1-8) (Waltke 2004:565; Paul, Van den Brink en Bette 2011:477).367 Beelden als ‘een 

boom des levens’/‘een levensboom’/‘een boom van leven’ en een ader vol leven gaan terug 

op de mythologie en moeten metaforisch worden opgevat (Tuinstra 2011:93). 

 

 

                                                           
366 ‘Like “tree of life,” a stock phrase (cf. x 11, xiv 27, xvi 22), which explains what looks like a mixed metaphor’ 
(Scott 1965:95). 
367 ‘The proverb is designed to state that the life which springs from the doctrine of the wise man as from a 
fountain of health, for the disciple who will receive it, communicates to him knowledge and strength, to know 
where the snares of destruction lie, and to hasten with vigorous steps away when they threaten to entangle him’ 
(Delitzsch [1866-91] 2006:202). 
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ָכם ת ָחְ֭ ַ֣ EN ּתֹור  ים ִיִ֑ ֹור  ח   HET ONDERRICHT VAN EEN WIJZE EN EEN ADER VOL LEVEN – ְמקַ֣

 

Het typeren van het onderricht van een wijze als een ader vol leven houdt in dat de wijsheid 

niet seculier is maar een goddelijke karakter heeft. Het is in staat om te redden van de 

eeuwige dood en eeuwigdurend leven te schenken (Steinmann 2009:319-320). 

 

ים ִיִ֑ ֹור ח  וֶת EN ְמקַ֣  EEN ADER VOL LEVEN EN DES DOODS – ָמֵֽ

 

De uitdrukking een ader vol leven (positief) en de tegenhanger des dood (negatief) 

herinneren aan het dogma van de twee wegen (leven en dood) in Spreuken 1-9 (McKane 

1970:455).368 

 

6.4.21 SPREUKEN 14:30 

 
ֹות ִקנְָאֵֽה ב ֲעָצמַ֣ ָ֖ א ּוְרק  ְרֵפִ֑ ב מ  ָשִרים ֵלַ֣ י ְבְ֭ ֵיַ֣  ח 

 
 

Het leven van lichamen 

 komt van een gezond hart,- 

en kanker in de botten van naijver. 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Het meervoud ָשִרים  ;komt alleen in Spreuken 14:30 voor (Delitzsch [1866-91] 2006:224 ְבְ֭

Steinmann 2009:330). 

 

Spreuken 14:30 moet worden gelezen binnen het grotere geheel 14:15-32 (Waltke 

2004:594)369, 14:28-35 (Garrett 1993:145; Crenshaw 1997:22; Paul, Van den Brink en 

Bette 2011:493; Tuinstra 2011:121)370, 14:29-33 (Toy 1899:298)371 of 14:29-30 (Kidner 

                                                           
368 ‘Snares of death is a figurative expression that pictures death as snaring or trapping people’ (Reyburn & Fry 
2000:294). 
369 ‘Contrasting Social Characterizations and Consequences. The new unit can be analyzed as follows: A. 
Contrasting wisdom characterizations and their ethical comportment (vv. 15-18) B. Contrasting consequences of 
social comportment, using mostly ethical terms (vv. 18-24) C. Contrasting characterizations and consequences 
of life and death (vv. 25-32)’ (Waltke 2004:594). 
370 ‘National Security’ (Garrett 1993:145). ‘Koningen en hun onderdanen’ (Paul, Van den Brink en Bette 2011:35). 
‘De spreuken 14:28, 34v. vormen de omraming van dit laatste gedeelte van hoofdstuk 14. Zij hebben betrekking 
op de koning en het volk. Vers 30 gaat over zachtmoedigheid. Mogelijk hebben 14:26-27 een verbindende functie’ 
(Tuinstra 2011:121). 
371 ‘Various exhibitions of wisdom and folly’ (Toy 1899:298). 
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1964:111; Whybray 1972:85; Van Leeuwen 1997b:143-144; Murphy 1998:107; Waltke 

2004:605; Steinmann 2009:330).372 

 

Garrett (1993:146) noemt Spreuken 14:28-35 een inclusie. Deze inclusie wordt naar zijn 

zeggen gevormd door de verzen 28 en 35 (Garrett 1993:146). 

 

י ֵיַ֣  HET LEVEN – ח 

 

Uit een vergelijking met bijvoorbeeld Numeri 21:8-9; Jozua 5:8 en Jesaja 38:9 volgt 

volgens Fox (2009:584) dat het leven de betekenis gezondheid heeft. 

 

ב  EEN HART – ֵלַ֣

 

Een hart is figuurlijk bedoeld. Spreuken 14:30 leert dat het koesteren van wrok of haat 

slecht is voor lichaam en ziel. Vergelijk Spreuken 17:22 ( ב  ֵמח  יֵיִטַ֣ ב ָשְ֭ ה ְּתי ֶבש־ָגֵֶֽרםֵלַ֣ ֵכָאֶ֗֜ ּוח  נְ  ה וְרָּׁ֥ ֵגָהִ֑  – 

‘Een hart dat zich verheugt is goed voor de gezondheid, een verslagen geest laat knoken 

verdrogen’) (Kidner 1964:111; Fox 2009:584). De uitingen van het leven vloeien uit het 

hart voort (Delitzsch [1866-91] 2006:224; Van Leeuwen 1997b:144). Het hart is het 

‘centrepiece’ van de mens en wanneer dat gezond is, leeft iemand werkelijk (Murphy 

1998:107). Het hart is de bergplaats van gedachten en gevoelens waar besluiten worden 

genomen. De rust of onrust van het hart beïnvloedt de hele persoon (Clifford 1999:147). 

Delitzsch ([1866-91] 2006:224) wijst op de oudtestamentische trichotomie hart, ‘ziel’ en 

lichaam/‘vlees’ (die ook voorkomt in bijvoorbeeld Psalm 84:3 (en 16:9)). Longman III 

(2006:307) plaatst een (min of meer) isgelijkteken tussen hart en iemands persoonlijkheid 

of karakter. Een gezond hart is een hart vrij van afgunst in tegenstelling tot naijver in 

Spreuken 14:30b (Steinmann 2009:330; Tuinstra 2011:122-123). Naijver vreet aan een 

mens, zelfs aan de koning (vergelijk 2 Samuel 11 en1 Koningen 21) (Tuinstra 2011:122-

123). Tuinstra (2011:122-123) omschrijft hart als de gemoedsgesteldheid van de mens en 

wijst in dit kader op Spreuken 15:13. 

 

ָשִרים EN ְבְ֭ ֹות   LICHAMEN EN DE BOTTEN – ֲעָצמַ֣

 

Lichamen en de botten heeft betrekking op het hele ‘zijn’ van de mens (Toy 1899:299; 

Reyburn & Fry 2000:322). 

 

                                                           
372 ‘Live peaceably’ (Kidner 1964:111). ‘Two psychological sayings’ (Whybray 1972:85). Deze verzen 
weerspiegelen het gevaar van ongeremde emoties (Van Leeuwen 1997b:143-144). De semantische verbinding 
tussen de verzen 29 en 30 wordt ondersteund door verwijzingen naar fysionomie, waarbij vers 29 spreekt over 
uiterlijke en vers 30 over innerlijke fysionomie (Waltke 2004:605). 
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ֹות ִקנְָאֵֽה ב ֲעָצמַ֣ ָ֖ א ּוְרק  ְרֵפִ֑ ָשִרים מ  י ְבְ֭ ֵיַ֣ ב ח  ֵלַ֣  – HET LEVEN VAN LICHAMEN KOMT VAN EEN GEZOND HART, EN 

KANKER IN DE BOTTEN VAN NAIJVER 

 

Deze waarneming wordt ook aangetroffen in de Egyptische wijsheidsliteratuur, in het 

bijzonder in Amenemope (Clifford 1999:147; Whybray 1972:85).373 Clifford (1999:147) 

wijst op het contrast tussen het leven van lichamen en kanker in de botten en merkt op 

dat ‘flesh’ en ‘bones’ regelmatig als paar in de Bijbel voorkomt (vergelijk bijvoorbeeld 

Genesis 2:23; Richteren 9:2 en Job 2:5) maar in Spreuken alleen in 14:30 wordt 

aangetroffen. Longman III (2006:307) noemt het een soort semantisch chiasme: zowel 

het leven van lichamen als een gezond hart worden gecontrasteerd met kanker in de 

botten. 

 

De moderniteit van Spreuken 14:30 is opvallend (McKane 1970:472) omdat het de mens 

beschouwt als psychosomatische eenheid (McKane 1970:472; Van Leeuwen 1997b:144; 

Longman III 2006:307; Paul, Van den Brink en Bette 2011:493). Vergelijk ook Spreuken 

15:4 (‘Een genezende tong is een boom van leven, verkeerdheid daarin verbreekt de 

geest’), 15:13 (‘Een hart dat zich verheugt doet het aanschijn goed, bij smart in het hart 

is de geest verslagen’) (Van Leeuwen 1997b:144), 14:10 (‘Een hart kent zijn eigen 

bitterheid van ziel, en ook in zijn vreugde kan geen vreemde zich mengen’) en 14:13 (‘Juist 

bij het lachen lijdt een hart soms pijn, het uiteindelijke van vreugde is dan verdriet’) 

(Murphy 1998:107; Tuinstra 2011:122-123). Spreuken 14:30 brengt naar voren dat de 

geest de zetel van ziekte of gezondheid is (McKane 1970:472) en dat zaken als ziekte en 

lichamelijk herstel vaak in verband staan met iemands psychische gesteldheid (Paul, Van 

den Brink en Bette 2011:493). De wijzen waren de opvatting toegedaan dat kalmte en 

geduld onmisbaar zijn voor een gezond leven (Collins 1980:41-42; Garrett 1993:146). In 

de intertestamentaire tijd wordt het verband tussen gezondheid en iemands psychische 

staat ook onderkend door Jezus Sirach. Hij verklaart dat jaloezie en woede het leven 

verkorten en dat zorgen iemand oud maken vóór zijn tijd (‘Jaloezie en woede verkorten je 

leven, kommer maakt je oud voor je tijd’ – Wijsheid van Jezus Sirach 30:24) (Paul, Van 

den Brink en Bette 2011:493; Tuinstra 2011:122-123). Hoewel het inzicht van vers 30 

tegenwoordig wordt uitgedrukt in termen van psychosomatiek, kan de antropologie die ten 

grondslag ligt aan moderne theorieën verschillen van de Bijbelse waarneming (Van 

Leeuwen 1997b:144). 

 

 

 

                                                           
373 ‘Which contrasts the fates of the ‘hothead’ and the ‘truly silent man’ – that is, the self-controlled man’ (Whybray 
1972:85). 
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6.4.22 SPREUKEN 15:24 

 
ֹול ָמֵָֽטה ּור ִמְשאָּׁ֥ ן ס ֶ֗֜ ע  ָּׁ֥ יל ְלמ  ְשִכִ֑ ְעָלה ְלמ  ַ֣ יִים ְלמ  ח ח ְ֭ ר   א ַ֣

 

Het pad des levens 

 loopt voor iemand met inzicht 

 omhoog,- 

en zo ontwijkt hij 

het schimmenrijk beneden. 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 15:24 moet volgens enkele exegeten worden gelezen binnen een groter geheel: 

15:20-29 (Waltke 2004:629, 631)374, 15:18-24 (Tuinstra 2011:141), 15:19-24 (Paul, Van 

den Brink & Bette 2011:503)375, 15:20-24 (Steinmann 2009:355)376 of 15:24-27 (Delitzsch 

[1866-91] 2006:236; Garrett 1993:150-151).377 

 

Kidner (1964:116) brengt Spreuken 15:24 in verband met de twee wegen in Spreuken 2 

(in het bijzonder 10-22) en 4:18-19. Zie ook Longman III in de subparagraaf het pad. 

 

Spreuken 15:24 maakt volgens Steinmann (2009:355) gebruik van paronomasia om 

samenhang tot stand te brengen.378 

 

ח ר   HET PAD – א ַ֣

 

Het pad wijst in Spreuken op de theologie van de twee wegen (Longman III 2006:320-

321). 

 

 

 

                                                           
374 ‘Consequences of Righteousness and Wickedness’ (Waltke 2004:629, 631). Spreuken 15:24 fungeert volgens 
Waltke (2004:631) als een ‘janus’ tussen 15:20-23 en 25-29. ‘The wisdom term “insightful” … and the metaphor 
“way” link the janus verse of this unit with the preceding subunit …, and the catchword “life” … in the first phrase 
of 15:24 and the last word of 15:27 form an inclusio with the second subunit (vv. 24-27). Within this frame is 
the proverb pair featuring the LORD (vv. 25-26)’ (Waltke 2004:634). 
375 ‘Luiaards en dwazen’ (Paul, Van den Brink & Bette 2011:503). 
376 ‘Five Proverbs Linked by Wordplays’ (Steinmann 2009:355). 
377 ‘Four proverbs of understanding different doctrines’ (Delitzsch [1866-91] 2006:236). Garrett (1993:150-151) 
noemt Spreuken 15:24-27 een chiasme: ‘life and death (24, 27) and divine retribution (25-26)’. In Spreuken 
15:24-27 zijn twee spreuken aangaande goddelijke gerechtigheid (25-26) ingeklemd tussen twee spreuken 
betreffende gedrag dat leidt naar leven en voorspoed of naar het graf (24 en 27). Er bestaat volgens Garrett 
(1993:150-151) een thematisch verband tussen יִים  ח ח ְ֭ ר  ֹול en (’path of life‘) א ַ֣  in vers 24 en (’from the grave‘)ִמְשאָּׁ֥
ֵֽה  .in vers 27 (’he will live‘) יְִחֶי
378 ‘This saying uses the Hiphil participle יל ְשִכִ֑  a person with insight,” which has two of the same consonants as“ ,מ 
 ’(ח and כ) and the third consonant has a similar sound ,(brings joy to,” 15:20; “delight,” 15:21, 23“) שמח

(Steinmann 2009:355). 
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יִים ח ח ְ֭ ר   HET PAD DES LEVENS – א ַ֣

 

Het pad des levens verwijst naar een eeuwigdurend leven door de genade van JHWH en 

moet in eschatologische zin worden opgevat (Waltke 2004:634; Steinmann 2009:350-

351). 

 

ֹול  HET SCHIMMENRIJK – ְשאָּׁ֥

 

Volgens Toy (1899:313-314) en Reyburn en Fry (2000:339) heeft ֹול  de betekenis fysieke ְשאָּׁ֥

dood. De mensen in het Oude Testament (behalve Enoch en Elija) gingen na hun leven 

naar ֹול  Leman (1999:76) en .(Delitzsch [1866-91] 2006:237; Toy 1899:313-314) ְשאָּׁ֥

Longman III (2006:320-321) zeggen dat ֹול  naar het graf verwijst (met een ondertoon ְשאָּׁ֥

van de onderwereld – Longman III 2006:320-321) en niet daar de hel (Leman 1999:76). 

Hun opvatting komt overeen met de visie van Murphy als wordt gekozen voor de letterlijke 

opvatting (dood) van laatstgenoemde. Longman III (2006:320-321) wijst verder op het 

onvermelde tegenovergestelde van ֹול   ְשאָּׁ֥ dat volgens hem de hemel, de verblijfplaats van 

JHWH, moet zijn. Steinmann (2009:350-351) drukt zich in sterkere bewoordingen uit dan 

Leman en Longman III en zegt dat ֹול   ְשאָּׁ֥ synoniem is met een eeuwigdurende dood en hel. 

 

De zienswijzen van Delitzsch ([1866-91] 2006:237)379 en Kravitz en Olitzky (2002:152)380 

en zijn diffuus. 

 

Volgens Tuinstra (2011:141) staat de term ֹול  .voor het bederf van het leven ְשאָּׁ֥

 

ְעָלה ַ֣  OMHOOG EN BENEDEN – ָמֵָֽטה EN ְלמ 

 

Omhoog en beneden zijn antoniem 

 

Toy (1899:313-314) is van mening dat omhoog simpelweg het omgekeerde is van beneden 

en dat in Spreuken niet wordt gezinspeeld op het dogma van onsterfelijkheid. In lijn met 

Toy merkt Van Leeuwen op dat Spreuken 15:24a niet een opstijgen naar de hemel 

(vergelijk Jesaja 14:13-15) betreft maar simpelweg de gebruikelijke Israëlitische 

                                                           
379 ‘So in Israel the Chokma appears pointing the possessor of wisdom upwards, and begins to shed light on the 
darkness of Sheôl by the new great thoughts of a life of immortality … now for the first time becoming prominent, 
but only as a foreboding and an enigma. The idea of the Sheôl opens the way for a change: the gathering place 
of all the living on this side begins to be the place of punishment for the godless …; the way leading upwards … 
and that leading downwards … come into direct contrast’ (Delitzsch [1866-91] 2006:237). 
380 ‘We have translated Sheol (sometimes called “the pit” or “netherworld”) as “hell”; in the biblical period the 
term did not designate what would later be attributed to the same word. However, it is clear that the Book of 
Proverbs includes some notion of torment after death. It could be argued that the idea of a “netherworld” is an 
incipient concept of hell, particularly when the context of this verse suggests Sheol as a place of torment and 
judgment’ (Kravitz & Olitzky 2002:152). 
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beeldspraak hoog-laag ‘to contrast the goodness of an abundant life with the grave 

tendency of foolish humans towards Sheol or death’. Eenzelfde gebruik van de 

uitdrukkingen ‘upward’ en ‘below’ komt voor in Deuteronomium 28:13 en 43381, waar het 

volk Israël succes boekt of faalt afhankelijk van zijn gehoorzaamheid aan de wet (Van 

Leeuwen 1997b:151). De denkbeelden van Murphy en Clifford komen overeen met de visie 

van Van Leeuwen. Murphy zegt dat ‘upward’ en ‘down’ niets hebben te maken met een 

leven na de dood. Omhoog en omlaag duiden volgens hem op de plaats waar de weg van 

de wijsheid de mens brengt – omhoog in het leven (het vermijden van een vroegtijdige of 

ongelukkige dood) tegenover omlaag naar ֹול   ְשאָּׁ֥ (dat letterlijk als dood kan worden opgevat 

of metaforisch als tegenspoed) (Murphy 1998:114). Clifford (1999:154) merkt op dat 

omhoog en beneden metaforen zijn voor succes en mislukking en verwijst evenals Van 

Leeuwen naar Deuteronomium 28:43. Tuinstra doet een beroep op Deuteronomium 28:13 

waar van Israël wordt gezegd dat het enkel opwaarts zal gaan en niet neerwaarts in de 

betekenis dat het groei en geen teruggang zal beleven en dat het toekomst heeft. Zo wordt 

hier van het individu gezegd: de verstandige vindt steeds meer leven. In de individuele 

keuzen komt de persoonlijke groei tot uitdrukking, het leven wordt steeds meer een leven 

naar de bedoeling van JHWH, opwaarts (Tuinstra 2011:145).  

 

Omhoog en beneden in de LXX 

 

McKane (1970:479-480) en Reyburn en Fry (2000:339) merken op dat de LXX geen 

gebruik maakt van de woorden omhoog en beneden. Deze toevoegingen wijzen volgens 

McKane op een herinterpretatie van de oorspronkelijke antithese het pad des levens en 

het schimmenrijk (‘het dodenrijk’ (NBG, BNV en NBV)/‘de hel’ (SV en HSV)); de nieuwe 

antithese is die van hemel en hel.382 De visie van McKane wordt door Waltke (2004:630) 

in twijfel getrokken.383 Fox refereert aan McKane die volgens hem de woorden omhoog en 

beneden verwijdert als latere toevoegingen die een beroep doen op het geloof in de 

onsterfelijkheid van de rechtvaardigen. Hij is het met McKane eens dat deze woorden niet 

                                                           
381 ‘De HEERE zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart, en u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag, 
als u gehoorzaam bent aan de geboden van de HEERE, uw God, waarvan ik u heden gebied dat u ze in acht neemt 
en houdt’ (Deuteronomium 28:13) en ‘De vreemdeling die in uw midden is, zal hoger en hoger boven u uitstijgen, 
maar u zult lager en lager neerdalen’ (Deuteronomium 28:43). 
382 ‘This is evident from the consideration that if the path of life is envisaged as a this-worldly way of life conditional 
on submission to discipline, ‘upwards’ does not make any sense in relation to it. Hence the opposition of ‘upwards’ 
and ‘downwards’ is not apposite if the contrast is between a this-worldly pattern of conduct which ensures vitality, 
and Sheol – the road to the underworld, ‘the way of death’. … The opposition of ‘upwards’ and ‘downwards’ is 
only intelligible on the assumption that the path of life leads to a blessed immortality rather than to a this-worldly 
enjoyment of vitality’ (McKane 1970:479-480). 
383 ‘McKane … argues – in spite of the unanimous manuscript evidence and the Syr., Targ., and Vulg. – that since 
the phrases “above” and “below” are not explicitly rendered in de LXX, they should be dropped from the original 
tekst in order to purge the proverb from interpreting “life” as blessed immortality and “death” as an afterlife of 
punishment. In fact, however, the creative LXX, which does not render the Hebrew text word-for-word, represents 
the text as escaping Hades … “The thoughts of the wise are ways of life, that he may turn and be saved from 
Hades”)’ (Waltke 2004:630). 
‘Leads [lit. “is”] upward … as an antithesis to downward in connection with the grave implies eternal life above 
and beyond the grave’ (Waltke 2004:634). 
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in de LXX voorkomen, maar naar zijn mening is omhoog van essentieel belang in de 

syntaxis van het Hebreeuws in de eerste regel, en zonder beneden is de tweede regel nogal 

abrupt en te kort. Maar volgens Fox zinspeelt Spreuken 15:24 niet op onsterfelijkheid. 

‘“Upward” is merely the opposite of “downward” and describes the continuation of mortal 

life. To die is to go downward; see 2:18 and 7:27’ (Fox 2009:601). Ook Steinmann verwijst 

naar McKane en zegt dat sommige critici het woord omhoog verwijderen of tot het uiterste 

terugbrengen door te stellen dat deze spreuk niet is bedoeld om onderwijs te geven over 

eeuwig leven (een dogma dat volgens deze critici niet voorkomt in Spreuken).384 Omhoog 

betekent volgens Steinmann, in tegenstelling tot ‘Sheol’ beneden, dat het pad des levens 

leidt naar een levenssfeer boven, voorbij dit aardse bestaan, net zo zeker als ‘Sheol’ naar 

beneden verwijst, een sfeer van gruwel die zich naar beneden uitstrekt voorbij de fysieke 

dood (Steinmann 2009:355-356).385 

 

Het land van levenden en doden 

 

Het Hebreeuwse woord voor omhoog –  ְעָלה ַ֣ מ  – betekent volgens Whybray ‘above ground’, 

het land van de levenden, in tegenstelling tot beneden –  ָמֵָֽטה – dat wijst op het land van 

de doden. Whybray refereert aan commentatoren (die hij niet bij name noemt – zoals 

McKane) die geloven dat omhoog en beneden toevoegingen zijn om het dogma van het 

eeuwige leven en de eeuwige dood, dat er oorspronkelijk niet was, te berde te brengen. 

‘In that case the first line would originally have read ‘A path of life is reserved for men of 

intelligence’ (Whybray 1972:89-90). Longman III (2006:320-321) verwijst naar Whybray 

en gaat niet verder dan op te merken dat er wordt getwist over de vraag of omhoog en 

beneden wel of niet in eschatologische zin moeten worden opgevat. 

 

In de paragraaf ‘Context en inleiding’ is het chiasme dat Garrett onderkent (Spreuken 

15:24-27) aan de orde gesteld. Het is voor hem onduidelijk of omhoog en beneden het 

dogma van onsterfelijkheid behelzen. ‘Leven’ in Spreuken 15:27 gaat naar zijn zeggen 

zonder twijfel over dit ‘leven’ en voorspoed en niet over het ‘leven’ na de dood (Garrett 

1993:151). 

 

 

 

 

 

                                                           
384 ‘However, they can only make this claim after eliminating what other proverbs teach about the hope of eternal 
life, but this procedure contradicts the text …’ (Steinmann 2009:355). 
385 ‘Moreover, ְעָלה ַ֣  upward,” must be retained also because it is an integral part of the sound pattern involving“ ,ְלמ 
 .in this proverb’ (Steinmann 2009:356) מ and ל
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6.4.23 SPREUKEN 15:27 

 
ָּתנ ַ֣  א מ  צ ע וְשֹוֵנָ֖ ע  ָבִ֑ יתֹו בֹוֵצַ֣ ר ֵבְ֭ ֵֽהע ֵכַ֣  ת יְִחֶי

 

Zijn huis sloopt hij die op winst aast,- 

 wie giften haat zal leven. 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 15:27 moet volgens enkele exegeten worden gelezen binnen een groter geheel: 

15:25-33 (Tuinstra 2011:146) en 15:25-29 (Waltke 2004:635; Paul, Van den Brink & Bette 

2011:505).386 

 

Van Leeuwen (1997b:151-152) is de zienswijze toegedaan dat Spreuken 15:27 naar het 

rechtssysteem van Israël verwijst (zie Deuteronomium 16:19-20 en Spreuken 28:16). 

Paul, Van den Brink en Bette (2011:507) merken op dat de nadruk ligt op het belang van 

integriteit, een eigenschap die verband houdt met de overtuiging dat JHWH in alles zal 

voorzien. Een mens heeft daarom geen oneerlijke middelen nodig om zijn doel te bereiken 

(Paul, Van den Brink & Bette 2011:507). 

 

Murphy (1998:115) noemt vers 27 een parallellisme en Waltke (2004:635, 637-638) wijst 

op het verband met vers 25 (in beide komt het woord huis voor). Het is een chiastische 

(Waltke 2004:637-638) antithese: zijn huis sloopt hij versus zal leven en hij die op winst 

aast versus wie giften haat (Waltke 2004:637-638; Fox 2009:602-603). Spreuken 15:27 

komt overeen met 1:19 (Delitzsch [1866-91] 2006:238; Toy 1899:315-316; Clifford 

1999:154; Fox 2009:602-603). Delitzsch ([1866-91] 2006:238) wijst daarnaast op de 

gelijkenis met Spreuken 11:29. 

 

ֵֽה  ZAL LEVEN – יְִחֶי

 

Leven is vitaliteit, levenskracht en welzijn (McKane 1970:485); dit ‘wereldse’ leven met 

inbegrip van voorspoed en succes (en niet het leven na de dood) (Garrett 1993:151; 

Reyburn & Fry 2000:341). Volgens Clifford (1999:154) betekent leven lang leven onder 

goddelijke bescherming en Steinmann (2009:351, 357) heeft de opvatting dat zal leven 

een eschatologische belofte inhoudt (eeuwig(durend) leven). 

 

 

                                                           
386 ‘Destinies of the Righteous and the Wicked’ (Waltke 2004:635). Uitspraken over de HERE’ (Paul, Van den Brink 
& Bette 2011:505). 
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6.4.24 SPREUKEN 15:31(-32) 

 
ת  ע  מ  ֶזן ש ְ֭ יןא ֶ֗֜ ים ָּתִלֵֽ ֶרב ֲחָכִמַ֣ ים ְבֶקָ֖ ִיִ֑ ת ח  ח  ַ֣  ּתֹוכ 

ֹונֶה ֵלֵֽב ת קַ֣ ח  ֹוכ ֶ֗֜ ע  ּת  ֹו וְשֹוֵמָּׁ֥ ס נ ְפשִ֑ ּוָסר מֹוֵאַ֣ ע  מְ֭  פֹוֵרַ֣
 

Een oor dat hoort 

 naar een bestraffing ten leven,- 

zal in een kring van wijzen vernachten. 

Wie een vermaning loslaat 

 verwerpt zijn eigen ziel,- 

wie naar een bestraffing hoort 

verwerft zich een hart. 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 15:31 wordt in de Septuaginta weggelaten (Oesterley 1929:125; Reyburn & Fry 

2000:343). 

 

Spreuken 15:31-32 

 

Spreuken 15:31-32 moet volgens enkele exegeten worden gelezen binnen een groter 

geheel: 15:25-33 (Tuinstra 2011:146), 15:28-32 (Murphy 1981:70)387, 15:30-33 (Paul, 

Van den Brink & Bette 2011:507)388, 15:31-33 (Toy 1899:317; Kidner 1964:117; Whybray 

1972:91)389 of 15:30-32 (Garrett 1993:150).390 

 

Spreuken 15:31 

 

De benaming van Spreuken 15:31 loopt uiteen: synthetisch parallellisme (McKane 

1970:480), antithetisch contrast (Van Leeuwen 1997b:152) en synecdoche (Delitzsch 

[1866-91] 2006:239-240; Toy 1899:317). 

 

Spreuken 15:31 is het omgekeerde van 15:12 (‘Een spotter houdt er niet van dat men 

hem bestraft, naar wijzen zal hij nooit toegaan’) (Murphy 1998:115). 

 

                                                           
387 ‘A series of catchwords lock these sayings together: “righteous” in vv. 28-29; … “hear,” “heed” … in vv. 29, 
31-32; “admonition” in vv. 31-32; “instruction” in vv. 32-33’ (Murphy 1981:70). 
388 Spreuken 15:31 maakt deel uit van de ‘inleiding’ (15:30-33) van 15:30-16:15 (‘de mensheid, de HERE en zijn 
koning’) (Paul, Van den Brink & Bette 2011:507). 
389 ‘Docility and humility’ (Toy 1899:317). ‘Three proverbs on teachability’ (Kidner 1964:117). ‘Three sayings 
about the importance of paying attention to wise teachers’ (Whybray 1972:91). 
390 ‘Cheerful look and heart correction (30); accepting/rejecting correction (31-32)’ (Garrett 1993:150). 
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Uit Spreuken 15:31 blijkt dat zaken als nederigheid en bereidheid tot leren noodzakelijk 

voorwaarden zijn om wijs te worden. Het niet willen luisteren naar correctief onderricht is 

zelfs zo ernstig dat men daardoor zijn eigen leven veracht (Paul, Van den Brink & Bette 

2011:509). 

 

Spreuken 15:32 

 

Spreuken 19:8a is een variatie op 15:32 (Delitzsch [1866-91] 2006:240). Spreuken 15:32 

wordt gekenmerkt door een antithethisch parallellisme (verwerft zich een hart versus 

verwerpt zijn eigen ziel) (Toy 1899:317-318; Fox 2009:604). 

 

ת ח  ַ֣  EEN BESTRAFFING – ּתֹוכ 

 

Een bestraffing doet het leven in waarde toenemen (Longman III 2006:323). 

 

ים ִיִ֑  LEVEN – ח 

 

Steinmann (2009:352) wijst, in tegenstelling tot Toy (1899:317)391, op de eschatologische 

strekking van het werkwoord leven in de zin van eeuwigdurend leven door de genade van 

JHWH. 

 

6.4.25 SPREUKEN 16:15 

 
ב  ֹו ְכָעַ֣ ְרצֹונֶ֗֜ ים ּו  ִיִ֑ ֶלְך ח  ֹושְבאֹור־ְפנֵי־ֶמָּׁ֥ ְלקֵֽ  מ 

 

In het oplichten van ’s konings aanschijn 

 is leven,- 

zijn welbehagen 

is als een wolk met lenteregen. 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 16:15 moet worden gelezen binnen het grotere geheel 16:10-16 (Davis 

2000:103)392, 16:10-15 (Toy 1899:323; Garrett 1993:156; Clifford 1999:159; Waltke 

                                                           
391 ‘The life is of this world, and primarily physical … but involves the higher moral and religious elements’ (Toy 
1899:317). 
392 ‘The power and the justice of kings’ (Davis 2000:103). 
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2005:16; Fox 2009:614; Paul, Van den Brink & Bette 2011:513; Tuinstra 2011:162)393, 

16:13-15 (Murphy 1981:71)394 of 16:14-15 (Kidner 1964:119-120; Garrett 1993:156; 

Murphy 1998:122; Van Leeuwen 1997b:161; Waltke 2005:20; Steinmann 2009:363).395 

 

Spreuken 16:15 (het welbehagen van een koning) vormt een tegenstelling (antithese – 

Toy 1899:325-326) met 16:14 (נָה ְפֶרֵֽ ם יְכ  יש ָחָכַ֣ וֶת וְִאָ֖ ְלֲאֵכי־ָמִ֑ ֶלְך מ  ת־ֶמָּׁ֥  de gramschap van een‘ - ֲחמ 

koning’) (aforisme – Toy 1899:325-326) (Delitzsch [1866-91] 2006:247-248; Longman 

III 2006:333; Tuinstra 2011:165). 

 

Wanneer de koning glimlacht naar een ambtenaar (goedkeuring) dan betekent dat leven 

(wellicht een maatschappelijke positie of rijkdom) voor hem, en wanneer hij fronst 

(ongenade) betekent dat de dood. Succes is leven voor de ambtenaar en falen de dood 

(Toy 1899:325-326; McKane 1970:488-489; Clifford 1999:159; Waltke 2005:22). De 

hoveling wordt dus gewaarschuwd dat zijn loopbaan en zelfs zijn leven afhankelijk is van 

het welgevallen van de koning (Whybray 1972:95).396 Van Leeuwen (1997b:161) en Davis 

(2000:104-105) (maar ook Waltke 2005:21-22) trekken een vergelijking tussen de koning 

en JHWH.397 Politieke woede komt ook naar voren in Spreuken 19:12 ( ל ָ֖ ֶלְך ּוְכט  ף ֶמִ֑ ע  ַ֣ ְכִפיר ז  ם כ ְ֭ ַ֣ה  נ 

ֶשב ְרצֹונֵֹֽו ל־ֵעַ֣  ,Als het grommen van een leeuwenwelp is de verbolgenheid van een koning‘ – ע 

en als dauw op gras zijn welbehagen’) en 20:2 (ֹו א נ ְפשֵֽ ֹו חֹוֵטָּׁ֥ ְברֶ֗֜ ְתע  ֶלְך ִמ  ת ֶמִ֑ ימ  ְכִפיר ֵאַ֣ ם כ ְ֭ ַ֣ה   Als het‘ – נ 

grommen van een leeuwenwelp is de schrik die van een koning uitgaat, wie zich die op de 

hals haalt zondigt tegen zijn ziel’) (Delitzsch [1866-91] 2006:247-248; Murphy 1998:122; 

Fox 2009:617). 

 

 

                                                           
393 ‘Functions of kings’ (Toy 1899:323). ‘These verses concern righteousness in government and are organized 
as a thematic collection. Also the catchword “king” occurs in every verse exept 11, which nevertheless plainly 
deals with justice in government’ (Garrett 1993:156). ‘The Mediatorial King’ (Waltke 2005:16). ‘Psalm 101 is 
quite similar to Prov 16:10-15 (and other royalist proverbs), except that it is spoken by a king in the first person’ 
(Fox 2009:614). ‘De koning als bemiddelaar van Gods recht’ (Paul, Van den Brink & Bette 2011:513). ‘Spreuken 
16:10-15 onderstreept het gezag van de koning’ (Tuinstra 2011:162). 
394 ‘A group of “king” sayings; cf. v. 10’(Murphy 1981:71). 
395 ‘The king’s power’ (Kidner 1964:119-120). Spreuken 16:14-15 vormt een spreukenpaar als vervolg op 16:12-
13 (Van Leeuwen 1997b:161). ‘The King’s Power’ (Waltke 2005:20). ‘This verse is the opposite of 16:14’ 
(Steinmann 2009:365). De Israëlitische koning, in navolging van de Mesopotamische koning, handhaaft het recht 
in zijn gebied en rechtvaardigheid is de basis van zijn troon (Spreuken 16:12 en 25:5) (Deist 1986b:181-182). 
396 ‘… the light of the king’s face means life itself. This is high praise in view of the Aaronic blessing in Num 6:25, 
“Let the Lord’s face shine …’ (Murphy 1998:122). ‘The perceived glow or halo that proceeds from the face of the 
ruler, which Job associated with a smile (Job 29:24), is here equated with the full and abundant life (ḥayyîm; 

2:19), fort hey are inseparable (Job 3:16; 33:28, 30; Pss. 56:13[14]; 58:8[9]; Eccl. 6:4). … The connection 
between the light of God’s face to bring life to his worshipers and his king’s face to bring life to his subjects once 
again shows the close connection between the LORD and his mediatorial king’ (Waltke 2005:21-22). 
397 ‘… the king’s power to do good or ill reflects prerogatives of the heavenly king, Yahweh (negatively, see 2 Kgs 
6:32-33; Ps 78:49-50; positively, see Num 6:25; Pss 4:6; 44:3; 89:15)’ (Van Leeuwen 1997b:161). ‘The king’s 
throne is secure only when it is “established by righteousness” (v. 12); the same words are used of God’s own 
throne (Psalms 9:8; 89:15; 97:2). In view of this connection between God’s justice and the king’s, it is likely that 
the language of life and death in this passage (vv. 14-15) is meant to go beyond political expediency and suggests 
that obedience to a just ruler is part of the obligation one owes to God, the author of life and death’ (Davis 
2000:104-105). 



 
535 

6.4.26 SPREUKEN 16:22 

 
ֵֶֽלתמְ  ים ִאֶּו ר ֱאוִִלַ֣ ָ֖ יו ּומּוס  ֶכל ְבָעָלִ֑ יִים ֵשַ֣ ֹור ח ְ֭  קַ֣

 

Een springader van leven 

 is inzicht voor zijn bezitters,- 

een vermaning van dwazen is dwaasheid. 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 16:22 moet worden gelezen binnen het grotere geheel 16:20-25 (Toy 

1899:328)398, 16:20-24 (Garrett 1993:157; Van Leeuwen 1997b:161; Waltke 2005:28; 

Paul, Van den Brink & Bette 2011:517)399 of 16:21-24 (Murphy 1981:71; Steinmann 

2009:366; Tuinstra 2011:168).400 

 

Spreuken 16:22 is een chiastische antithetische parallel (antithetische parallellen 

contrasteren twee pedagogische ‘uitgangspunten’: het aantrekkelijke onderwijs van de 

wijze en de straf van dwaasheid) (Waltke 2005:29-30).401 

 

Volgens Fox (2009:620) zijn de twee regels van Spreuken 16:22 nauwelijks gerelateerd 

en vormen zelfs geen onsamenhangende spreuk. 

 

 

                                                           
398 ‘Wisdom and graciousness’ (Toy 1899:328). 
399 ‘Verses 21-24 concern the value of wise words and constitute a thematic unity. Verse 20 … serves to introduce 
this particular section. In what follows, the value of sound speech is extolled’ (Garrett 1993:157). ‘These verses 
are intensely intertwined and verbally, and they possess a certain logic concerning wisdom communicated by 
speech. … The root שכל (śkl, “to have insight or understanding”) is a key word uniting vv. 20 and 22-23. It 

suggests that understanding is a “fountain of life” (v. 22 …) not just to those who have it, but also to those who 
hear it through the medium of wise speech (vv. 20, 21 24 …). The seemingly unrelated v. 22b (lit., “but the 
instruction of fools is folly”), then, finds its place as a negative contrast to wise speech …) (Van Leeuwen 
1997b:161). ‘… this subunit develops the societal benefits of prudent speech. Words for speech occur in every 
verse apart from the center one (v. 22). The broad terms “word” (dābār, v. 20, and ’imrê, v. 24) occur in its 
outer frame, and within that frame occur the common metonymies for speech, “lips” (v. 21) and “mouth” (v. 23). 
The unit also coheres by the repetition of the metaphor mtq, “sweetness,” to depict the winsome character of 
beneficial speech (vv. 21, 24). … The first four lines alternate initial mem and lamed. The pun in v. 20a, whose 
Hebrew means both “the one who pays attention to a saying” and “the one who is prudent in speech,” along with 
the catchword ṭôb (“good”), functions as a transition from the miniature prologue to the body. The rest of the 

subunit fleshes out “the good” the competent speaker finds: esteem and influence in the community (v. 21); 
being a well of life (v. 22), increasing persuesiveness in teaching (vv. 21, 23), and being as sweet and healing 
hurt as a flowing mass of honey (v. 24). The center line, uniquely antithetical and uniquely not mentioning speech, 
pits the attractive life of prudence against the punishing chastisement of fools’ (Waltke 2005:28). ‘The Wise 
Speaker’ (Waltke 2005:28). ‘De wijze spreker’ (Paul, Van den Brink & Bette 2011:517). 
400 ‘These sayings deal with a common wisdom theme: speech. There are several catchwords: mtq (“pleasant,” 
in vv. 21 and 24); śkl (“wisdom,” “judicious” in vv. 22-23)’ Murphy 1981:71). ‘These verses are about speech 
and are united by several catchwords …’ (Steinmann 2009:366). Steinmann (2009:366) noemt vervolgens de 
woorden ‘wijze’ (16:21, 23), ‘zoetheid’ (16:21) en ‘zoet’ (16:24), ‘lippen’ (16:21) en ‘zijn lippen’ (16:23), 
‘vermeerdert’/‘vermeerderen’ (16:21, 23), ‘inzicht’ (16:21, 23), en ‘verstand’/‘verstandig’ (16:22-23). Spreuken 
16:21-24 heeft betrekking op de gave van het woord (Tuinstra 2011:168). 
401 Clifford (1999:160-161) wijst alleen op het antithetische karakter van Spreuken 16:22. 
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יִים ֹור ח ְ֭  EEN SPRINGADER VAN LEVEN – ְמקַ֣

 

‘The man of understanding has in his intellectual possession a fountain of strenghth, a 

source of guidance, and a counsel which make his life secure, deepen, and adorn it’ 

(Delitzsch [1866-91] 2006:250).402 Clifford vergelijkt een springader van leven met een 

bron van zegeningen, waaruit een lang en gezond leven, rijkdom en faam, voortvloeien. 

Andere spingaders van leven zijn volgens hem de woorden van de wijzen en de ‘vrees voor 

JHWH’ (Clifford 1999:160-161). Mensen die wijsheid bezitten worden een leven gevende 

springader die zo aantrekkelijk is voor de gemeenschap dat zij zich afwendt van het drinken 

van dwaasheid (Waltke 2005:29-30) (zie bijvoorbeeld Spreuken 10:11; 13:14 en 14:27 – 

Toy 1899:329-330; Clifford 1999:160-161; Waltke 2005:29-30; Longman III 2006:335-

336403; Steinmann 2009:363, 366).  

 

ֶכל  INZICHT – ֵשַ֣

 

Tuinstra (2011:169) omschrijft inzicht als ‘inzicht dat tot juist handelen leidt, een niet 

aflatende, vernieuwende kracht, ‘een bron van leven’’. 

 

6.4.27 SPREUKEN 18:21 

 
ֵּֽה ל ִפְרָי ָּׁ֥ יָה י אכ  א ֲהֶבֶ֗֜ ֹון וְ  יִים ְבי ד־ָלשִ֑ ח  וֶת וְְ֭  ָמַ֣

 

Dood en leven 

 liggen in de macht van een tong,- 

wie haar liefhebben 

eten ook haar vrucht. 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 18:21 moet worden gelezen binnen het grotere geheel 17:25-18:24 (Steinmann 

2009:391)404, 18:13-21 (Waltke 2005:78; Paul, Van den Brink & Bette 2011:535)405, 

                                                           
402 ‘As in 10.11, it may be necessary to express a fountain of life as a simile; for example, “For the wise person 
wisdom is like a life-giving fountain”’ (Reyburn & Fry 2000:358). 
403 ‘Thus, it is a “fountain of life,” a relatively frequent metaphor … for the people and things that enhance life 
and its enjoyment’ (Longman III 2006:335-336). Longman III bedoelt met ‘it’ ‘inzicht’. 
404 ‘Avoiding Fools and Foolishness’ (Steinmann 2009:391). 
405 ‘The Educated Person’s Behavior in Conflict and His Speech’ (Waltke 2005:78). ‘Het gedrag van een ontwikkeld 
man in conflicten, en zijn taal’ (Paul, Van den Brink & Bette 2011:535). 
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18:20-24 (Tuinstra 2011:199)406, 18:20-22 (Van Leeuwen 1997b:174)407 of 18:20-21 

(Oesterley 1929:151; Kidner 1964:130; Whybray 1972:106; Murphy 1981:72; Garrett 

1993:166-167; Crenshaw 1997:30; Murphy 1998:137; Davis 2000:112-113; Reyburn & 

Fry 2000:393; Waltke 2005:85; Fox 2009:645; Tuinstra 2011:199).408 

 

Spreuken 18:21 vertoont overeenkomst met Wijsheid van Jezus Sirach 37:18 (‘daar 

spruiten vier loten uit voort: goed en kwaad, leven en dood, maar uiteindelijk beslist de 

tong erover’) (Van Leeuwen 1997b:174-175; Murphy 1998:137-138). 

 

Spreuken 18:21 is een synthetische parallel (Clifford 1999:173; Waltke 2005:86). 

 

Delitzsch ([1866-91] 2006:276-277) en Tuinstra (2011:200) zeggen dat Spreuken 18:21b 

kan worden opgevat als miniatuur van 8:17-21. 

 

יִים ח  וֶת וְְ֭  DOOD EN LEVEN – ָמַ֣

 

De woorden dood en leven kunnen zowel ‘verticaal’ (in relatie tot JHWH) als ‘horizontaal’ 

(in relatie tot spreker en aangesprokene) worden opgevat. 

 

Verticaal 

 

Dood en leven behoren volgens Murphy (1998:137-138) toe aan JHWH. Steinmann sluit in 

zijn betekenisgeving aan bij Murphy maar drukt zich sterker uit. De zelfstandige 

naamwoorden dood en leven hebben volgens hem een geestelijke (Murphy) en 

eschatologische betekenis: iedereen heeft uitzicht op een eeuwigdurende dood in de hel of 

de opstanding tot een eeuwigdurend leven (Steinmann 2009:390). 

 

                                                           
406 ‘Vss. 20-22 beginnen alle drie met de letter mēm. … Vss. 23v. lijken op zichzelf te staan’ (Tuinstra 2011:199). 
407 ‘… v. 20 introduces a trio of related sayings that all begin with the same letter. Verses 20-21 concern the 
metaphorical fruit of speech organs, and vv. 21-22 are linked by images of women and Wisdom that recall chaps. 
1-9. Verse 21 discusses the ambiguous “tongue” in terms that echo the love of Wisdom and Folly …. Verse 22 
explicitly echoes 8:35, reaffirming the wife as a symbol and, as it were, the incarnation of Lady Wisdom’ (Van 
Leeuwen 1997b:174). 
408 ‘Your words will catch up with you’ (Kidner 1964:130). ‘Two sayings on the power of speech’ (Whybray 
1972:106). ‘Both these verses are concerned with speech, and the catchword is pĕrî (“fruit”)’ (Murphy 1981:72). 
‘The Power of Words’ (Garrett 1993:166-167). ‘The fruit of the tongue’ (Crenshaw 1997:30). Verse 21 takes up 
the image of fruit produced by the organs of speech from v.20’ (Van Leeuwen 1997b:174). ‘The catch word “fruit” 
unites these verses, which deal with the effects of speech’ (Murphy 1998:137). ‘Deadly and life-giving speech’ 
(Davis 2000:112-113). ‘Teachings about the Power of Speech. This unit’s concluding proverb pair is bound 
together in several ways: by the notion of the certain and abundant effects of good and bad speech, including 
life and death; by the agricultural metaphors of eating and being sated with fruit and with the harvest; and by 
the catchword “fruit,” the first word of v. 20a and the last of v. 21b in the outer frame and by the organs of 
speaking in the inner core (“lips,” v. 20b; “tongue,” v. 21a)’ (Waltke 2005:85). ‘Paired with 18:20, however, v 
21 concerns particularly its impact on the speaker’ (Fox 2009:645). ‘Vss. 20 en 21 vormen een paar waarbij 
mipperī, ‘van de vruchten’, aan het begin van vs. 20 een inclusio vormt met pīryāh, ‘haar vrucht’, aan het einde 
van vs. 21’ (Tuinstra 2011:199). 
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Horizontaal 

 

Toy (1899:365) kiest voor de tweede mogelijkheid en maant tot voorzichtigheid in 

taalgebruik omdat woorden het grootste ongeluk (de beëindiging van het aardse leven) of 

het grootste geluk (een lang en gelukkig leven) kunnen bewerkstelligen. In tegenstelling 

tot Murphy en in overeenstemming met Toy geeft Waltke (2005:86) de begrippen dood en 

leven een ‘horizontale’ betekenis.409 

 

Delitzsch ([1866-91] 2006:276-277) doet geen duidelijke uitspraak over dood en leven.410 

Dood en leven kunnen zowel betrekking hebben op de spreker (zie bijvoorbeeld Spreuken 

12:6b, 13a; 13:2a, 3 en 18:7) als de aangesprokene (zie bijvoorbeeld 10:11a; 11:9a; 

12:6a, 13a en 18) (Fox 2009:645). 

 

ֹון  EEN TONG – ָלשִ֑

 

Het eerste deel van de spreuk laat de draagwijdte van het menselijk spreken zien. Het 

gebruik van een tong brengt het verteren van de vrucht ervan met zich mee (Tuinstra 

2011:200). 

 

6.4.28 SPREUKEN 21:21 

 
ֹוד ה וְָכבֵֽ ים ְצָדָקָּׁ֥ יִֶ֗֜ א ח   ֶסד יְִמָצָּׁ֥ ה וָָחִ֑ ֵדף ְצָדָקַ֣  ר ְ֭

 

 

Wie gerechtigheid 

 en goedertierenheid najaagt,- 

vindt een leven 

van gerechtigheid en glorie. 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 21:21 moet volgens enkele exegeten worden gelezen binnen het grotere geheel 

21:17-21 (Toy 1899:405)411, 21:20-29 (Waltke 2005:183; Paul, Van den Brink & Bette 

                                                           
409 ‘The merism death and life … comprehends all manner of weal and woe. … The merism speaks of relationship 
within community or the lack of it. … The life-giving tongue creates community and by its vitality gives its 
possessor the full enjoyment of the abundant life within the community’ (Waltke 2005:86). 
410 ‘Death and life is the great alternative which is placed, Deut. 30:15, before man. According as he uses his 
tongue, he falls under the power of death or attains to life’ (Delitzsch [1866-91] 2006:276-277). 
411 ‘Thrift, righteousness, comfort’ (Toy 1899:405). 
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2011:569; Tuinstra 2011:250)412, 21:3-29 (Waltke 2005:169; Paul, Van den Brink & Bette 

2011:563)413, 21:20-23 (Waltke 2005:183; Paul, Van den Brink & Bette 2011:569)414, 

21:20-22 (Garrett 1993:182)415 of 21:20-21 (Kidner 1964:144; Van Leeuwen 1997b:194; 

Waltke 2005:183; Steinmann 2009:433-434).416 

 

Garrett (1993:182) merkt op dat Spreuken 21:20-22 nauw overeenstemt met 21:16-18 

en Van Leeuwen (1997b:194) wijst op de overeenkomst tussen de boodschap van 21:20-

21 en Matteüs 6:33 (‘maar zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid, en dat alles zal 

u worden toegevoegd’). 

 

Vers 21 is een synthetisch parallellisme (Waltke 2005:183). 

 

ים יִֶ֗֜  EEN LEVEN – ח  

 

Een leven is volgens Clifford (1999:192) het najagen van deugdzaamheid (hij wijst in dit 

kader op Matteüs 8:33). Paul, Van den Brink en Bette (2011:571) merken op dat wie de 

wil van JHWH in zijn leven zoekt met materiële voorspoed zal worden gezegend. (Het is 

opmerkelijk dat Paul, Van den Brink en Bette zich niet uitlaten over het eschatologische 

leven.) Leman (1999:123-124) geeft een leven (naast het leven in het hier en nu) de 

betekenis eeuwig leven. Een leven vloeit voort uit leven volgens de bedoeling van JHWH 

(Delitzsch [1866-91] 2006:317; Tuinstra 2011:251). Tuinstra (2011:251) noemt Spreuken 

21:21 een hoofdregel in Spreuken. 

 

6.4.29 SAMENVATTENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

6.4.29.1 INLEIDING 

 

Evenals de ‘vrees voor JHWH’-teksten kunnen de leven-teksten worden gegroepeerd rond 

thema’s: 

 

                                                           
412 ‘The Endurance of the Righteous versus the Death of the Wicked’ (Waltke 2005:183). ‘De zegeningen voor de 
rechtvaardigen en de dood voor de boosdoeners’ (Paul, Van den Brink & Bette 2011:569). ‘In de eerste vier 
spreuken van deze groep speelt de wijze de hoofdrol’ (Tuinstra 2011:250). 
413 ‘Body: On Doing Righteousness and Justice’ (Waltke 2005:169). ‘Hoofddeeel: het doen van recht en 
gerechtigheid’ (Paul, Van den Brink & Bette 2011:563). 
414 ‘These four proverbs feature the wise/righteous’ (Waltke 2005:183). ‘De toekomst van rechtvaardigen’ (Paul, 
Van den Brink & Bette 2011:569). 
415 ‘Rewards for Doing Right’ (Garrett 1993:182). 
416 ‘Material and spiritual treasure’ (Kidner 1964:144). ‘The enduring prosperity of the righteous. … Verse 21 
elaborates the reward of the wise (v. 20a)’ (Waltke 2005:183-184). ‘This verse encourages the foresight praised 
in 21:20’ (Steinmann 2009:433-434). 
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 leven heeft zijn oorsprong in JHWH (‘Wijsheid’/‘Inzicht’/‘Zijn Lievelingskind’): want wie 

mij vindt, vindt leven (Spreuken 8:35) en ja, door mij (vermenigvuldigen zich je dagen, 

en) worden aan jou toegevoegd jaren van leven (9:11); 

 leven is het resultaat van een proces: niet binnenkomen bij (Spreuken 2:19) (‘een 

vrouw die je vreemd is’/‘een uitheemse’ – 2:16), (‘onderricht niet vergeten’/‘mijn 

geboden bewaren’ – 3:1) want (lengte van dagen,) jaren van leven (, en vrede) zullen 

ze jou toevoegen (3:2), (‘beleid en bezonkenheid’ – 3:21) laat ze worden: leven voor 

je ziel (3:22), hóór (mijn zoon) en neem mijn aanzeggingen aan, talrijk worden dan 

voor jou de jaren van leven (4:10), houd vast aan de vermaning, laat niet los; bewaar 

haar, want zij is je leven (4:13), (‘mijn woorden’/‘mijn aanzeggingen’ – 4:20) want 

leven zijn ze voor wie hen vindt (4:22), behoed je hart met alle waakzaamheid, want 

daaruit zijn de uitgangen des levens (4:23), een weg ten leven zijn bestraffingen en 

vermaan (6:23), de arbeid van een rechtvaardige is ten leven (10:16), een pad ten 

leven is het in acht nemen van een vermaning (10:17), zo is gerechtigheid ten leven 

(11:19), op het pad van gerechtigheid is leven (12:28), het onderricht van een wijze 

is (een ader vol) leven (13:14), het leven (van lichamen) komt van een gezond hart 

(14:30), het pad des levens loopt voor iemand met inzicht omhoog (15:24), wie giften 

haat zal leven (15:27), horen naar een bestraffing ten leven (15:31), (een springader 

van) leven is inzicht voor zijn bezitters (16:22), leven ligt in de macht van een tong 

(18:21) en wie gerechtigheid en goedertierenheid najaagt, vindt een leven (van 

gerechtigheid en glorie) (21:21) en 

 teksten met als thema ‘levensboom’: een boom des levens is zij (‘wijsheid’ en ‘goed-

verstaan’ – 3:13) voor wie zich vasthouden aan haar, wie haar grijpen zijn zalig te 

prijzen (3:18), de vrucht van gerechtigheid is een levensboom (11:30), een 

levensboom is een verlangen dat uitkomt (13:12) en een genezende tong is een boom 

van leven (15:4). 

 

De leven-teksten kunnen ook worden gerangschikt in relatie tot kernwoorden. 

 

6.4.29.2 LEVEN IN RELATIE TOT ‘EEN VROUW DIE JE VREEMD IS’/‘EEN UITHEEMSE’ 

 

Leven is niet binnnenkomen (Spreuken 2:19) bij ‘een vrouw die je vreemd is’, ‘een 

uitheemse die al wat ze zegt glad maakt’ (2:16) (allen die bij haar binnenkomen keren niet 

weer, bereiken niet meer paden ten leven – 2:19) . Alleen Toy spreekt zich uit over paden 

ten leven en geeft het de betekenis aards leven (en niet een moreel-spiritueel leven). Ik 

ben, in tegenstelling tot Toy, van mening dat paden van leven moet worden opgevat in 

morele of godsdienstige zin. Zich afgeven met een ‘vreemde’, ‘uitheemse’ vrouw leidt tot 
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een immoreel leven dat tegen de bedoeling van JHWH indruist zoals blijkt uit de 

oudtestamentische wetten. 

 

6.4.29.3 LEVEN IN RELATIE TOT ‘ONDERRICHT’, ‘GEBODEN’, ‘AANZEGGINGEN’, ‘VERMA(A)N(ING)’, 

‘WOORDEN’ EN ‘BESTRAFFING(EN)’ 

 

In Spreuken 3:(1-)2; 4:10; 4:13; 4:22; 6:23; 10:17; 13:14 en 15:31(-32) wordt leven 

gebruikt in relatie tot ‘mijn/het onderricht (van een wijze)’, ‘mijn geboden’, ‘mijn 

aanzeggingen’, ‘verma(a)n(ing)’, ‘mijn woorden’ en ‘bestraffing(en)’. 

 

In Spreuken 3:2 worden jaren van leven (en lengte van dagen) de zoon toegevoegd als hij 

het ‘onderricht’ van de vader niet vergeet en zijn ‘hart’ de ‘geboden’ van de vader bewaart 

(Exodus 20:12 en Spreuken 3:1). Blijkbaar hangt leven af van een of meer voorwaarden. 

Het ‘onderricht’ en de ‘geboden’ van de vader of de wijsheidsleraar bestaan uit vermanend 

of waarschuwend ‘onderricht’, opgetekend in Spreuken, dat met gezag is bekleed. Het 

‘onderricht’ en de ‘geboden’ zijn gericht op de vorming van het karakter en de 

godsdienstige houding van de leerling. De werkwoorden ‘niet vergeten’ en ‘bewaren’ 

kenmerken het begeleidingsproces. Het resultaat van dit proces is ‘jaren van leven’ (en 

‘lengte van dagen’). ‘Jaren van leven’ (en ‘lengte van dagen’) kan op materiële en 

geestelijke voorspoed duiden. Materiële voorspoed heeft betrekking op de kwaliteit van het 

leven (in het hier en nu) en geestelijke voorspoed wijst op een (eeuwig) leven in de nabij 

van JHWH (vergelijk Jesaja 3:10 en Johannes 10:10b). Leven is dus een vrucht van 

gehoorzaamheid ingebed in de wijsheid. Beide zijn het resultaat van ‘niet vergeten’ en 

‘bewaren’. De meeste auteurs hebben een voorkeur voor materiële of geestelijke 

voorspoed. Het hangt veelal af van de visie op de wijsheid (antropocentrisch of 

theocentrisch) waarnaar deze voorkeur uitgaat. Het is echter niet nodig om een strikte 

keuze te maken. Spreuken houdt zich namelijk (evenals het Egyptisch ‘onderricht’) bezig 

met zowel lichamelijk als psychisch welzijn. Naast ‘lengte van dagen’ en ‘jaren van leven’ 

wordt ‘vrede’ genoemd als (goddelijke) vrucht van ‘niet vergeten’ en ‘bewaren’. ‘Vrede’ 

heeft betrekking op welbevinden of heelheid. 

 

Leven is het gevolg van horen en aannemen (Spreuken 4:10) en staat daarmee in de 

context van een onderwijs- of begeleidingsrelatie. De werkwoorden ‘horen’ en ‘aannemen’ 

worden besproken in paragraaf 6.5. Spreuken 4:10 herinnert aan Exodus 20:12. Voor de 

betekenis van Spreuken 4:10b (‘talrijk worden dan voor jou de jaren van leven’) wordt 

door geleerden naar 3:2 (‘… jaren van leven … zullen ze jou toevoegen’) verwezen. 
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Spreuken 4:13 moet tegen dezelfde achtergrond als 4:10 worden gelezen en bevat de 

werkwoorden vasthouden aan, niet loslaten en bewaren (gericht op de ‘vermaning’). Het 

resultaat komt overeen met Spreuken 4:10: leven. ‘Vermaning’ heeft betrekking op 

onderwijs en komt overeen met de betekenis ‘(iemand) met zekere aandrang zeggen dat 

hij iets moet doen of nalaten of zich beteren, hem zijn verkeerd gedrag enzovoort 

voorhouden, hem ernstig waarschuwen’. ‘Vermaning’ leidt tot het verkrijgen van wijsheid 

(en dus leven). 

 

‘Mijn woorden’ en ‘mijn aanzeggingen’ (Spreuken 4:20) zijn niet alleen ‘leven voor wie hen 

vindt’ maar ook ‘een geneesmiddel voor heel zijn vlees’ (4:22). Vinden (Spreuken 4:22) 

sluit aan bij opmerkzaam zijn op en neigen tot (4:20). Een ‘geneesmiddel’ kan worden 

opgevat als gezondheid maar ook als een synoniem van leven (Spreuken 3:8). 

‘Genezing’/‘genezend’/‘geneest’ heeft een brede betekenis zoals blijkt uit Spreuken 6:15; 

12:18; 13:17 en 29:1. Leven en ‘een geneesmiddel’ zijn het gevolg van wijsheid. 

 

‘Bestraffingen’ en ‘vermaan’ (Spreuken 4:13) zijn ‘een weg ten leven’ (Spreuken 6:23). 

Evenals in Spreuken 4:13 maken ‘bestraffingen’ en ‘vermaan’ deel uit van het ‘onderricht’ 

in Spreuken en zijn voor de opvoeding onmisbaar. De begrippen worden vaak naast elkaar 

aangetroffen (Spreuken 3:11; 5:12; 10:17; 12:1; 13:18; 15:5, 10 en 32) en zijn 

synoniem. 

 

Zoals hierboven opgemerkt, komen ‘bestraffing’ en ‘vermaning’ vaak naast elkaar voor: 

‘een pad ten leven is het in acht nemen van een vermaning, wie een bestraffing achter 

zich laat doet dwalen’ (Spreuken 10:17). 

 

‘Het onderricht van een wijze’ (Spreuken 13:14), dat in Spreuken 3:1 wordt aangeduid 

met ‘mijn onderricht’, is ‘een ader vol leven’ (zie ook leven in relatie tot ‘levensboom’). 

Water was in het oude Nabije Oosten van levensbelang. Dit geldt ook voor de wijsheid 

(‘het onderricht van een wijze’). ‘Een ader vol leven’ kan worden vergeleken met een 

‘levensboom’. Beide wijzen op het wijsheidsonderwijs in Spreuken en staan tevens model 

voor de omgang met JHWH. De tegenhanger van ‘een ader vol leven’ zijn ‘de strikken des 

doods’; beeldspraak voor de twee wegen die in Spreuken 1-9 worden geschetst. 

 

6.4.29.4 LEVEN IN RELATIE TOT ‘HART’ 

 

Spreuken 4:23 (‘behoed je hart met alle waakzaamheid, want daaruit zijn de uitgangen 

des levens) en 14:30 (‘het leven van lichamen komt van een gezond hart, en kanker in de 

botten van naijver’) brengen leven in verband met ‘je/een hart’. 
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‘Hart’ kan drie betekenissen hebben: (1) verstand of intelligentie, (2) emotie of gevoelen 

en (3) de wil of het verlangen. Naast ‘hart’ komen de verwante termen buik en ‘nieren’ 

voor (Jeremia 11:20 en 17:10). Het ‘hart’ is het middelpunt of het centrum van de mens 

en daarmee de bron van het leven. Leven komt dus van binnenuit en wordt niet bepaald 

door de omstandigheden. Zelfs wat men zegt komt uit het ‘hart’ (Spreuken 16:23). Ook 

de houding van de mens ten opzichte van JHWH is een zaak van het ‘hart’ (Deuteronomium 

6:5; 1 Samuel 12:20; Spreuken 3:5 en 19:3) en kan alleen door Hem worden gepeild 

(Spreuken 25:2-3). Het ‘hart’ bergt gedachten en gevoelen in zich waarmee besluiten 

worden genomen. Iemands doen en laten komen dus uit het ‘hart’ voort en worden door 

het ‘hart’ bepaald. Het ‘hart’ is de plaats waar, naast iemands persoonlijkheid of karakter, 

de wijsheid zetelt en wordt vaak als metonymie voor wijsheid gebruikt (Spreuken 7:7 en 

10:13). 

 

Spreuken 14:30 beschouwt de mens als psychosomatische eenheid. In deze context kan 

ook worden gewezen op Spreuken 14:10 (‘een hart kent zijn eigen bitterheid van ziel, en 

ook in zijn vreugde kan geen vreemde zich mengen), 14:13 (‘juist bij het lachen lijdt een 

hart soms pijn, het uiteindelijke van vreugde is dan verdriet’), 15:4 (‘een genezende tong 

is een boom van leven, verkeerdheid daarin verbreekt de geest’) en 15:13 (‘een hart dat 

zich verheugt doet het aanschijn goed, bij smart in het hart is de geest verslagen’). De 

‘geest’ is de zetel van ziekte of gezondheid. Lichamelijk herstel staat vaak in relatie tot 

iemands psychische gesteldheid. 

 

6.4.29.5 LEVEN IN RELATIE TOT ‘LEVENSBOOM’ 

 

In Spreuken 3:18; 11:30; 13:12 en 15:4 wordt de metafoor ‘boom des/van leven(s)’ (3:18 

en 15:4) of ‘levensboom’ (11:30 en 13:12) gebruikt. De zienswijzen van auteurs met 

betrekking tot de ‘levensboom’ lopen uiteen van een mythologisch beeld (terug te voeren 

op de Mesopotamische mythologie of op Egyptische bomen die eeuwig leven schenken) tot 

JHWH’s bron van vernieuwing (waarover Ezechiël 47:12 en Openbaring 2:7 en 22:2 

spreken). De ‘levensboom’ kan (in navolging van ‘jaren van leven’ en ‘lengte van dagen’) 

betrekking hebben op het aardse (een langdurige gezondheid casu quo vitaliteit, 

lichamelijk welzijn en levenskracht), geestelijke en eschatologische leven (en in 

metaforische zin worden gebruikt) dat wordt geschonken door Wijsheid (Spreuken 3:18; 

11:30 en 15:4). De oorsprong moet worden gezocht in de (wijsheids)literatuur van Israëls 

buurvolken. De Israëlitische wijzen hebben het beeld van de ‘levensboom’ geïntegreerd in 

hun literatuur. 
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In Spreuken 3:18 komen in relatie tot de ‘levensboom’ twee werkwoorden voor: 

‘vasthouden aan’ en ‘grijpen’. Deze werkwoorden hebben betrekking op de wijsheid in het 

boek Spreuken. Wie dit doen ‘zijn zalig te prijzen’. In Spreuken 11:30 wordt ‘een 

levensboom’ gelijkgesteld met ‘de vrucht van gerechtigheid’. Deze uitdrukking wijst op de 

gevolgen van iemands daden. Het is opmerkelijk dat exegeten bij de uitleg van Spreuken 

11:30 niet ingaan op de betekenis van ‘gerechtigheid’ (en ook niet in 11:19; 12:28 en 

21:21). Sommige geleerden brengen ‘gerechtigheid’ in verband met een ‘rechtvaardige’ 

(Spreuken 10:11 en 16). Maar ook in deze spreuken wordt door uitleggers geen aandacht 

besteed aan de inhoudelijke betekenis van een ‘rechtvaardige’. ‘De vrucht’ wordt ook in 

verband gebracht met ‘iemands mond’ (in Spreuken 12:14 en 13:2 – Fox) en heeft dan 

betrekking op spreken. Spreuken 13:12 plaatst een isgelijkteken tussen ‘een levensboom’ 

en ‘een verlangen dat uitkomt’. Waltke merkt op dat ziekte de antithese is van een 

‘levensboom’. Hij laat zich echter niet uit over de aard van dit ziek-zijn. Steinmann verbindt 

de ‘levensboom’ op grond van de woorden ‘een verlangen dat uitkomt’ met eschatologisch 

‘leven. Het is opvallend dat exegeten zich inspannen om de ‘levensboom’ te verbinden met 

een aards of eeuwig leven en een synthese veelal uit de weg gaan (al zou deze synthese 

uit de woorden van Steinmann en Paul, Van den Brink en Bette kunnen worden afgeleid). 

Ook het taalgebruik van Waltke neigt in deze richting. In mijn optiek wijst ‘verlangen’ op 

de ultieme wens van de rechtvaardige om eenmaal eeuwig te leven in de nabijheid van 

JHWH omdat de wijsheid niet kan worden losgemaakt van JHWH. ‘Een boom van leven’ 

wordt tenslotte in Spreuken 15:4 op één lijn gesteld met ‘een genezende tong’. Het is 

opmerkelijk dat Fox bij zijn uitleg van Spreuken 11:30 geen gebruik maakt van 15:4 om 

zijn standpunt te onderstrepen. Dit vers wordt door veel uitleggers in verband gebracht 

met de drie voorgaande verzen waar de ‘levensboom’ zich manifesteert. De vraag is waar 

deze genezing betrekking op heeft. McKane relateert ‘een genezende tong’ aan 

maatschappelijke gezondheid en vitaliteit of levenskracht. Murphy wijst op het genezende 

effect van woorden. Longman III spreekt over ‘een genezende tong’ die leven in de hand 

werkt. Steinmann benadrukt dat de ‘tong’ invloed heeft op zowel maatschappelijk en/of 

psychologisch als geestelijk welzijn. McKane en Steinmann spreken zich onmiskenbaar uit 

voor maatschappelijke gezondheid en Steinmann richt zich teven op de gezondheid van de 

ziel. Ik concludeer (opnieuw) dat auteurs het blijkbaar belangrijk vinden om zich te 

profileren door een antropocentrische of theocentrische visie op de wijsheid en dat alleen 

Steinmann in zijn commentaar op Spreuken beide visies verbindt. Samenvattend merk ik 

op dat ‘genezende’ woorden leven in maatschappelijke en/of psychische én geestelijke zin 

(het Evangelie van leven) met zich meebrengen. 
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6.4.29.6 LEVEN IN RELATIE TOT ‘BELEID’, ‘BEZONKENHEID’ EN ‘INZICHT’ 

 

Spreuken 3:22 (‘laat ze worden: leven voor je ziel, en een genade voor je hals!’) koppelt 

leven (‘voor je ziel’) aan ‘beleid en bezonkenheid’ in 3:21. Spreuken 15:24 (‘het pad des 

levens loopt voor iemand met inzicht omhoog, en zo ontwijkt hij het schimmenrijk 

beneden’) en 16:22 (‘een springader van leven is inzicht voor zijn bezitters, een vermaning 

van dwazen is dwaasheid’) brengen leven (‘het pad des levens’/‘een springader van leven’) 

in verband met ‘inzicht’. De woorden ‘beleid en bezonkenheid’ enerzijds en ‘inzicht’ 

anderzijds roepen verschillende gevoelswaarden op: ‘beleid en bezonkenheid’ doen denken 

aan rijpe volwassenheid (overleg, bedachtzaamheid, omzichtigheid) en ‘inzicht’ wijst meer 

op verstandelijke vermogens (‘inzicht’ dat tot juist handelen leidt). Bij nader inzien kunnen 

de woorden echter onder één noemer worden gebracht: ‘beleid en bezonkenheid’ zijn 

noodzakelijke ‘kwaliteiten’ om tot ‘inzicht’elijke handelen te komen. 

 

‘Laat beleid en bezonkenheid worden: leven voor je ziel’. Bijbeluitleggers geven drie 

betekenissen aan ‘ziel’: (1) de keel of de luchtpijp, (2) de geest (of ziel, karakter, wezen) 

en (3) het leven zelf (een ‘levend leven’). De laatste twee betekenissen hebben affiniteit 

met elkaar: ‘leven voor je ziel’ is de volheid van het leven (een ‘levend leven’). Een manier 

van leven die door ‘beleid en bezonkenheid’ wordt verrijkt. 

 

Het zojuist geschetste leven ‘loopt voor iemand met ‘inzicht’ omhoog’ (Spreuken 15:24). 

‘Omhoog’ kan duiden op maatschappelijk succes (leven in het hier en nu) maar wijst ook 

op een leven dat steeds dichter bij een leven in de nabijheid van JHWH komt (de twee 

invalshoeken (antropocentrisch en theocentrisch) van waaruit Spreuken moet worden 

gelezen). 

 

6.4.29.7 LEVEN IN RELATIE TOT ‘JHWH’ 

 

Sommige commentatoren laten in het midden naar wie ‘mij’ in Spreuken 8:35 (‘want wie 

mij vindt, vindt leven, hem valt welbehagen ten deel van bij de ENE’) en 9:11 (ja, door mij 

vermenigvuldigen zich je dagen, en worden aan jou toegevoegd jaren van leven’) verwijst. 

Ik richt mij op Spreuken 8, de inhoud van 8:35 en 9:10 om te laten zien dat ‘mij’ uiteindelijk 

naar ‘JHWH’ verwijst. In Spreuken 8 spreken ‘wijsheid’ en ‘verstandigheid’ ‘bereid’ door 

‘JHWH als begin van zijn weg’ (8:22). Spreuken 8:35 zegt dat vinden van ‘wijsheid’ en 

‘verstandigheid’ vinden van leven met zich meebrengt en daarnaast ‘welbehagen van bij 

JHWH’. ‘Mij’ in Spreuken 9:11 zou kunnen duiden op ‘wijsheid’ in 9:1 maar ook op ‘JHWH’ 

in 9:10a of ‘verstand’ in 9:10b. In Spreuken 9:10 komen ‘wijsheid’ en ‘verstand’ enerzijds 

en ‘vrees voor JHWH’ en ‘kennis van heilige zaken’ anderzijds overeen. Het is dus 
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aannemelijk om te veronderstellen dat in Spreuken 8:35 en 9:11 leven in verband wordt 

gebracht met ‘JHWH’. 

 

6.4.29.8 LEVEN IN RELATIE TOT ‘RECHTVAARDIGE’, ‘GERECHTIGHEID’ EN ‘GOEDERTIERENHEID’ 

 

In Spreuken 10:11a (‘een springader van leven is de mond van een rechtvaardige’), 10:16a 

(‘de arbeid van een rechtvaardige is ten leven’), 11:19a (‘zo is gerechtigheid ten leven’), 

12:28a (‘op het pad van gerechtigheid is leven’) en 21:21 (‘wie gerechtigheid en 

goedertierenheid najaagt, vindt een leven van gerechtigheid en glorie’) wordt leven 

gerelateerd aan de daden ‘gerechtigheid’ en ‘goedertierenheid’ van de ‘rechtvaardige’. Het 

is opmerkelijk dat uitleggers nagenoeg geen aandacht besteden aan de ‘rechtvaardige’. De 

‘rechtvaardige’ is het tegenbeeld van de goddeloze, hij die het goede met de gemeenschap 

voorheeft, leeft vanuit de wijsheid en uiteindelijk vanuit de relatie met JHWH. 

‘Gerechtigheid’ en ‘goedertierenheid’ drukken totaliteit uit. Spreuken 10:11a wijst in dit 

kader op ‘de mond van een rechtvaardige’ (zie ook 15:23 waar wordt gewezen op ‘een 

woord op zijn tijd’ en op de juiste wijze (15:1 en 17:27)) en 10:16a op ‘de arbeid van een 

rechtvaardige’. Alles wat de mens zegt of doet, werkt mee aan leven. Leven voor anderen 

én leven voor jezelf (Spreuken 21:21). In dit kader wijs ik ook op Spreuken 18:21 waar 

leven (en ‘dood’) worden gerelateerd aan ‘de macht van een tong’. 

 

Spreuken 15:27b merkt op dat ‘wie giften haat zal leven’ en is een kenmerk van de 

‘rechtvaardige’. 

 

6.5  HET PROCES DAT LEIDT TOT EEN LEVEND LEVEN (‘A LIVING LIFE’) 

 

6.5.1  INLEIDING 

 

In deze paragraaf komen werkwoorden aan de orde die leiden tot een levend leven (‘a 

living life’). De teksten die worden gekenmerkt door ‘leven’ zijn in paragraaf 6.4 behandeld. 

 

 (HOREN’ – NB/‘LUISTEREN’ – HSV‘) שמע  6.5.2

 

‘An essential ingredient in the wisdom experience is the ability to listen’ 

(Murphy 1986:89) 

 

‘Listening is the first step in acquiring wisdom’ 

(Clifford 1999:61) 
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6.5.2.1 INLEIDING 

 

Het werkwoord ‘horen’ komt in Spreuken 1-9 acht keer in de gebiedende wijs voor417: 1:8; 

4:1, 10; 5:7; 7:24; 8:6, 32 en 33. In Spreuken 1:8; 4:1, 10; 5:7 en 7:24 spreekt de vader 

tot zijn zo(o)n(en). In Spreuken 8:6 spreekt Wijsheid onbepaald, in 8:32 tegen haar zonen 

en in 8:33 onbepaald. Spreuken 1:5 maakt deel uit van de inleidende woorden op Spreuken 

en is in paragraaf 6.2.6 besproken. In Spreuken 1:33 wordt het gevolg van 

‘horen’/‘luisteren’ uiteengezet. In Spreuken 5:13 wordt het werkwoord ‘horen’/‘luisteren’ 

ontkennend gebruikt. Spreuken 8:34 spreekt over de mens die naar Wijsheid hoort. 

 

6.5.2.2 SPREUKEN 1:8 

 

ת ִאֶמֵָֽך ָּׁ֥ ש ּתֹור  ט ֶ֗֜ יָך וְַאל־ִּת  ר ָאִבִ֑ ַ֣ נִי מּוס  ע ְבְ֭ ַ֣  ְשמ 
 

Hoor, mijn zoon, naar vermaan van je vader,- 

verwerp niet 

onderricht van je moeder; 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Hoewel in Spreuken 1:8 melding wordt gemaakt van mijn zoon, je vader en je moeder is 

Perdue (2000:77) van mening dat deze spreuk tegen de achtergrond van een school (een 

tempelschool, een burgerschool of wellicht een gilde van schrijvers) moet worden gelezen. 

 

De waarschuwing plaatst de vader en de moeder als pedagogen op gelijke voet. De vader 

vereenzelvigt het onderwijs van de moeder met dat van hem (en nooit zijn onderwijs met 

dat van haar) en suggereert daarmee zijn gezag thuis (zie Spreuken 2:1 en 4:1) (Waltke 

2004:186). 

 

Spreuken 1:8b wordt herhaald in 6:20b (Delitzsch [1866-91] 2006:42; Steinmann 

2009:65). 

 

ע ַ֣  HOOR – ְשמ 

 

Hoor/luister is een sleutelwoord in het Egyptisch onderricht (Whybray 1972:17). Het 

veelvuldige gebruik van het werkwoord bewijst niet dat het wijsheidsonderricht 

overwegend verbaal was (Fox 2000:79). 

                                                           
417 In Spreuken 1:5 wordt gesproken over ‘zal horen’. 
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Hoor/luister betekent niet alleen luisteren (Steinmann 2009:65418) naar de inhoud van de 

boodschap maar ook het gehoorzaam opvolgen van het onderwijs (Oesterley 1929:6; 

McKane 1970:268; Aitken 1986:18; Fox 2000:79; Perdue 2000:77; Reyburn & Fry 

2000:34; Kravitz & Olitzky 2002:4419; Longman III 2006:105420; Loader 2014:68421) en 

het zich eigen maken van de deugden door studie, reflectie en toepassing. Aan het einde 

van zijn ‘scholing’ moet de leerling het vermaan van zijn vader hebben verinnerlijkt en in 

staat zijn om zonder de leraar het leven te leven (Perdue 2000:77). 

 

נִיְבְ֭   – MIJN ZOON 

 

De aanspreekvorm mijn zoon wijst volgens Toy (1899:13-14) op georganiseerd onderwijs, 

in scholen. Mijn zoon komt ook voor in de Egyptische en Akkadische wijsheidsliteratuur 

(Oesterley 1929:6; Tuinstra 1996:48). Het is een letterlijke vertaling van het Hebreeuws 

die goed past in de op de man gerichte focus en symboliek van seksuele aantrekkingskracht 

die door de hoofdstukken 1-9 loopt (beter dan bijvoorbeeld ‘my child’ (NRSV)) (Van 

Leeuwen 1997b:37).422 Mijn zoon wijst op het onderwijs van de ouders. Beide ouders 

worden ook genoemd in Spreuken 6:20 en 10:1.423 De uitdrukking mijn zoon is wellicht 

gestileerd om de ontvanger van het onderricht in alle volgende hoofdstukken aan te 

duiden. Mijn zoon komt regelmatig voor in de eerste negen hoofdstukken (Spreuken 1:8, 

10, 15; 2:1; 3:1, 11, 21; 4:10, 20; 6:1, 3, 20 en 7:1) (Murphy 1998:9). Spreuken 1:8 

richt zich tot jonge mensen die op de drempel staan van verantwoordelijkheid op zich 

nemen (Leman 1999:17). Omdat Spreuken begint met mijn zoon (en niet met een met 

name genoemde zoon) heeft het het boek betekenis voor elk gezin in Israël. Mijn zoon 

suggereert dat de vader zijn zoon beschouwt als zijn geestelijke erfgenaam (en niet alleen 

als zijn biologische nakomeling (zie Spreuken 4:3)) (Waltke 2004:186). 

 

 

 

 

                                                           
418 ‘Hear with attention, listen to’ (Steinmann 2009:65). In ‘hear with attention’ kan worden afgeleid dat de 
boodschap ook moet worden opgevolgd. 
419 Volgens Kravitz en Olitzky betekent het hier ‘acht slaan op’. De luisteraar moet dat wat hij heeft gehoord 
toepassen en erover nadenken (Kravitz & Olitzky 2002:4). 
420 ‘The son must act on the instruction that follows, not just learn it as a brute fact’ (Longman III 2006:105). 
421 ‘The verb, which can have the neutral meaning “to hear” even in highly theological contexts (e.g. Deut 4:12), 
encompasses both paying attention and obeying’ (Loader 2014:68). 
422 ‘Although bēn can mean “child,” the male orientation of the book shows that the son, not the daughter, is in 
view …’ (Waltke 2004:186). 
423 ‘… which is significant because ito pens the collection, thus providing continuity with chaps. 1-9’ (Murphy 
1998:9). 
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יָך) ר (ָאִבִ֑ ַ֣  VERMAAN (VAN JE VADER424) – מּוס 

 

Vermaan (van je vader) kan in verband worden gebracht met lichamelijke straf (Kravitz & 

Olitzky 2002:4; Longman III 2006:105425). Vermaan kan echter ook de betekenis ‘a body 

of knowledge that must be “kept”’ hebben (Clifford 1999:38) én kan worden opgevat als 

waarschuwing (Steinmann 2009:65).426 

 

נִי יָך  EN ְבְ֭ ָאִבִ֑ – MIJN ZOON EN JE VADER 

 

De uitdrukkingen mijn zoon en je vader hoeven niet altijd te verwijzen naar de natuurlijke 

relatie vader-zoon, maar kunnen ook betrekking hebben op een zekere vertrouwelijkheid 

of op een bepaalde gezagsverhouding (Tuinstra 1996:48).584 

 

ט ֶ֗֜  שַאל־ִּת   – VERWERP NIET 

 

Verwerp niet is de ontkenning van ‘listen and obey’ (Reyburn & Fry 2000:34). Verwerp niet 

betekent ten diepste ‘to leave someone, something or some situation unattended and 

uncared for’ (Waltke 2004:187). 

 

ת (ִאֶמֵָֽך) ָּׁ֥  ONDERRICHT (VAN JE MOEDER427) – ּתֹור 

 

Toy (1899:13) bestempelt onderricht als een synoniem voor vermaan. Onderricht (van je 

moeder) verwijst naar de grondregels in Spreuken (de morele wet – Toy 1899:14) en naar 

het thuisonderwijs gebaseerd op de wet (die niet gelijkgesteld mag worden met de Thora) 

(Toy 1899:14; Kidner 1964:63; Tuinstra 1996:49; Reyburn & Fry 2000:34; Longman III 

2006:105-106428).429 Het Hebreeuwse woord ת ָּׁ֥  wijst volgens Waltke op een ּתֹור 

catechetische context. Het veronderstelt verwantschap tussen degene die onderricht geeft 

                                                           
424 Loader (2014:68-71) verdiept zich in de person van de vader en komt tot de volgende conclusive: ‘Several 
equally legitimate literary possibilities exist for understanding the father. The implied father of the one to be 
educated is the speaker or implied author of Proverbs. The implied reader is an educator who identifies with the 
speaker. From the point of view of a real father, this reading educator will be the biological (or adoptive!) father 
of the pupil; from the point of view of a sage as reader, the educator will be a teacher other than the father’. 
425 ‘The word implies the threat of punishment if one does not obey the words of instruction …. In any case, 
corporeal punishment was very much a possibility for the reluctant learner. This word can either denote the threat 
or the application of the punishment; here the former is clearly meant’ (Longman III 2006:105). 
426 ‘… while still expressing the self-discipline that the father hopes to inculcate in his son’ (Steinmann 2009:65). 
‘According to Deut 6.2, 7 and Pro 4.3-4, the father of a family was primarily responsible for the moral teachings 
given to his son’ (Reyburn & Fry 2000:34). 
427 ‘At the level of the final redaction, when the Solomonic authorship was cemented in the title (1:1), the mother 
must be a member of Solomon’s harem if the speaker is the biological father of the pupil’ (Loader 2014:71). 
428 Het onderwijs van de ouders kan echter wel een uitvloeisel zijn van de tien geboden (Longman III 2006:105-
106). 
429 ‘“Teaching” (tôrāh) is essentially an interpretation of the tradition by an authority’ (Clifford 1999:38). 
‘… these are basically secular words and carry with them no allusion to divine law’ (Fox 2000:79). 
‘… specifically the commands not to kill, rob, or covet …’ (Longman III 2006:106). 
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(en gezag bezit over de ander) en de ontvanger van het onderricht (die zekere 

verwachtingen heeft van de leraar) (Waltke 2004:187). 

 

De verwijzing naar je moeder wordt niet vaak aangetroffen in niet-Israëlitische 

wijsheidsboeken en roept bij Whybray (1972:17) de vraag op of dit onderricht in Israël 

zowel thuis als op school werd gebruikt. Volgens Kravitz en Olitzky (2002:4) kan onderricht 

van je moeder in verband worden gebracht met ‘speech’. 

 

Onderricht komt dertien keer voor in Spreuken (1:8; 3:1; 4:2; 6:20, 23; 7:2; 13:14; 28:4 

(twee keer), 7, 9; 29:18 en 31:26). In Spreuken 1:8 (maar ook in 28:4) heeft het de 

betekenis ‘onderwijs’.430 In tenminste drie gevallen verwijst het naar het onderwijs van de 

moeder (Spreuken 1:8; 6:20 en 31:26). Maar het kan ook verwijzen naar het onderwijs 

van de vader (Spreuken 3:1 en 4:2) of naar dat van JHWH (28:4, 7, 9 en 29:18) 

(Steinmann 2009:65-66). 

 

ר ַ֣ ת  EN מּוס  ָּׁ֥ ּתֹור  – VERMAAN EN ONDERRICHT 

 

De uitdrukkingen vermaan en onderricht karakteriseren de inhoud van het onderwijs. 

Spreuken 1:8 is volgens Fox geen algemene waarschuwing om de ouders te gehoorzamen, 

maar een (uitdrukkelijk) bevel om te luisteren naar het onderricht in 1:10-19 (Fox 

2000:79). 

 

יָך ִאֶמֵָֽך  EN ָאִבִ֑ – JE VADER EN JE MOEDER 

 

De Talmoed legt je vader uit als JHWH en je moeder als Israël (Toy 1899:14). 

 

Het vermelden van zowel je vader als je moeder kan een stijlfiguur zijn waarbij het 

‘onderwijs’ over beide wordt verdeeld. Vermaan en onderricht gaan dan uit van zowel je 

vader als je moeder (Tuinstra 1996:49). In lijn met Tuinstra merkt Waltke (2004:186-187) 

op dat het noemen van je vader en je moeder wijst op het feit dat beide een stem hadden 

in de opvoeding van de kinderen. In aansluiting op Waltke zeggen Paul, Van den Brink en 

Bette dat het in het Oude Testament gebruikelijk is dat beide ouders optreden als 

opvoeders en onderwijzers (Exodus 20:12; 21:15, 17; Leviticus 19:3; Deuteronomium 

21:18-21 en 31:12). In de praktijk lag het leiderschap echter bij de vader (Spreuken 4:1) 

(Paul, Van den Brink & Bette 2011:339). 

 

 

                                                           
430 ‘… especially the teaching of God’s Word, including both Law and Gospel’ (Steinmann 2009:66). 
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ר  ַ֣ יָךמּוס  ָאִבִ֑  EN  ת ִאֶמֵָֽך ָּׁ֥ ּתֹור  – VERMAAN VAN JE VADER EN ONDERRICHT VAN JE MOEDER 

 

Wellicht is onderricht met opzet met je moeder verbonden om haar rol te onderscheiden 

van die van je vader met wie vermaan (met een aspect van strengheid) in verband wordt 

gebracht (Tuinstra 1996:49). Dat aan je vader de taak van vermaan wordt toegekend en 

aan je moeder die van onderricht is volgens Leman het gevolg van een 

landbouwmaatschappij. Jonge kinderen bleven thuis bij de moeder die voor het huishouden 

zorgde terwijl de vader op het land werkte (Leman 1999:17). 

 

6.5.2.3 SPREUKEN 4:1 

 

ת  ע  ָּׁ֥ יבּו ָלד  ְקִשֶ֗֜ ה  ב וְ  ר ָאִ֑ ּוס  נִים מַ֣ ּו ָבְ֭ ֵֽהִשְמעַ֣  ִביָנ
 

Hoort, zonen, het vermaan van een vader,- 

merkt het op 

en leert kennen wat verstand is; 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

De openingsrede is volgens Murphy uniek. Een vader overtuigt zijn zonen van de kracht 

van zijn leer (die in vers 2 ּתֹוָרה wordt genoemd) (Murphy 1998:27).431 Waltke 

(2004:277)432 vertaalt Spreuken 4:1b met ‘and pay attention to knowledge that gives 

insight’. 

 

נִים  ZONEN – ָבְ֭

 

De zienswijzen van de verschillende commentatoren met betrekking tot zonen lopen uiteen 

van een school (Toy) via een thuisachtergrond (McKane) naar de zonen van Salomo 

(Steinmann). 

 

Toy zegt dat zonen (‘children’ of ‘sons’) betrekking heeft op een kring van luisteraars, een 

school. Hij vindt het niet belangrijk of er gebruik wordt gemaakt van enkelvoud of 

meervoud (enkelvoud zou kunnen wijzen op een klas leerlingen) (Toy 1899:84). De 

aanspreekvorm zonen (‘my son’) is volgens Crenshaw een formele uitdrukking die leerling 

(‘student’) betekent (Crenshaw 1997:6). Met het gebruik van ‘student’ begeeft Crenshaw 

                                                           
431 ‘… by relating his own experience in his home’ (Murphy 1998:27). 
432 ‘… because the noun daʿat is a better parallel to mûsār “instruction” than the verb, and because hqšb is always 

followed by a noun referring to the words of teaching, never by a verb (2:2; 4:1, 20; 5:1; 7:24; 17:4; 29:12)’ 
(Waltke 2004:277). 
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zich in het taalveld van een school. Het meervoud zonen kan naar de mening van Tuinstra 

(1996:117) en Murphy (1998:27) worden uitgelegd als een variatie op de gebruikelijke 

enkelvoudige aanspreekvorm, of om de indruk te vermijden dat het onderwijs was bedoeld 

voor de enkeling en niet voor de gemeenschap. In navolging van Tuinstra en Murphy merkt 

Fox (2000:172) op dat de auteur door de vader alle jongens aanspreekt. De laatste drie 

auteurs geven te kennen dat zij een breed publiek voor ogen hebben. 

 

McKane vindt het onbelangrijk of Spreuken 4:1-5 verwijst naar de ouders of een school. 

Zijn voorkeur gaat uit naar een thuissituatie omdat in Spreuken 4:3 naar ‘mijn moeder’ 

wordt verwezen. De verhouding vader-zoon heeft namelijk als voorbeeld gediend voor de 

verhouding leraar-leerling. Als gevolg daarvan vindt de autoriteit van de leraar haar 

oorsprong in de natuurlijke autoriteit van de ouder (McKane 1970:303). 

 

Steinmann (2009:133), die uitgaat van het (onvoorwaardelijke) auteurschap van Salomo, 

vindt het heel waarschijnlijk dat zonen (‘sons’) verwijst naar de zonen van Salomo en dat 

het onderricht dat hij geeft het gehalte heeft van onderwijs dat elke godvrezende vader 

zou moeten geven aan zijn zonen (‘sons’). 

 

ב) ר (ָאִ֑ ּוס   HET VERMAAN (VAN EEN VADER) – מַ֣

 

Een vader betekent leraar (‘teacher’) (Toy 1899:84; Crenshaw 1997:6). ב ר ָאִ֑ ּוס   is volgens מַ֣

Fox algemeen vaderlijk onderricht.433 De uitdrukking wijst op het feit dat het onderwijs 

wordt gegeven door iemand die om je geeft, die het beste met je voor heeft (Fox 

2000:172)434. Het vermaan van een vader is uiteindelijk afkomstig van JHWH (Spreuken 

2:1-6) (Waltke 2004:276). 

 

יבּו ְקִשֶ֗֜ ה   MERKT HET OP (EN) – וְ 

 

(En) merkt het op is een synonieme parallel van hoort/luister (Toy 1899:84; Waltke 

2004:277).435 

 

 

 

                                                           
433 ‘In verse 2 the speaker refers to himself using first person pronouns as the one who gives teaching and 
instruction. So it seems likely that a father in this verse is also a reference to the speaker’ (Reyburn & Fry 
2000:97). 
434 ‘Parental authority is a channel for communication of God’s will. The two sources of authority reinforce each 
other, and in places where only one is mentioned, the other is not thereby excluded’ (Fox 2000:178). 
435 ‘Be attentive renders a word used mostly in poetic texts. It is used, for example, in Psa 17.1 “attend to my 
cry”’ (Reyburn & Fry 2000:97). 
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ּו יבּו  EN ִשְמעַ֣ ְקִשֶ֗֜ ה  וְ  – HOORT EN MERKT HET OP 

 

Verstand kan worden verwezenlijkt door middel van aandacht, ontvankelijkheid en 

nauwgezet toepassen (McKane 1970:304). Hoort en merkt het op verwijzen naar ‘gespitst’ 

zijn ‘op’ teneinde te kennen wat verstand is (Perdue 2000:112). De schrijver wil dat de 

lezer het opmerkt (zoals een kind een ouder opmerkt (Kravitz & Olitzky 2002:40)).436 Merkt 

het op is een synonieme parallel van hoort/luister (Waltke 2004:277). 

 

ֵֽה  VERSTAND – ִביָנ

 

Verstand is een deugd die is te vergelijken met wijsheid en verwijst naar het vermogen 

om gecompliceerde omstandigheden of problemen te analyseren en vervolgens succesvol 

te handelen (Spreuken 3:5; 23:4 en 30:2) (Perdue 2000:112).437 

 

6.5.2.4 SPREUKEN 4:10 

 

Spreuken 4:10 is behandeld in paragraaf 6.4.7. 

 

6.5.2.5 SPREUKEN 5:7 

 

ה  ָּתַ֣ ּורּו ֵמִאְמֵרי־ִפֵֽיוְע  סֶ֗֜ י וְַאל־ָּת  נִים ִשְמעּו־ִלִ֑  ָבְ֭
 

nu dan, zonen, hoort naar mij,- 

wilt nooit afwijken 

 van de aanzeggingen van mijn mond; 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 5:7 herhaalt het openingsverzoek uit 5:1 met andere woorden. De uitdrukking 

נִים ה ָבְ֭ ָּתַ֣  geeft aan dat dit een herhaling is van het openingsappel in het (nu dan, zonen) וְע 

midden van een toespraak (en niet het begin van een nieuwe toespraak) (vergelijk 

Spreuken 7:24 en 8:32). De uitdrukking laat ook doorschemeren dat de geadresseerden 

alle zonen van de vader betreffen en niet één zoon in het bijzonder (Steinmann 2009:158). 

 

 

                                                           
436 ‘When a parent speaks to a child and asks, “Do you hear me?” that parent is not asking about the child’s 
hearing ability. Rather, the parent is asking whether the child is prepared to obey the parent’s instructions’ 
(Kravitz & Olitzky 2002:40). 
437 ‘Insight, as in 1.2, refers to understanding, discernment, or comprehension’ (Reyburn & Fry 2000:98). 



 
554 

נִים  ZONEN438 – ָבְ֭

 

Het meervoud zonen heeft volgens Clifford (1999:67) te maken met een oorspronkelijk 

enclitische 439.מ Zonen geeft aan dat het onderricht is bestemd voor alle jonge mannen 

(Fox 2000:194). Het verwijst in de beleving van Waltke naar de afstammelingen van de 

vader.440 Het enkelvoud in Spreuken 5:8 suggereert dat de vader elke zoon op het oog 

heeft (Waltke 2004:311). De visies van Fox en Waltke lijken verschillend te zijn (alle jonge 

mannen in tegenstelling tot de zonen van de vader). 

 

י ֵמִאְמֵרי־ִפֵֽי  EN ִשְמעּו־ִלִ֑ – HOORT NAAR MIJ EN DE AANZEGGINGEN VAN MIJN MOND 

 

De ouder houdt de zonen voor dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor wat zij met zijn 

woorden doen. Ze kunnen horen/luisteren maar ze kunnen zijn woorden ook naast zich 

neerleggen (een verschil met de woorden van de verleidster). De ouder doet een appel op 

de groeiende volwassenheid van de zonen en op hun vermogen om gevolgen te overzien 

en op de juiste manier te handelen (Van Leeuwen 1997b:67). 

 

6.5.2.6 SPREUKEN 7:24 

 

יבּו ְלִאְמֵרי־ִפֵֽי ְקִשֶ֗֜ ה  י וְ  נִים ִשְמעּו־ִלִ֑ ה ָבְ֭ ָּתַ֣  וְע 
 

Nu dan, zonen, hoort naar mij,- 

weest opmerkzaam 

bij de aanzeggingen van mijn mond: 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 7:24a is gelijk aan 5:7a (Tuinstra 1996:192). 

 

ה  ָּתַ֣ נִיםוְע  ָבְ֭  – NU DAN, ZONEN 

 

De zienswijzen met betrekking tot het meervoud zonen lopen uiteen. 

 

                                                           
438 De Septuaginta en de Vulgaat hanteren enkelvoud (Oesterely 1929:35; Reyburn & Fry 2000:120). 
439 ‘The MT plural “my sons” and the plural verbs are at odds with the singular number elsewhere in the poem. … 
The plural may have arisen from an original enclitic mem (*bny-m, “my son”) that was erroneously read as a 
plural. The plural noun would have led scribes to interpret the surrounding verbs as plural’ (Clifford 1999:67). 
440 ‘… the appropriate perspective in a section about retaining the family’s economic and social strength 
accumulated over generations’ (Waltke 2004:311). 
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Het meervoud zonen en werkwoorden in de gebiedende wijs (hoort naar mij en weest 

opmerkzaam) scheppen volgens Clifford verwarring (omdat de voorafgaande verzen zijn 

gericht tot de zoon (zie Spreuken 7:1) en omdat 7:25 ook enkelvoud bevat). De afwisseling 

tussen enkelvoud en meervoud komt naar zijn zeggen vaker voor in het Hebreews. Als het 

meervoud niet is gebaseerd op het verkeerd lezen van Spreuken 7:7b, dan is de bedoeling 

van het meervoud om de waarschuwing te generaliseren (Clifford 1999:84). Clifford geeft 

in zijn commentaar niet aan waarom de werkwoorden in de gebiedende wijs ‘troubling’ 

zijn. 

 

De spreker variëert volgens Fox (2000:250) zonder aanwijsbare reden tussen het 

enkelvoud zoon en het meervoud zonen. Het denkbeeld van Fox lijkt overeen te komen 

met de opmerking van Clifford dat afwisseling tussen enkelvoud en meervoud vaker 

voorkomt in het Hebreeuws. 

 

Nu dan, zonen breidt volgens Clifford (1999:90) het onderwijs aan de zoon in Spreuken 

7:1 uit naar anderen die niet met name worden genoemd en volgens Waltke (2004:384) 

naar het nageslacht van zonen (Waltke 2004:384). (Te vergelijken met de opmerking van 

Clifford over de generalisatie van de waarschuwing.) 

 

י  HOORT NAAR MIJ – ִשְמעּו־ִלִ֑

 

De leraar spoort zijn leerlingen aan om hem hun ononderbroken aandacht en concentratie 

te geven (McKane 1970:341). 

 

יבּו ְקִשֶ֗֜ ה   WEEST OPMERKZAAM – וְ 

 

De leraar roept zijn leerlingen op om zich aan de autoriteit van zijn woorden te 

onderwerpen (McKane 1970:341). 

 

יבּו ְלִאְמֵרי־ִפֵֽ  ְקִשֶ֗֜ ה  יוְ   – WEEST OPMERKZAAM BIJ DE AANZEGGINGEN VAN MIJN MOND 

 

De parallel weest opmerkzaam bij de aanzeggingen van mijn mond van hoort naar mij 

heeft als doel de vreemde vrouw de mond te snoeren (Waltke 2004:384). 
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6.5.2.7 SPREUKEN 8:6 

 

ים י ֵמיָשִרֵֽ ָפת ֶ֗֜ ח ְש  ָּׁ֥ ר ּוִמְפּת  ֵבִ֑ ים ֲאד  ְמעּו ִכֵֽי־נְִגיִדַ֣  ִשְ֭
 

hoort, want meldenswaardigheden 

 spreek ik uit,- 

met het openen van mijn lippen 

oprechte zaken; 

 

ְמעּו  HOORT – ִשְ֭

 

De gebiedende wijs ְמעּו   ִשְ֭ is meervoud (Van Leeuwen 1997b:90) en duidt op aandacht voor 

en acceptatie van het onderwijs van de wijze (Waltke 2004:397).441 

 

ים  MELDENSWAARDIGHEDEN – נְִגיִדַ֣

 

Het Hebreeuwse woord ים  betekent letterlijk edelen of prinsen/vorsten (Oesterley נְִגיִדַ֣

1929:57; Kidner 1964:77; Kravitz & Olitzky 2002:81).442 Wijsheid verkondigt dat haar 

woorden ‘right’ en ‘proper’ zijn (Garrett 1993:107). 

 

ח  ָּׁ֥ יּוִמְפּת  ָפת ֶ֗֜ ְש   – MET HET OPENEN VAN MIJN LIPPEN 

 

Met het openen van mijn lippen onderstreept het verbale karakter van de toespraak van 

wijsheid (Waltke 2004:397). 

 

6.5.2.8 SPREUKEN 8:32 

 

רּו י יְִשמ ֵֽ ָּׁ֥ י ְדָרכ  ְשֵרֶ֗֜ א  י וְ  נִים ִשְמעּו־ִלִ֑ ה ָבְ֭ ָּתַ֣  וְע 
 

Nu dan, zonen, hoort naar mij!- 

zalig wie 

waakzaam zijn over mijn wegen; 

 

 

                                                           
441 ‘Hear means “Listen to me” or “Listen to what I say”’ (Reyburn & Fry 2000:179). 
442 ‘Negidim (only here in this sense) means honest or forthright things, things that are directly before (neged) a 
person. This is supported by the parallel with meyšarim and the fact that vv 6-9 are entirely concerned with the 
honesty and truth of wisdom rather than wit hits nobility’ (Fox 2000:269). 
‘Noble things renders a word that suggests a foreign ruler or prince and so things associated with such a royal 
person’ (Reyburn & Fry 2000:179). 
‘The adjective (used as a substantive) נִָגיד, “a noble thing,” is used in Proverbs only here and in 28:16, where it 

refers to a “prince” or “ruler”’ (Steinmann 2009:197). 
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CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 8:32, 33 en 34 worden met elkaar verbonden door het sleutelwoord 

hoort/luister(t) (Tuinstra 1996:226; Murphy 1998:53) (en door het gebruik van het woord 

zalig in 8:32 en 34 (Murphy 1998:53)). De roep om aandacht in Spreuken 8:32a wordt 

onderbouwd in 8:32b-36 en 8:32b geeft het motief voor 8:32a (Fox 2000:289-290). 

Omdat Spreuken 8:32a overeenkomt met 8:33 en 8:32b met 8:34 fungeert 8:32 als een 

inleidende samenvatting van 8:32-34 (Waltke 2004:423). Wijsheid omlijst haar encomium 

met hoort/luister(t) in de inleiding en slotsom van haar rede (Spreuken 8:6 en 32) (Waltke 

2004:424). Spreuken 8:32a is een woordelijke herhaling van 5:7 en 7:24 (Fox 2000:289; 

Steinmann 2009:230). De LXX laat de vertaling van Spreuken 8:32b-33 weg (Delitzsch 

[1866-91] 2006:140; Toy 1899:179; Steinmann 2009:230).443 

 

נִים  ZONEN – ָבְ֭

 

Het meervoud נִים   ָבְ֭ (een meervoud dat tot op heden niet wordt gebruikt in de redevoeringen 

van Wijsheid) past niet bij het enkelvoud in Spreuken 8:34 (Murphy 1998:53; Reyburn & 

Fry 2000:196). 

 

6.5.2.9 SPREUKEN 8:33 

 

עּו מּו וְַאל־ִּתְפָרֵֽ ר ו ֲחָכֶ֗֜ ּו מּוָסָּׁ֥  ִשְמעָ֖
  

hoort naar vermaan en wordt wijs, 

ontloopt het niet; 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Spreuken 8:33a weerspiegelt 6:6b en 7:24. In Spreuken 8:33 wordt ר   מּוָסָּׁ֥ in verband 

gebracht met wijs (wellicht een nagalm van Spreuken 8:10) maar ook een in herinnering 

brengen van de proloog (1:2) en de associatie van wijsheid en onderricht met de ‘vrees 

voor JHWH’ in 15:33 (Murphy 1998:53-54).444 Ontloopt het niet is het beoogde effect van 

hoort naar vermaan (Steinmann 2009:230). 

 

 

                                                           
443 ‘One reason for the omission could be the lack of close syntactical connection between 8:32b-33 and the first 
clause of 8:32. On the other hand, this may be a simple case of haplography: the translator’s eye skipped from 
י ְשֵרֶ֗֜ א  ֵרי in 8:32b to וְ  ְשֵֽ ָּׁ֥  .at the beginning of 8:34’ (Steinmann 2009:230) א 
444 ‘When Woman Wisdom makes use of the phrase, it indicates instruction from the elders, but can also be the 
discipline from the Lord; cf. 3:11’ (Murphy 1998:54). 
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ּו  HOORT – ִשְמעָ֖

 

Hoort/luister kan ook gehoorzamen (aan) betekenen (Kravitz & Olitzky 2002:87). De 

herhaling van hoort/luister verbindt Spreuken 8:33 met 8:32 én legt de nadruk op 

hoort/luister (Waltke 2004:424). 

 

ר  VERMAAN – מּוָסָּׁ֥

 

Vermaan kan ook de betekenis ‘instruction’ of ‘discipline’ hebben (Kravitz & Olitzky 

2002:87). Vermaan licht de metafoor ‘mijn wegen’ in Spreuken 8:32 toe (Waltke 

2004:424). 

 

מּו  EN WORDT WIJS – ו ֲחָכֶ֗֜

 

En wordt wijs impliceert dat gezaghebbend onderwijs hét middel is om ethische 

vaardigheden te ontwikkelen (Waltke 2004:424). 

 

עּו  ONTLOOPT HET NIET (EN) – וְַאל־ִּתְפָרֵֽ

 

(En) ontloopt het niet is een negatieve aanvulling op hoort/luister (Waltke 2004:424). 

 

6.5.2.10 SAMENVATTENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Het werkwoord ‘horen’ (NB) of ‘luisteren’ (HSV) is niet alleen een sleutelwoord in Spreuken 

maar ook in het Egyptische onderricht. 

 

Het Hebreeuwse woord שמע heeft een diepere betekenis dan alleen ‘horen’ of ‘luisteren’ 

naar het onderwijs van de wijsheidsleraar. Het betekent veeleer gehoorzaam opvolgen 

(gehoor geven aan) en eigen maken (acceptatie) door studie, reflectie en toepassing dus 

verinnerlijking. 

 

In bijna alle teksten wordt ‘horen’ of ‘luisteren’ onderstreept door een al dan niet 

(ontkennend) parallel werkwoord: ‘verwerp niet’ (Spreuken 1:8) (laat niet langs je koude 

kleren afglijden), ‘merkt op’ en ‘leert kennen’ (4:1) (wees gespitst op), ‘neem aan’ (4:10) 

(sta open voor, ontvang, volg gehoorzaam op), ‘wijk nooit af van’ (5:7), ‘weest 

opmerkzaam (bij)’ (7:24) (geef de wijsheidsleraar ononderbroken aandacht en concentreer 

je op hem), ‘wees waakzaam’ (8:32) en ‘ontloopt het niet’ (8:33). 
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 OPMERKZAAM MAKEN VOOR’ (NB)/‘OPMERKEN’ (NB)/ ‘OPMERKZAAM ZIJN‘ קשב 6.5.3

(OP)’ (NB)/ ‘ACHT SLAAN OP’ (HSV) 

  

6.5.3.1 INLEIDING 

 

Het werkwoord קשב komt in Spreuken 1-9 vijf keer voor: één keer in de onbepaalde wijs 

(om je oor opmerkzaam te maken voor wijsheid – 2:2a) (2:2b: je hart neigt naar goed-

verstaan staat in de gebiedende wijs) en vier keer in de gebiedende wijs (4:1, 20; 5:1 en 

7:24). 

 

6.5.3.2 SPREUKEN 2:2 

 

ֵֽה ְּתבּוָנ ְבָךֶ֗֜ ל  ה ִל  ֶטָּׁ֥ ה ָאזְֶנִָ֑ך ּת  ָחְכָמַ֣ ֵֽ יב ל  ְקִשַ֣  ְלה 
 

om je oor opmerkzaam te maken 

 voor wijsheid,- 

en je hart neigt 

naar goed-verstaan, 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

De nadruk op horen, luisteren en oplettendheid is kenmerkend voor Israëlitische en 

Egyptische wijsheid (en deze houding komt veelvuldig in Spreuken voor) (Murphy 

1998:15). Spreuken 2:2 is een voortzetting van 2:1 (Reyburn & Fry 2000:54).445 Spreuken 

2:2 roept op tot een innerlijke verandering. Het gaat om informatie (wijsheid en goed-

verstaan) die inwerkt op de persoonlijkheid en het karakter vormt (Paul, Van den Brink & 

Bette 2011:349). De voorwaarde voor de verwerving van Spreuken 2:2 bevat de acceptatie 

van de gezaghebbende woorden van de leraar (2:1) vanuit de grondhouding aandacht en 

wilskracht (Loader 2014:113). 

 

יב ְקִשַ֣  OM OPMERKZAAM TE MAKEN – ְלה 

 

Het werkwoord יב   ְקִשַ֣ ְלה  (om opmerkzaam te maken) betekent aandachtig luisteren en 

opvolgen (als het een bevel betreft). Jeremia 6:17 (‘Ik deed speurders voor u opstaan: ‘let 

op het geluid van een ramshoorn!’ maar ze zeiden: daar letten we niet op!’) laat zien dat 

het werkwoord meer inhoud dan alleen horen.  

                                                           
445 ‘This verse adds to verse 1 by describing the attitude required of the person who obeys the commands referred 
to there’ (Reyburn & Fry 2000:54). 
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ה ָחְכָמַ֣ ֵֽ  VOOR WIJSHEID – ל 

 

Wijsheid verwijst naar het onderwijs van de ouders. Het doel van hun onderwijs is niet 

wijsheid op zich maar wijsheid als middel om te kunnen leven (Spreuken 1:2 en 2:20-22) 

(Waltke 2004:221). 

 

ה  ָחְכָמַ֣ ֵֽ יב ל  ְקִשַ֣ ָאְזֶנִָ֑ךְלה   – OM JE OOR OPEMRKZAAM TE MAKEN VOOR WIJSHEID 

 

Alleen door om je oor opmerkzaam te maken voor wijsheid komt een morele verandering 

tot stand want opmerkzaam te maken, betekent het gebod ten uitvoer brengen (Spreuken 

1:8, 24 en 15:31) (Waltke 2004:221). 

 

ה ֶטָּׁ֥  NEIGT – ּת 

 

(Je hart) neigen naar betekent verlangen naar iets (goed-verstaan). Dit komt tot uiting in 

Richteren 9:3; 1 Koningen 11:3 en Psalm 119:36. De aansporing in Spreuken 2:2 is niet 

alleen een roep om aandacht; 2:2 eist een bepaalde houding: ontvankelijkheid voor 

onderwijs (Fox 2000:109). De metafoor ‘neigen naar’ is gebaseerd op de letterlijke 

betekenis van het werkwoord (‘zich bukken, vooroverbuigen’) zoals ‘zijn schouder’ 

(Genesis 49:15) en ‘de helling achter de dalen’ (Numeri 21:15). Neigt naar betekent 

‘richten op, wenden naar’ iets of iemand446 (Richteren 9:3; 2 Samuel 19:14; 1 Koningen 

11:3 en Psalm 119:36) (Waltke 2004:221). 

 

EN ָאְזֶנִָ֑ך ְבָךֶ֗֜    JE OOR EN JE HART – ִל 

 

De zoon wordt te kennen gegeven dat hij nauwgezet moet luisteren en moet reflecteren 

op wat hij heeft gehoord (Kravitz & Olitzky 2002:17). ‘More than the simple act of hearing 

is involved in the reception of the father’s teaching; one must be predisposed toward 

wisdom to benefit from it’ (Longman III 2006:120). 

 

ֵֽה ְּתבּוָנ  NAAR GOED-VERSTAAN – ל 

 

Goed-verstaan wijst op pragmatisch inzicht of bekwaamheid (Waltke 2004:221). 

 

 

 

                                                           
446 ‘… “to win over,” “to yield” …’ (Waltke 2004:221). 
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ה EN ָחְכָמַ֣   ֵֽ  WIJSHEID EN GOED-VERSTAAN – הְּתבּוָנ

 

Wijsheid komt overeen met goed-verstaan. Dit parallellisme komt ook voor in Spreuken 

2:6; 3:13, 19; 5:1; 8:1; 21:30 en 24:3 (met altijd wijsheid in vers a en goed-verstaan in 

vers b) (Steinmann 2009:89). 

 

6.5.3.3 SPREUKEN 4:1 

 

Spreuken 4:1 is behandeld in paragraaf 6.5.2.3. 

 

6.5.3.4 SPREUKEN 4:20 

 

ֵָֽך ט־ָאזְֶנ י ה  ֶ֜֗ ֲאָמר  יָבה ל   ְקִשִ֑ י ה  ַ֣ נִי ִלְדָבר   ְבְ֭
 

Mijn zoon, 

wees opmerkzaam op mijn woorden,- 

neig tot mijn aanzeggingen 

je oor; 

 

י ַ֣ EN ְדָבר  י  ֶ֜֗  MIJN WOORDEN EN MIJN AANZEGGINGEN – ֲאָמר 

 

Mijn woorden en mijn aanzeggingen hebben dezelfde betekenis en zijn naast elkaar gezet 

om afwisseling in stijl te bewerkstelligen (Paul, Van den Brink & Bette 2011:377). 

 

6.5.3.5 SPREUKEN 5:1 

 

ֵָֽך ט־ָאזְֶנ י ה  ְתבּונִָתֶ֗֜ יָבה ִל  ְקִשִ֑ י ה  נִי ְלָחְכָמִתַ֣  ְבְ֭
 

mijn zoon, 

wees opmerkzaam op mijn wijsheid,- 

leen aan mijn goed-verstaan 

je oor; 

 

י  MIJN GOED-VERSTAAN – ְתבּונִָתֶ֗֜

 

Mijn goed-verstaan wijst op de inhoud van het onderwijs van de wijsheidsleraar en komt 

overeen met mijn wijsheid in Spreuken 5:1a (Reyburn & Fry 2000:116). Goed-verstaan is 

het vermogen om wijs te handelen (Paul, Van den Brink & Bette 2011:381). 
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י EN ָחְכָמִתַ֣ י   MIJN WIJSHEID EN MIJN GOED-VERSTAAN – ְתבּונִָתֶ֗֜

 

De aaneenhechting van mijn wijsheid en mijn goed-verstaan wekt de indruk dat de wijsheid 

van de ouders kosmische wijsheid en begrip communiceert (Spreuken 8:1: ‘Zou wijsheid 

niet roepen, verstandigheid niet haar stem verheffen?’ – de twee uitdrukkingen verwijzen 

naar aspecten van één en dezelfde werkelijkheid) (Van Leeuwen 1997b:66). Wijsheid en 

goed-verstaan worden regelmatig naast elkaar gebruikt (Spreuken 2:2, 6; 3:13 en 19) 

(Murphy 1998:31). 

 

6.5.3.6 SPREUKEN 7:24 

 

Spreuken 7:24 is behandeld in paragraaf 6.5.2.6. 

 

6.5.3.7 SAMENVATTENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Het werkwoord קשב (‘opmerkzaam maken voor’ (Spreuken 2:2)/‘merkt op’ (4:1)/‘wees(t) 

opmerkzaam’ (4:20; 5:1 en 7:24)) betekent aandachtig luisteren en opvolgen. Het roept 

de leerlingen op zich aan de autoriteit van de leraar te onderwerpen. 

 

 (’AANNEMEN‘) לקח  6.5.4

 

6.5.4.1 INLEIDING 

 

Het werkwoord ‘aannemen’ komt in Spreuken 1-9 vier keer voor: één keer in de 

onbepaalde wijs (1:3), één keer in de aantonende wijs (= indicatief) (2:1) en twee keer in 

de gebiedende wijs (4:10 en 8:10). Spreuken 1:3 is behandeld in paragraaf 6.2.4 en 

Spreuken 4:10 in paragraaf 6.4.7. 

 

6.5.4.2 SPREUKEN 2:1(-2) 

 

נִי  ְךְבְ֭ ן ִאָּתֵֽ י ִּתְצפ ָּׁ֥ ִמְצֹות ֶ֗֜ י ּו  ח ֲאָמָרִ֑ ַ֣  ִאם־ִּתק 
 

Mijn zoon, 

als je mijn aanzeggingen aanneemt,- 

mijn geboden 

bij je bewaart, 

 



 
563 

‘The first condition for the acquisition of wisdom is the acceptance of authoritative 

utterances made by the teacher’ 

(Loader 2014:110) 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

De leerling moet aandachting luisteren naar de leraar. Hij moet het onderwijs voor waar 

‘aannemen’, in het geheugen griffen en zijn aandacht erop concentreren (Garrett 

1993:75). De nadruk op horen, luisteren en oplettendheid is kenmerkend voor Israëlitische 

en Egyptische wijsheid (en deze houding wordt regelmatig aangestipt) (Murphy 1998:15). 

De als-dan constructie in Spreuken 2:1-5 herinnert aan jurisprudentie in Israëlitische en 

Joodse wetboeken (Perdue 2000:88) en heeft Preuß (1995:80-95) ertoe gebracht te 

veronderstellen dat er onder de wijzen advocaten en rechters waren. 

 

ח ַ֣  ALS JE AANNEEMT – ִאם־ִּתק 

 

Als je aanneemt wijst op de noodzaak het onderwijs nauwgezet te onthouden (Aitken 

1986:26). De uitdrukking legt het fundament voor alle erop volgende voorwaarden 

(Spreuken 2:1b-4) en beloften (2:5-22) en toont betrokkenheid van de leraar met de 

leerling. Ware kennis vloeit voort uit persoonlijk engagement. Deze manier van kennen 

vereist vaardigheden waartoe de vader in zijn onderwijs oproept (Waltke 2004:219-220). 

 

י  MIJN AANZEGGINGEN – ֲאָמָרִ֑

 

De wijze spreekt met gezag (mijn aanzeggingen).447 Hij is zich bewust van het feit dat hij 

aanzeggingen heeft die voor iedereen betamelijk zijn (en niet los kunnen worden gezien 

van de wet van JHWH) (Toy 1899:33). De vader vergelijkt zijn aanzeggingen met ‘kennis’ 

en ‘goed-verstaan’ (Spreuken 2:2 en 6). Deze aanzeggingen zijn de waarschuwingen en 

gezegden in de verzamelingen die volgen (Waltke 2004:220). 

 

י  MIJN GEBODEN – ִמְצֹות ֶ֗֜

 

Mijn geboden wijst op het onderwijs van de leraar (en niet op de Thora (hoewel de 

uitdrukking ִמְצֹות ֶ֗֜   veelvuldig in Deuteronomium wordt gebruikt)) (Toy 1899:33; Murphy 

1998:15). Een gebod is een gezaghebbend bevel en wordt uitgevaardigd door een 

                                                           
447 ‘… appealing neither to a divine revelation to himself, nor to the teaching of a human master (a trait 
characteristic of the Wisdom literature)’ (Toy 1899:32-33). 
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hooggeplaatst iemand, gewoonlijk door JHWH, een koning (2 Koningen 18:36 en Esther 

3:3) of een gedoodverfd leider (zoals Mozes) (Jozua 22:5) (Fox 2000:108). 

 

Mijn geboden is een chiastische parallel die mijn aanzeggingen nuanceert en versterkt 

(Waltke 2004:220). Het Hebreeuwse woord מצוה karakteriseert een bijzondere vorm van 

gesprek: ‘a superior’s discourse ordering and commanding a subordinate’ (Stolz 

1997:1062-1063). De vader baseert zijn autoriteit niet op zijn patriarchale positie of op de 

traditie, maar op JHWH zelf (Spreuken 2:6) (zie Toy – mijn aanzeggingen). Gehoorzamen 

of ongehoorzamen leidt tot leven of dood (Spreuken 3:1-2; 4:4; 6:20, 23; 7:1-2; 10:8; 

13:13-14 en 19:16). De aanzeggingen van de vader en zijn geboden bergen alleen 

autoriteit in zich als ze overeenstemmen met de wil van JHWH (Waltke 2004:220). Het 

woord מצוה duidt ook op het feit dat ‘the command has lasting validity beyond a unique 

situation’ (Stolz 1997:1062-1063). 

 

Longman III vraagt zich af hoe mijn geboden moet worden opgevat (onderricht van de 

vader of geboden van JHWH die door de vader naar voren worden gebracht). Hij stelt de 

vraag naar het (mogelijke) verband tussen wijsheid en Thora maar komt niet verder dan 

op te merken dat de vader zijn zoon met autoriteit probeert te overtuigen. Daarnaast wijst 

hij op het feit dat het woord gebod veelvuldig wordt geassocieerd met de wet van JHWH 

en soms als synoniem wordt gebruikt voor Thora (Genesis 26:5; Exodus 16:28; 24:12; 

Leviticus 27:34; Numeri 36:13 en Deuteronomium 30:10) (Longman III 2006:119) (zie 

Toy – mijn aanzeggingen en mijn geboden). 

 

י EN ֲאָמָרִ֑ י   MIJN AANZEGGINGEN EN MIJN GEBODEN – ִמְצֹות ֶ֗֜

 

De chiastische constructie van mijn aanzeggingen en mijn geboden benadrukt de 

uitspraken van de wijsheidsleraar (Tuinstra 1996:73). Volgens Fox verwijzen mijn 

aanzeggingen en mijn geboden niet naar de inhoud van Spreuken 2 maar bevat hoofdstuk 

2 de gevolgen van het luisteren naar mijn aanzeggingen en mijn geboden (Fox 2000:107). 

Mijn geboden specificeert mijn aanzeggingen (Longman III 2006:119). Reyburn en Fry 

(2000:54) en Paul, Van den Brink en Bette (2011:349) merken op dat met mijn 

aanzeggingen en mijn geboden de spreuken in Spreuken worden bedoeld. 

 

ן  BIJ JE BEWAART – ִּתְצפ ָּׁ֥

 

Het Hebreeuwse werkwoord צפן kan zowel ‘to hide’ (‘verbergen’) als ‘to treasure’ 

(‘verzamelen, bewaren, ophopen’) betekenen (Kravitz & Olitzky 2002:17; Waltke 
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2004:220; Steinmann 2009:89).448 De wortel ligt volgens Kravitz en Olitzky (2002:17) ten 

grondslag aan het moderne Hebreeuwse woord ‘matzpun (conscience)’ (‘geweten’) 

(Kravitz & Olitzky 2002:17).449 

 

6.5.4.3 SPREUKEN 8:10(-11) 

 

ּוץ נְִבָחֵֽר ת ֵמָחרָּׁ֥ ע  ד ֶ֗֜ ֶסף וְ  י וְַאל־ָכִ֑ ּו־מּוָסִרָּׁ֥  ְקחֵֽ
 

neemt in plaats van zilver 

 mijn vermaning aan,- 

liever kennis 

dan een keur van karaatgoud!- 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

De beschikbaarheid van Wijsheid voor iedereen betekent niet dat zij goedkoop of gewoon 

is. Integendeel, zij is beter dan zilver en een keur van karaatgoud. De onovertroffen waarde 

van Wijsheid boven geld komt tot uitdrukking in haar vermogen om het ware geluk te 

brengen en het leven van haar bezitter te beschermen (Garrett 1993:107). 

 

Spreuken 8:11 voorziet 8:10 van commentaar door 3:15 aan te halen (Van Leeuwen 

1997b:91; Murphy 1998:50). Het is een voorbode van de menselijke belichaming van 

Wijsheid in de heldhaftige vrouw in Spreuken 31:10 (Van Leeuwen 1997b:91). 

 

De vergelijking met kostbare voorwerpen zoals zilver en karaatgoud komt vaak voor in 

Spreuken (2:4; 3:14-15 en 16:16). Spreuken 8:10 is echter een gebod en geen 

vergelijking (Murphy 1998:50). 

 

Spreuken 8:10-11 vormt een chiasme (Steinmann 2009:198).450 

 

ּו  NEEMT AAN – ְקחֵֽ

 

Neemt (mijn vermaning) aan betekent zowel ‘kies’ als ‘ter harte nemen’ (Fox 2000:270).451 

                                                           
448 ‘The sense here is that of saving, guarding, or keeping hidden something precious’ (Reyburn & Fry 2000:54). 
449 ‘… the use of the verb suggests that the ethical act must be reflected upon’ (Kravitz & Olitzky 2002:17). 
450 ‘A Negated verbal clause (8:10a) 
 B Comparative statement with ִמן (8:10b) 
 B’ Comparative statement with ִמן (8:11a) 

     A’ Negated verbal clause (8:11b)’ (Steinmann 2009:198). 
451 ‘Take expresses a command in the second person masculine plural form and has the sense of accepting, 
receiving, or choosing what is offered’ (Reyburn & Fry 2000:181). 
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י  MIJN VERMANING – מּוָסִרָּׁ֥

 

Mijn vermaning is corrigerend onderricht (Fox 2000:270) en verwijst naar de berispingen 

van Wijsheid in Spreuken 10-31 die ten doel hebben de dwaze toehoorders tot andere 

gedachten te brengen (Waltke 2004:399). 

 

י EN מּוָסִרָּׁ֥ ת  ע   MIJN VERMANING EN KENNIS – ד ֶ֗֜

 

Kennis komt overeen met mijn vermaning (Waltke 2004:399). 

 

6.5.4.4 SAMENVATTENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

‘Aannemen’ (לקח) is nauwgezet houden en verwijst naar de betrokkenheid van de leerling 

op de leraar. 

 

נהק  6.5.5  (‘VERWERVEN’) 

 

6.5.5.1 INLEIDING 

 

Het werkwoord ‘verwerven’ komt in Spreuken 1-9 vijf keer voor: één keer voorafgegaan 

door het temporeel hulpwerkwoord ‘zal’ ten behoeve van de toekomende tijd (1:5) en vier 

keer in de gebiedende wijs (4:5 (twee keer) en 4:7 (twee keer)). 

 

6.5.5.2 SPREUKEN 1:5 

 

Spreuken 1:5 is behandeld in paragraaf 6.2.6. 

 

6.5.5.3 SPREUKEN 4:5 

 

י ִאְמֵרי־ִפֵֽ ט ֵמֵֽ ח וְַאל־ֵּתֶ֗֜  ָּׁ֥ ְכָמה ְקֵנַ֣ה ִביָנִ֑ה ַאל־ִּתְשכ   ְקֵנַ֣ה ָחְ֭

 

verwerf wijsheid, verwerf verstand,- 

vergeet haar niet, en wijk niet af 

van de aanzeggingen uit mijn mond; 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

De Revised Standard Version draait Spreuken 4:5a en 5b om. 
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Volgens Toy is de huidige vorm van Spreuken 4:5 niet de oudste. Spreuken 4:5b (en wijk 

niet af van de aanzeggingen uit mijn mond) is naar zijn zeggen een natuurlijke vervolg op 

4:4c en vergeet haar niet hoort niet thuis na verwerf wijsheid, verwerf verstand. Hij stelt 

daarom voor om en wijk niet af van de aanzeggingen uit mijn mond maar ook vergeet haar 

niet weg te laten en verwerf wijsheid, verwerf verstand op te vatten als inleiding op 

Spreuken 4:6. Toy besluit met op te merken dat de oorspronkelijke vorm nauwelijks kan 

worden gereconstrueerd. Hij komt uiteindelijk tot de indeling Spreuken 4:1-4, 5a en 6-9 

et cetera (Toy 1899:87). 

 

הְקֵנַ֣   – VERWERF 

 

Scott (1965:51) vat verwerf op in de zin van ‘obtain at a cost’. Snijders (1984:43), Kravitz 

en Olitzky (2002:41), Waltke (2004:279) en Paul, Van den Brink en Bette (2011:371) 

vertalen verwerf (in lijn met Scott) met ‘buy’452 en Kravitz en Olitzky (2002:41) merken 

op dat de auteur suggereert dat het verwerven van wijsheid een prijs met zich meebrengt 

(het is geen automatisme). 

 

Tuinstra (1996:119-120) en Murphy (1998:26) wijzen op het viervoudig gebruik van 

verwerf in Spreuken 4:5 en 7453 en vestigen de aandacht op eenzelfde gebruik in Ruth 4:5 

en 10 waar Boaz Ruth verwerft als bruid. Tuinstra (1996:119-120) vindt de betekenis ‘als 

bruid werven’ op grond van de manier waarop het werkwoord elders in Spreuken voorkomt 

niet voor de hand liggend.454 Fox (2000:174) verzet zich evenals Tuinstra tegen Murphy 

door op te merken dat niets in Spreuken 4:5 op het huwelijk zinspeelt.455 

 

 VERSTAND – ִביָנִ֑ה

 

Verstand of inzicht is een deugd die vergelijkbaar is met wijsheid. Het verwijst naar het 

vermogen om ingewikkelde omstandigheden of problemen te analyseren en de kennis om 

op een succesvolle manier te handelen (Spreuken 3:5; 23:4 en 30:2) (Perdue 2000:112). 

 

 

 

                                                           
452 ‘Its chief meaning – and thus also its basic meaning? – is hardly the general ‘to acquire’ but the precise ‘to 
purchase,’ …’ (Schmidt 1997:1149). 
453 Het viervoudig gebruik benadrukt het belang van het bevel (Waltke 2004:279). 
454 ‘Toch geeft de engere context hier sterke aanwijzingen in de richting van bruidswerving. De woordkeus in de 
volgende vss. 6-9 lijkt immers bepaald te zijn door het beeld van de wijsheid als geliefde. De kroon in vs. 9 
herinnert aan de kroon van de bruidegom (Hoogl. 3:11). Ook de woorden ʻāzab, ‘verlaten’ (van een vrouw, vgl. 
Jes. 54:6; 60:15; 62:4), ʼāhab, ‘liefhebben’, in vs. 6, en ḥābaq, ‘omhelzen’, in vs. 8 passen daarbij’ (Tuinstra 

1996:119-120). 
455 ‘In fact, it is, and in the most unmistakable way possible. … In the Proverbs text the father’s father long ago 
told him twice to acquire Wisdom as a wife’ (Loader 2014:204-205). 
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ְכָמה ְקֵנַ֣ה  ִביָנִ֑הְקֵנַ֣ה ָחְ֭  – VERWERF WIJSHEID, VERWERF VERSTAND 

 

Verwerf wijsheid, verwerf verstand komt niet voor in de LXX. Maar zonder Spreuken 4:5a 

ontbreekt het 4:6-9 aan een begin (zie Toy – context en inleiding). McKane vermoedt dat 

wijsheid en verstand dezelfde betekenis hebben als in Spreuken 3:13. Verstand wordt 

volgens hem gebruikt om de herhaling van wijsheid te voorkomen (McKane 1970:304-

305).456 In de lijn van McKane merkt Longman III (2006:150) op dat wijsheid en verstand 

synoniemen zijn. 

 

6.5.5.4 SPREUKEN 4:7 

 

נְיָנְָךֶ֗֜  ה ּוְבָכל־ִק  ְכָמה ְקֵנַ֣ה ָחְכָמִ֑ ית ָחְ֭ ֵֽה ֵראִשַ֣  ְקֵנַ֣ה ִביָנ
 

het begin van wijsheid is: verwerf wijsheid,- 

wát je ook wilt verwerven, 

verwerf verstand!- 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Toy (1899:88) en Oesterely (1929:30) twijfelen aan de betrouwbaarheid van Spreuken 

4:7 en pleiten ervoor het vers weg te laten. Het onderbreekt het verband tussen de verzen 

6 en 8 en kan volgens Toy (1899:88) daarom als glosse worden bestempeld. 

 

Spreuken 4:7 komt niet voor in de LXX (Scott 1965:51; McKane 1970:304-305457; Clifford 

1999:60458; Fox 2000:175459; Steinmann 2009:135; Paul, Van den Brink & Bette 

2011:371). De abrupte stijl van het vers maakt deel uit van de literaire kunstzinnigheid 

(Steinmann 2009:135). 

 

 

 

 

                                                           
456 ‘… so that in the subsequent verses it is simply the singular personified Wisdom which is in view …’ (McKane 
1970:305). 
457 ‘The absence of v. 7 from LXX raises the question whether v. 7 is not an expansion of ‘Get Wisdom, get 
Insight’, perhaps an attempt to improve on the original recommendation by reiteration’ (McKane 1970:305). 
458 Clifford (1999:60) suggereert op grond van het feit dat dit vers niet voorkomt in de LXX dat het een latere 
tussenvoeging is en moet worden weggelaten. 
459 ‘… and might be a scribal addition. It interrupts the exhortations to hold (v 6) and cherish (v 8) wisdom. 
Nevertheless, the structure as it stands forms a chiastic: 
A Get wisdom (5). 
B Keep wisdom and she’ll reward you (6). 
A’ Get wisdom (7). 
B’ Keep wisdom and she’ll reward you (8)’ (Fox 2000:175). 
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ית  HET BEGIN – ֵראִשַ֣

 

Het begin betekent zowel het eerste als het beste/belangrijkste (Perdue 

2000:113)/(Waltke 2004:281) maar ook het uitgangspunt (Waltke 2004:281). Alle drie 

betekenissen voldoen aan de context van Spreuken 4:7 (Waltke 2004:281). Fox 

(2000:175) kiest voor de betekenis eerste (in tijd). 

 

ְכָמה  WIJSHEID – ָחְ֭

 

Wijsheid is het grootste bezit dat iemand kan hebben (Garrett 1993:87; Tuinstra 

1996:119) en het voornaamste doel is om in bezit ervan te komen (Garrett 1993:87). 

 

ה ְכָמה ְקֵנַ֣ה ָחְכָמִ֑ ית ָחְ֭  HET BEGIN VAN WIJSHEID IS: VERWERF WIJSHEID – ֵראִשַ֣

 

Spreuken 4:7a zou volgens Kidner (1964:67) de betekenis ‘what it takes is not brains or 

opportunity, but decision. Do you want it? Come and get it’ kunnen hebben. ‘The verb “get” 

really means “to acquire at a price”’ (Aitken 1986:54). 

 

נְיָנְָךֶ֗֜ ְקֵנַ֣ה  ֵֽהּוְבָכל־ִק  ִביָנ  – WÁT JE OOK WILT VERWERVEN, VERWERF VERSTAND! 

 

Waltke (2004:281) maakt gebruik van de vertaling ‘in exchange for all your acquisitions, 

get insight’ en merkt op dat geen prijs te hoog is voor de parel verstand. De zoon moet 

alles opgeven om in het bezit van verstand te komen (Waltke 2004:281) omdat er niets 

belangrijkers is (Longman III 2006:150). 

 

6.5.5.5 SAMENVATTENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

‘Verwerven’ (קנה) gaat verder dan horen en opnemen. Het werkwoord betrekent letterlijk 

kopen (tegen een zekere prijs). Geen prijs is uiteindelijk te hoog om ‘overleggingen’ 

(Spreuken 1:5), ‘wijsheid’ (4:5 en 7) en ‘verstand’ (4:5) te ‘verwerven’/kopen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
570 

/(’HOUDEN’/‘BEHOEDEN’/‘BEWAREN‘) נצר  6.5.6 שמר  (‘(BE)WAKEN’) 

 

6.5.6.1 INLEIDING 

 

In deze paragraaf worden ‘bewaren’ en ‘bewaken’ (in de gebiedende wijs – gericht tot de 

zoon) onder de loep genomen. Deze werkwoorden zijn in het Nederlands verwant (alhoewel 

‘bewaken’ sterker is dan ‘bewaren’).460 

 

Het werkwoord נצר komt voor in Spreuken 

2:8a: door te houden de paden van recht; 

2:11b: goed-verstaan je zal behoeden; 

3:1b: laat je hart mijn geboden bewaren; 

3:21b: bewáár beleid en bezonkenheid; 

4:13b: bewaar haar, want zij is je leven; 

4:23a: behoed je hart met alle waakzaamheid; 

5:2b: en kennis, mogen je lippen die bewaren; 

6:20a: Bewaar, mijn zoon, het gebod van je vader en 

7:10b: uitgedost als hoer maar behoedzaam van hart. 

 

Het werkwoord שמר wordt gebruikt in Spreuken 

2:8b: de weg van zijn vrienden bewaakt hij; 

2:11a: bezonkenheid zal waken over jou; 

3:26b: bewaken zal hij je voet voor verstrikking; 

4:4c: bewaak mijn geboden en lééf!; 

4:6a: verlaat haar niet, dan zal zij over je waken; 

4:21b: bewaak ze diep in je hart; 

4:23a: behoed je hart met alle waakzaamheid; 

5:2a: waak over bezonkenheid; 

6:22b: als je neerligt zal het over je waken; 

6:24a: om je te bewaken tegen een vrouw vol kwaad; 

7:1a: Mijn zoon, bewaak mijn aanzeggingen; 

7:2a: Bewaak mijn geboden en leef; 

7:5a: om over je te waken tegen een vreemde vrouw; 

8:32b: zalig wie waakzaam zijn over mijn wegen en 

8:34c: wakend over de posten van mijn poorten. 

 

 

                                                           
460 In het Nederlands wordt over een huis van bewaring gesproken waar gevangenen worden bewaakt. 
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6.5.6.2 SPREUKEN 2:8 

 

ֶרְך ט וְֶדָ֖ ֹות ִמְשָפִ֑ נְצ ר ָאְרחַ֣ יו) [ֲחִסידֹו( ִלְ֭ ר ]ֲחִסיָדַ֣  יְִשמ ֵֽ
 

door te houden de paden van recht; 

de weg van zijn vrienden bewaakt hij. 

 

נְצ ר  DOOR TE HOUDEN – ִלְ֭

 

Door te houden wijst op bescherming of verdediging tegen blootstelling, schade of 

vernietiging (Spreuken 22:12; 24:12 en 27:18). In het geval van personen of zaken, 

bijvoorbeeld een wijngaard (Jesaja 27:3), zoon (Spreuken 2:11), paden (Spreuken 2:8) 

en een vijgenboom (27:18), duiden houden en bewaken op ver houden van gevaar (2:8, 

11; 4:13; 5:2; 13:6; 20:28; 22:12; 23:26; 24:12; 27:28 en 28:7). In relatie tot wijsheid 

en bevelen betekent het zorgvuldig bewaken door middel van gehoorzaamheid en 

onderdanigheid (3:1, 21; 4:6, 13; 6:20 en 28:7) (Waltke 2004:226).461 

 

Het werkwoord נָצ ר kan een synoniem zijn van ר  De werkwoorden komen samen voor in .ָשמ 

Spreuken 2:11; 4:6; 5:2; 13:3; 16:17 en 27:18. נָצ ר betekent doorgaans ‘keep watch, 

watch over’ of ‘protect, preserve’. Het werkwoord komt negentien keer voor in Spreuken. 

Het kan echter ook andere betekenissen hebben, zoals in Spreuken 27:18 waar het 

‘behoeden’ van een vijgenboom betekent (Steinmann 2009:90, 107). 

 

ֹות  טָאְרחַ֣ ִמְשָפִ֑  – DE PADEN VAN RECHT 

 

De paden van recht duiden op deugdzaam gedrag (Fox 2000:115). 

 

 ZIJN VRIENDEN –  ֲחִסידו

 

Zijn vrienden komt alleen hier in Spreuken voor en betekent zij die zich loyaal toewijden 

aan JHWH en Zijn verbond (en loyaal blijven door dik en dun) (Aitken 1986:30). 

 

6.5.6.3 SPREUKEN 3:1 

 

Spreuken 3:1 is behandeld in paragraaf 6.4.4.1. 

 

                                                           
461 ‘The double meanings often allow a pun on both senses that encapsulates the book’s teaching: keep the 
commands, and they/the LORD will keep you (e.g., 3:21, 26). Here it explains the purpose of the shield, which is 
the LORD himself’ (Waltke 2004:226). 
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6.5.6.4 SPREUKEN 3:21 

 

ה ּוְמזִָמֵֽה ִשיֶָ֗֜ ר ּתֻּ  יָך נְצ ָּׁ֥ זּו ֵמֵעיֶנִ֑ ַ֣ נִי ַאל־יָלֻּ  ְבְ֭
 

mijn zoon, laat ze niet wijken uit je ogen: 

bewáár beleid 

en bezonkenheid, 

 

זּו ַ֣  LAAT ZE NIET WIJKEN (UIT JE OGEN) – (ֵמֵעיֶנִ֑יָך) ַאל־יָלֻּ

 

Laat ze niet wijken versterkt ‘vinden’ en ‘ten deel vallen’ in Spreuken 3:13 en ‘vasthouden’ 

en ‘grijpen’ in 3:18. Laat ze niet wijken (uit je ogen) wijst op het feit dat het onderwijs 

visueel werd onthouden, alhoewel het van oorsprong mondeling was (Spreuken 1:8 en 

2:2) en dat het onderwijs voortdurend aandacht vergde (4:21) (Waltke 2004:263). 

 

ר  BEWÁÁR – נְצ ָּׁ֥

 

Bewáár wordt vaak in overdrachtelijke zin gebruikt, waarbij de mens de wijsheid, de 

wijsheidslessen en dergelijke moet bewaren, dat wil zeggen: onthouden, koesteren en in 

praktijk brengen, zoals ook in Spreuken 3:1; 4:13; 5:2 en 6:20 wordt gezegd. Maar ook 

omgekeerd zal beleid en bezonkenheid de mens bewaren voor het kwaad, zoals in 

Spreuken 2:11; 4:6; 13:3, 6; 16:17 en 20:28 wordt onderstreept (Tuinstra 1996:107). 

 

In Spreuken 3:21 moet de zoon beleid en bezonkenheid bewaren in tegenstelling tot 2:11 

waar ‘bezonkenheid over jou zal waken’ en ‘goed-verstaan je zal behoeden’. Het gevolg 

van menselijke wijsheid is dat ‘je je weg veilig zult gaan en je je voet niet zult stoten’ 

(Spreuken 3:23) ‘want de ENE zal er zijn in je blinde vertrouwen, bewaken zal hij je voet 

voor verstrikking’ (3:26). ‘This parallel suggests that Yahweh stands behind Wisdom, as 

her ultimate guarantor’. Spreuken 3:21 vestigt niet de aandacht op de verlossingsdaden 

van JHWH maar op het verband tussen menselijke verantwoordelijkheid en leven in de 

wereld (verordend door JHWH) (Van Leeuwen 1997b:54). 

 

Spreuken 3:21 suggereert dat eenmaal verworven beleid geen blijvend bezit garandeert. 

Het brengt levenslange studie en toepassing van het geleerde met zich mee. Zelfs de 

ultieme wijze was in staat dit kostbare bezit te verliezen en af te dwalen van het levenspad. 

Gepaste ijver is voorwaarde voor blijvende wijsheid (Perdue 2000:106-107). 
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ה ִשיֶָ֗֜  BELEID – ּתֻּ 

 

Beleid is een innerlijke bron die iemand van pas kan komen in een crisis (en hoeft niet te 

wijzen op intellectualiteit of moraliteit) (Fox 2000:163). 

 

 BEZONKENHEID – ְמִזָמֵֽה

 

Bezonkenheid betekent nadenken over de gevolgen van een daad en de meest 

doeltreffende weg die tot succes leidt, kiezen (Tuinstra 1996:107; Longman III 

2006:141).462 

 

6.5.6.5 SPREUKEN 4:4 

 

ְֵֽחֵיֵֽה י ֶו ַ֣ ר ִמְצֹות  ָך ְשמ ָ֖ י ִלֶבִ֑ ָּׁ֥ ְֵֽתָמְך־ְדָבר  י ִי אֶמר ִלֶ֗֜ נִי ו י ָּׁ֥  ו י ֵרֶ֗֜

 

onderrichtte hij mij en zei tot mij: 

laat je hart mijn woorden grijpen,- 

bewaak mijn geboden en lééf!- 

 

ר  BEWAAK – ְשמ ָ֖

 

Bewaak betekent (vast)houden/handhaven/bewaren463 of herinneren (Spreuken 4:21; 

5:2; 7:1, 2 en 8:32) (Clifford 1999:61). Het wijst op een proces: wijsheid is geen eenmalig 

besluit. Men kon wijsheid verliezen tenzij het werd bewaakt (Longman III 2006:150). The 

Qal van ר  kan ‘to keep, observe, obey’ (een bevel) betekenen maar ook ‘fulfill’ (een ָשמ 

plicht) zoals hier. Het kan echter ook worden vertaald met ‘to watch over, preserve, 

protect’ zoals in Spreuken 4:6 (Steinmann 2009:134). 

 

6.5.6.6 SPREUKEN 4:13 

 

Spreuken 4:13 is behandeld in paragraaf 6.4.8. 

 

 

 

 

 

                                                           
462 ‘Knowing the world without doing damage to it and ourselves – that is “prudence,” a word the sages use 
frequently …’ (Longman III 2006:141). 
463 ‘… “to retain” in one’s consciousness …’ (Clifford 1999:61). 
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6.5.6.7 SPREUKEN 4:21 

 

יזּו ֵמֵעיֶנִ֑יָך ֹוְך ְלָבֶבֵָֽך ַאל־י ִלָּׁ֥ ם ְבתַ֣ ְמֵרֶ֗֜  ָש 
  

laat ze niet wijken uit je ogen,- 

bewaak ze 

diep in je hart; 

 

ֹוְך  ם ְבתַ֣ ְמֵרֶ֗֜ ְלָבֶבֵָֽךָש   – BEWAAK ZE DIEP IN JE HART 

 

De uitdrukking bewaak ze diep in je hart (Spreuken 4:21b) is enigszins misleidend omdat 

de vertaling lijkt te suggereren dat het onderwijs alleen een innerlijke zaak is die het leven 

niet beïnvloedt. Er wordt echter bedoeld dat het onderricht (de woorden) uit het hoofd 

moet worden geleerd (Spreuken 3:3 en 7:3) en het middelpunt moet zijn van het 

bewustzijn zodat het leven daaruit voortvloeit (Van Leeuwen 1997b:60).464 

 

6.5.6.8 SPREUKEN 4:23 

 

Spreuken 4:23 is behandeld in paragraaf 6.4.10. 

 

6.5.6.9 SPREUKEN 5:2 

 

ת  ע  ד ֶ֗֜ ֹות וְ  ר ְמזִמִ֑ רּוִלְשמ ָּׁ֥ יָך יִנְצ ֵֽ  ְשָפֶתָּׁ֥
 

waak over bezonkenheid,- 

en kennis 

mogen je lippen die bewaren!- 

 

ר  WAAK OVER – ִלְשמ ָּׁ֥

 

Waak over wijst op het regelmatig herhalen van wat de leraar heeft gezegd (Davis 

2000:52). 

 

 

 

 

 

                                                           
464 ‘Keep them within your heart means to think, remember, and reflect on them’ (Reyburn & Fry 2000:111). 
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ֹות  BEZONKENHEID – ְמִזמִ֑

 

Bezonkenheid heeft betrekking op onuitgesproken gedachten (Fox 2000:191). Het is het 

vermogen om een situatie te beoordelen en op basis daarvan het juiste besluit te nemen 

en tot handelen overeenkomstig de wijsheid over te gaan (Perdue 2000:119). 

 

6.5.6.10 SPREUKEN 6:20 

 

ת ִאֶמֵָֽך ָּׁ֥ ש ּתֹור  ט ֶ֗֜ יָך וְַאל־ִּת  נִי ִמְצו ַ֣ת ָאִבִ֑ ר ְבְ֭  נְצ ַ֣
  

Bewaar, mijn zoon, het gebod van je vader,- 

en verwerp nooit 

het onderricht van je moeder; 

 

ר  BEWAAR – נְצ ַ֣

 

Bewaar wijst op het feit dat de zoon wellicht het gebod van zijn vader kent en opvolgt. Iets 

wat moet worden bewaard, is reeds in iemands bezit (Longman III 2006:176). 

 

ת  יָךִמְצו ַ֣ ָאִבִ֑  EN ת ִאֶמֵָֽך ָּׁ֥  HET GEBOD VAN JE VADER EN HET ONDERRICHT VAN JE MOEDER – ּתֹור 

 

Beide ouders hebben zowel het recht als de verantwoordelijkheid om jonge mannen te 

onderrichten (Spreuken 31:1). Gebod en onderricht zijn woorden die doorgaans met het 

rechtssysteem van Israël in verband worden gebracht. Hier zijn het wijsheidstermen die 

de ouderlijke macht om bevelen te geven en te onderrichten aanduiden. Spreuken 6:20-

23 werkt deze begrippen uit op een manier die herinnert aan het verbod op overspel, 

diefstal en begeerte (Exodus 20:14-15 en 17) en het gebod om ouders te eren (Exodus 

20:12). Dit impliciete appel op de goddelijke wet wordt versterkt door verbale en 

conceptuele parallelen tussen Spreuken 6:20-23 en Deuteronomium 6:1-9. Het ouderlijke 

gezag in Spreuken 6:20-35 is een impliciet appel op de goddelijke wet die door Mozes aan 

Israël is gegeven. Het taalgebruik in Spreuken 6:20-35 verbindt dus de ouderlijke wijsheid 

met de mozaïsche wet die ook tot de wijsheid van Israël behoort (Deuteronomium 4:5-8) 

(Van Leeuwen 1997b:79-80; Murphy 1998:38-39). 

 

Het gebod van je vader en het onderricht van je moeder zijn uitdrukkingen voor het 

wijsheidsonderricht in Spreuken (Perdue 2000:129). Beide duiden op een grote mate van 

gezag (hetzij gebaseerd op het onderwijs van de ouders of gegrond op de wet van JHWH) 

(Longman III 2006:177). 

 



 
576 

6.5.6.11 SPREUKEN 7:1-2 

 

ן ִאָּתְֵֽך י ִּתְצפ ָּׁ֥ ִמְצֹות ֶ֗֜ י ּו  ר ֲאָמָרִ֑ נִי ְשמ ַ֣  ְבְ֭
ֹון  י ְכִאישָּׁ֥ תֹוָרִתֶ֗֜ ה וְ  י וְֶחֵיִ֑ ַ֣ ר ִמְצֹות  ֵֽיָךְשמ ַ֣  ֵעיֶנ

 

Mijn zoon, bewaak mijn aanzeggingen,- 

en mijn geboden 

berg die bij jou op; 

bewaak mijn geboden en leef,- 

mijn onderrichting 

als het mannetje465 in je ogen; 

 

ר  BEWAAK – ְשמ ַ֣

 

Het werkwoord ‘bewaken’, dat ook in Spreuken 7:2 en 5 wordt aangetroffen, kan hier ook 

‘bewaren’ (Genesis 37:11 en 1 Samuel 13:13) betekenen (Tuinstra 1996:178). Het 

parallellisme van bewaak, berg op, geeft te kennen dat bewaak hier ‘keep’ in de zin van 

‘hold’, ‘retain’ in plaats van ‘obey’ betekent (Fox 2000:239). Met de opdracht mijn 

aanzeggingen te ‘bewaken’, wordt aangegeven dat ze kostbaar zijn en de zoon alles moet 

doen om ze niet te verliezen (Paul, Van den Brink & Bette 2011:403). De aansporing 

bewaak heeft niet alleen betrekking op onmiddellijke gehoorzaamheid maar wijst ook op 

toekomstige gehoorzaamheid (Loader 2014:296). 

 

י ִמְצֹות ֶ֗֜  EN MIJN GEBODEN – ּו 

 

Het woord geboden wordt ook gebruikt voor de geboden van JHWH. Het gezag van JHWH 

geworteld in het verbond en dat van de vader als wijsheidsleraar worden in Spreuken 7:1-

2 met elkaar in verband gebracht (Garrett 1993:102). Kravitz en Olitzky zijn het deels met 

Garrett eens. Zij brengen geboden in verband met het onderricht van een leraar maar niet 

met de weg die wordt gewezen door een godheid (Kravitz & Olitzky 2002:70). 

 

 

                                                           
465 ‘De vergelijking zou dus kunnen aangeven, dat de leraar en zijn woorden idealiter in het oog van de leerling 
weerspiegeld moeten zijn’ (Snijders 1984:58). 
‘“Apple of your eye” (v. 2) is a quaint expression in the Hebrew. It is literally “ the little man of your eye”. It 
refers to the reflection we see of ourselves when we look into the pupils of someone’s eyes. The thought here is 
explained bij 6:23. Light comes through the pupil, and without it there is only darkness. So the pupil needs to be 
carefully guarded’ (Aitken 1986:74). 
‘Perhaps taken from seeing the small reflection of the person looking into the pupil of someone else’s eye. The 
word refers to the small circular opening in the center of the eye through which the light passes to the back of 
the eye. It is the very seat of vision and is used here, as in Psa 17.8, as an image for something precious or 
highly valuable. In Psa 17.8 and also in Lam 2.18 and Zech 2.8 (verse 12 in Hebrew), the Hebrew uses another 
expression “daughter of the eye”’ (Reyburn & Fry 2000:159). 
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י EN ֲאָמָרִ֑ י EN  ִמְצֹות ֶ֗֜ י  MIJN AANZEGGINGEN, MIJN GEBODEN EN MIJN ONDERRICHTING –  תֹוָרִתֶ֗֜

 

De woorden van de ouders mogen niet worden gelijkgesteld met de goddelijke woorden. 

Het zijn gelovige reflecties en dus een middel ten leven (Van Leeuwen 1997b:84). Het 

gezag van de vader weerspiegelt het Sinaï-verbond en wordt door dat verbond 

geruggensteund. De aanzeggingen, geboden en onderrichtting van de ouders benaderen 

die van JHWH (Longman III 2006:186). 

 

6.5.6.12 SPREUKEN 8:32 

 

Spreuken 8:32 is behandeld in paragraaf 6.5.2.8. 

 

6.5.6.13 SPREUKEN 8:34 

 

ר  ְשמ ֶ֗֜ ֹום ִל  ֹום׀ יִ֑ י יָ֤ ְלת ת  ל־ד ְ֭ ד ע  י ִלְשק ַ֣ ֵֹֽ֫ ִלָּׁ֥ ע  ֵרי ָאָד֘ם ש ֵמֵ֪ ְשֵֽ ָּׁ֥ ת ְפָתָחֵֽיא   ְמזּוז ָּׁ֥
  

zalig een mens die hoort naar mij 

 en wacht houdt bij mijn deuren 

 dag aan dag,- 

wakend 

over de posten van mijn poorten; 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

In Spreuken 8:34 heeft wakend over betrekking op de posten van mijn poorten en wordt 

daarom niet behandeld. 

 

6.5.6.14 SAMENVATTENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

De werkwoorden נצר en  שמר komen samen voor in Spreuken 2:11; 4:6; 5:2; 13:3; 16:17 

en 27:18. 

 

‘Houden’/‘behoeden’/‘bewaren’ en ‘(be)waken’ worden regelmatig als parallel gebruikt: 

‘niet vergeten’ en ‘bewaren’ (Spreuken 3:1), ‘niet wijken’ en ‘bewáár’ (3:21), ‘grijpen’ en 

‘bewaak’ (4:4), ‘houd vast aan’ en ‘bewaar’ (4:13), ‘niet wijken’ en ‘bewaak’ (4:21), 

‘behoed’ (4:23), ‘waak over’ en ‘bewaren’ (5:2), ‘bewaar’ en ‘verwerp nooit’ (6:20) en 

‘bewaak’ en ‘berg op’ (7:1). Deze parallellen werpen licht op de betekenis van 

‘houden’/‘behoeden’/‘bewaren’ en ‘(be)waken’. Naast deze parallellen kan ook aan de 

volgende synoniemen worden gedacht: gehoorzamen aan, levend houden, onthouden, 
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koesteren, in praktijk brengen, (vast) houden, handhaven, herinneren. Eenmaal 

verworven wijsheid garandeert geen blijvend bezit. Het brengt levenslange bestudering en 

toepassing van het geleerde met zich mee. Wijsheid kan teloorgaan tenzij het wordt 

‘bewaard’/‘bewaakt’. 

 

6.5.7  OVERIGE WERKWOORDEN 

 

Naast de werkwoorden die reeds zijn besproken, komen de volgende werkwoorden in de 

gebiedende wijs maximaal drie keer voor in Spreuken 1-9: 

 

 in 2:1: Mijn zoon, als je mijn aanzeggingen aanneemt, mijn (’bewaren’/‘opbergen‘) צפן

geboden bij je bewaart en 7:1: Mijn zoon, bewaak mijn aanzeggingen, en mijn geboden, 

berg die bij jou op; 

 

 in 2:2: om je oor opmerkzaam te maken voor wijsheid, en je hart (’neigen (naar)‘) תטה

neigt naar goed-verstaan; 

 

-in 2:3: ja als je roept om verstand, aan goed (’geven (je stem)‘) תתן en ’(roepen‘) קרא

verstaan je stem geeft; 

 

 in 2:4: als je dat zoekt als was het zilver, en je als naar (’speuren‘) חפש en (’zoeken‘) בקש

verborgen schatten daarnaar speurt; 

 

 in 2:20: zorg dat je de weg van goede mensen gaat, waakt over de paden van (’gaan‘) תלך

rechtvaardigen; 

 

 in 3:3: Laten vroomheid en trouw je niet verlaten, knoop ze om je (’knopen’/‘binden‘) קשר

hals; schrijf ze op de plaat van je hart, 6:21: bind ze bestendig op je hart, hang ze om je 

hals en 7:3: bind ze op je vingers, schrijf ze op de plaat van je hart; 

 

 ;in 3:3 en 7:3 (’schrijven‘) כתב

 

 ;!in 3:4: en vind genade en goed inzicht, in de ogen van God en mens (’vinden‘) מצא

 

 in 3:5: Wees veilig bij de ENE met heel je hart, steun niet op je eigen (’veilig zijn‘) בטח

verstand; 

 

 ;in 3:6: ken hem op al je wegen, en hij zal je paden recht maken (’kennen‘) ידע
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 in 3:7: wees niet wijs in je eigen ogen, vrees de ENE en wijk (’wijken‘) סור en (’vrezen‘) ירא

van het kwade; 

 

 ;in 3:9: vereer de ENE met je goed, en met het eerste van al je inkomsten (’vereren‘) כבד

 

 ,in 4:4: onderrichtte hij mij en zei tot mij: laat je hart mijn woorden grijpen (’grijpen‘) תמך

bewaak mijn geboden en lééf!; 

 

 in 4:6: verlaat haar niet, dan zal zij over je waken, heb haar lief en zij (’liefhebben‘) אהב

zal je bewaren; 

 

 in 4:8: houd haar hoog en zij zal jou verheffen, zij (’omarmen‘) חבק en (’hooghouden‘) סלל

zal jou tot glorie brengen wanneer jij haar omarmt; 

 

 ,in 4:13: houd vast aan de vermaning , laat niet los; bewaar haar (’vasthouden (aan)‘) חזק

want zij is je leven; 

 

 in 4:20: Mijn zoon, wees opmerkzaam op mijn woorden, neig tot mijn (’neigen’/‘lenen‘) נטה

aanzeggingen je oor en 5:1: mijn zoon, wees opmerkzaam op mijn wijsheid, leen aan mijn 

goed-verstaan je oor; 

 

 ;in 6:21: bind ze bestendig op je hart, hang ze om je hals (’omhangen‘) עגד

 

 in 8:5: verstaat, simpelen, wat schrander is, dwazen, verstaat waarin een (’verstaan‘) בין

hart is en 

 

 .in 9:6: laat versimpelingen achter en leeft, betreedt de weg van verstand (’betreden‘) אשר

Naast bovengenoemde werkwoorden in de gebiedende wijs komen in Spreuken 1-9 ook 

werkwoorden in de gebiedende wijs voor die ontkennend worden gebruikt. Deze 

werkwoorden zijn in de bespreking achterwege gelaten. 

 

6.5.8  SAMENVATTENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

In het proces dat leidt tot een levend leven (‘a living life’) spelen de werkwoorden 

‘horen’/‘luisteren’, ‘opmerkzaam maken voor’/‘opmerken’/‘opmerkzaam zijn (op)’/‘acht 

slaan op’, ‘aannemen’, ‘verwerven’ en ‘houden’/‘behoeden’/‘bewaren’/‘(be)waken’ een 

grote rol. 
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‘Horen’/‘luisteren’ heeft binnen de context van de wijsheid een diepzinniger betekenis dan 

in een westerse context. In een westerse context betekent het werkwoord שמע vaak 

‘oppervlakkig’ ‘horen’/‘luisteren’ zonder daadwerkelijk aandacht te besteden aan dat wat 

wordt gezegd. Binnen de context van de wijsheid is dit onmogelijk. Daar gaat 

‘horen’/‘luisteren’ hand in hand met gehoorzaam opvolgen en liggen aandacht, 

ontvankelijkheid en nauwgezette toepassing in het werkwoord opgesloten. Ononderbroken 

aandacht en concentratie kenmerken ‘horen’/‘luisteren’. 

 

‘Opmerkzaam maken voor’/‘opmerken’/‘opmerkzaam zijn (op)’ is een intensivering van 

‘horen’/‘luisteren’ en een volgende stap in het levend leven proces. Het betekent met 

aandacht (in tegenstelling tot ‘oppervlakkig’) ‘horen’/‘luisteren’ én opvolgen. Binnen de 

context van de wijsheid is het namelijk onmogelijk (in tegenstelling tot een westerse 

context) om ‘horen’/‘luisteren’ als zelfstandige bezigheid op te vatten en gaat het altijd 

gepaard met een actie (namelijk het opvolgen van het gehoorde). 

 

Als derde in de reeks voortgaande werkwoorden onderscheid ik ‘aannemen’. ‘Aannemen’ 

gaat (althans in een westerse context) verder dan de twee voorgaande werkwoorden. 

Loader (2014:110) geeft met de woorden ‘the first condition for the acquisition of wisdom 

is the acceptance of authoritative utterances made by the teacher’ treffend de betekenen 

van het werkwoord לקח weer. ‘Aannemen’ getuigt van respect van de leerling voor de 

leraar. 

 

Het volgende werkwoord qua intensiteit is ‘verwerven’. ‘Verwerven’ kost inspanning (zowel 

in de wijsheids- als een westerse context). In het werkwoord קנה ligt verkrijgen tegen een 

prijs of kopen opgesloten. Geen enkele prijs is echter te hoog om ‘overleggingen’ 

(Spreuken 1:5), ‘wijsheid’ (4:5 en 7) en ‘verstand’ (4:5) te ‘verwerven’. 

 

Als laatste werkwoord in de rij op weg naar een levend leven noem ik 

‘houden’/‘behoeden’/‘bewaren’/‘(be)waken’. ‘Kennis’ in een westerse context van het 

woord is dikwijls oppervlakkig van aard en vervliegt daarom vaak als rook. Het boek 

Spreuken ageert tegen deze kennis en roept de leerling op om de wijsheid van de leraar 

niet meer kwijt te raken en (levenslang) in te zetten voor een levend leven (‘a living life’). 

 

Naast de vijf proceswerkwoorden heb ik aandacht besteed aan werkwoorden die minder 

vaak voorkomen in Spreuken 1-9, maar zich ondanks dat uitspreken over het proces dat 

leidt tot een levend leven. 
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6.6  OPDRACHTEN AAN DE VADER/LERAAR/BEGELEIDER 

 

6.6.1  INLEIDING 

 

In paragraaf 6.6 passeren teksten de revue die zich rechtstreeks (en in de gebiedende 

wijs) tot de vader/leraar/begeleider richten (Spreuken 19:18; 22:6; 23:13-14, (24:11) en 

29:17) . Deze paragraaf is een logisch vervolg op de vorige paragraaf waar teksten zijn 

besproken die zich tot de zoon/leerling richten. 

 

6.6.2  SPREUKEN 19:18 

 

ָך א נ ְפֶשֵֽ ֹו ַאל־ִּתָשָּׁ֥ ִמיתֶ֗֜ ה וְֶאל־ֲה  נְָך ִכי־ֵיַ֣ש ִּתְקָוִ֑ ר ִבְ֭  י ֵסַ֣
  

Vermaan je zoon zolang er hoop is,- 

hem ter dood te brengen, 

breng je ziel nooit zover. 

 

CONTEXT EN INLEIDING 

 

Toy (1899:375) vertaalt Spreuken 19:18 met: ‘Chastise thy son while there is still hope – 

Set not thy heart on his destruction’466 en Murphy (1998:140) kiest voor: ‘Discipline your 

son while there is hope, but no death! Don’t get overwrought!’ Volgens Longman III 

(2006:370) is de interpretatie van Murphy niet de meest voor de hand liggende, omdat uit 

Spreuken 13:13-14 blijkt dat disciplinaire maatregelen het kind willen behoeden voor de 

dood die volgt op dwaasheid. Fox (2009:656) verzet zich (op grond van syntaxis) tegen 

de vertaling van zowel Toy als Murphy en vertaalt Spreuken 19:18 met: ‘Discipline your 

son, for there is hope, and do not desire to kill him’. 

 

De ouders mogen hun kind niet aan zichzelf overlaten maar moeten worden aangemoedigd 

om grenzen te stellen, anders verdwaalt het kind en gaat het te gronde (Tuinstra 

2011:213). Een vader moet corrigerend optreden. In oud Israël gebruikte hij een stok. 

Lijfstraffen maakten deel uit van opvoeding en onderwijs (Wijsheid van Jezus Sirach 30:1). 

Opvoeding vereist correctie en met gezag optreden. Een stok is echter geen vrijbrief om 

drift bot te vieren. Tucht moet plaatsvinden in een context van liefde en zorg voor het kind 

(en niet in een sfeer van boosheid en wraak). Omdat een ouder het beste met zijn kind 

                                                           
466 ‘The sense is: train thy son by bodily chastisement in the docile period of childhood – do not, through weak or 
mistaken kindness, so neglect to control him that he shall go astray and finally suffer death as the natural (legal 
or other) consequence of his ill-doing’ (Toy 1899:375-376). 
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voorheeft, dient hij (zonder gebruik te maken van lijfstraffen) confrontatie en – indien 

nodig – maatregelen niet te schuwen (Paul, Van den Brink & Bette 2011:481, 547). 

 

ר  VERMAAN – י ֵסַ֣

 

Vermaan betekent volgens Toy (1899:375), Snijders (1984:128-129) en Reyburn en Fry 

(2000:406) straf lijfelijk (zoals in Deuteronomium 21:18; Spreuken 29:17 en 19).  

 

נְָך ִכי־ֵיַ֣ש  ר ִבְ֭ הי ֵסַ֣ ִּתְקָוִ֑  – VERMAAN JE ZOON ZOLANG ER HOOP IS 

 

De kastijding moet zinvol zijn en uit zorg voor de zoon worden toegediend (alleen wanneer 

van de zoon verbetering kan worden verwacht) (Snijders 1984:128-129). Van Leeuwen 

(1997b:181) merkt op dat de biologie en de psychologie zich bewust zijn van het feit dat 

het menselijk leven beslissende fasen kent waarin een zekere ontwikkeling moet 

plaatsvinden.467 

 

א אֶ  ֹו ַאל־ִּתָשָּׁ֥ ִמיתֶ֗֜ ָךל־ֲה  נ ְפֶשֵֽ  – HEM TER DOOD TE BRENGEN, BRENG JE ZIEL NOOIT ZOVER 

 

McKane (1970:524) en Murphy (1998:141) vestigen de aandacht op de LXX die Spreuken 

19:18b vertaalt met ‘but do not rouse your soul to excess’/‘excessively’. Deze vertaling 

suggereert dat de Hebreeuwse tekst verwijst naar het verliezen van kalmte (McKane 

1970:524). Het voorstel van Whybray (1972:110) is om Spreuken 19:18b te vertalen met 

‘and do not contrive to bring about his death’ (het afzien van het gebruik van de stok heeft 

als resultaat dat de zoon ‘slecht’ of ‘dom’ opgroeit en zich de dood op de hals haalt als 

gevolg van zijn gedrag) (Spreuken 23:13-14 – ‘… do not chastise him excessively …’ 

(Whybray 1994a:283)). Met ter dood brengen wordt volgens Murphy (1998:145) de 

lichamelijke dood bedoeld.468 Maar de dood was zonder meer ongebruikelijk omdat 

Deuteronomium 21:18-21 het ter dood brengen van opstandige zonen aan banden legt 

(Toy 1899:376469; Murphy 1998:145; Tuinstra 2011:213-214). Zelfbeheersing is een 

eerste vereiste bij de opvoeding (Tuinstra 2011:214). De standpunten van Waltke 

(2005:112) en Steinmann (2009:409) staan haaks op die van Murphy. Ter dood brengen 

wijst volgens hen op een eeuwige dood (Waltke 2005:112; Steinmann 2009:409) 

afgesneden van JHWH (Waltke 2005:112). 

                                                           
467 ‘Once the phase has passed for developing a language-specific accent, for example, it is gone and the 
opportunity does not return. It is too late’ (Van Leeuwen 1997b:181). 
468 ‘… not just a premature death or spiritual insensitivity’ (Murphy 1998:145). 
‘Some understand this as a warning not to beat one’s son to death (Murphy …) or to get so enraged that you 
want to kill him. But to express that notion, the B-line should warn about the intensity of the beating, not the 
father’s emotions’ (Fox 2009:656). 
469 ‘In the family life contemplated by Pr. it is highly improbable that a father would ever think of carrying 
chastisement to the point of killing his son’ (Toy 1899:376). 



 
583 

6.6.3  SPREUKEN 22:6 

 

נָה ּור ִמֶמֵֽ א־יָסָּׁ֥ ין ֹלֵֽ זְִקֶ֗֜ ם ִכֵֽי־י   ָּׁ֥ ֹו ג  ְרכִ֑ י ד  ל־ִפַ֣ ר ע  נ ע  ְך ל ְ֭  ֲחנ ַ֣
  

Wijd een jongen in over de eis van zijn weg,- 

ook wanneer hij oud wordt 

zal hij daarvan niet wijken. 

 

ר) נ ע  (ל ְ֭ ְך  WIJD (EEN JONGEMAN) IN –  ֲחנ ַ֣

 

Het Hebreeuwse werkwoord חנך (‘train’) wordt doorgaans gebruikt voor de (in)wijding of 

het eerste gebruik van een huis of tempel (Deuteronomium 20:5 en 1 Koningen 8:63 = 2 

Kronieken 7:5) (Kidner 1964:147; Van Leeuwen 1997b:198; Murphy 1998:165; Clifford 

1999:196; Waltke 2005:204470; Steinmann 2009:437-438471; Tuinstra 2011:262). Dit 

wekt de indruk dat het werkwoord in Spreuken 22:6a verwijst naar een rite waardoor een 

adolescent de volwassenheid bereikt (Van Leeuwen 1997b:198). Kravitz en Olitzky wijzen 

op het feit dat de wortel חנך voor het eerst wordt gebruikt in Genesis 14:14 voor de 

geoefende mannen van Abram en in Numeri 7:11 de betekenis ‘inwijding’ heeft. Beide 

betekenissen zijn volgens hen op Spreuken 22:6 van toepassing (Kravitz & Olitzky 

2002:215).472 

 

De opvoeder wordt opgeroepen de jongere te leren hoe hij moet handelen (Paul, Van den 

Brink & Bette 2011:577). 

 

ֹו ְרכִ֑ י ד  ל־ִפַ֣  OVER DE EIS VAN ZIJN WEG – ע 

 

De zienswijzen ten aanzien van over de eis van zijn weg lopen uiteen. 

 

Volgens Delitzsch betekent over de eis van zijn weg ‘of the nature of the child as such’. Hij 

doet hiertoe een beroep op Genesis 19:31 (‘Dan zegt de eerstelinge tot de geringere: onze 

vader is oud geworden, en er is geen man meer in het land om over ons te komen op de 

wijze van heel het land’) en Jesaja 10:24 (‘Daarom, zo heeft gezegd mijn Heer, de ENE, de 

Omschaarde: vrees niet, mijn gemeente die zetelt in Sion, voor Asjoer, als hij slaat met 

de stok en zijn staf tegen je opheft op de wijze van Egypte’). Het onderricht of het onderwijs 

                                                           
470 ‘To be sure, dedication entails continual training, but the almost ubiquitous translation “train up” misses the 
lexeme’s emphasis on inauguration and possibly consecration’ (Waltke 2005:204). 
471 ‘See also the cognate noun חנכה, “consecration, dedication,” used for the altar of the tabernacle (e.g., Num 

7:10), for the altar of the temple (2 Chr 7:9; cf. Ps 30:1 [ET: superscription]), and for the city wall of Jerusalem 
(Neh 12:27)’ (Steinmann 2009:438). 
472 ‘Jewish education should be both training – how to do something – and dedication – why do something’ (Kravitz 
& Olitzky 2002:215). 



 
584 

van de jeugd moet in overeenstemming zijn met het karakter van de jeugd. Dit geldt ook 

voor de stof en de methode van onderricht (Delitzsch [1866-91] 2006:324). 

 

Over de eis van zijn weg wordt door Toy vertaald met ‘according to his way’ en stemt 

overeen met de HSV (‘overeenkomstig zijn levensweg’). Toy merkt op dat het niet ‘in the 

path of industry and piety’ nog ‘according to the bodily and mental development of the 

child’ betekent maar ‘in according with the manner of life to which he is destined’ (Toy 

1899:415-416). McKane geeft aan over de eis van zijn weg de betekenis ‘according to the 

way he ought to go’. De gedachte dat het onderwijsproces moet worden afgestemd op de 

behoeften van het individu is niet wat hier wordt bedoeld. Er is slechts één weg: de weg 

van het ‘leven’ (paragraaf 6.4 en 6.5) en de onderwijskundige tucht moet zich richten op 

deze weg (McKane 1970:564). Het denkbeeld van McKane dat met over de eis van zijn 

weg ‘according to the way he ought to go’ betekent, wordt onderstreept door Fox 

(2009:698).473 Hij keert zich tegen de volgende gangbare zienswijzen met betrekking tot 

zijn weg: (1) de aanleg van het kind (zijn leeftijd en mogelijkheden)474, (2) het karakter 

van de jeugd (de manier waarop de jeugd zich gedraagt – waarbij Fox verwijst naar 

Delitzsch)475, (3) iemands maatschappelijke positie, namelijk die van een schildknaap (die 

moet worden opgeleid overeenkomstig zijn toekomstige taak) – Delitzsch476 en (4) om het 

even wat de jongen zelf wil – Clifford477 (Fox 2009:698). Tuinstra (2011:262) vat zijn weg 

op als de toekomstige loopbaan van de jongen. De visies van Toy, McKane, Fox en Tuinstra 

met betrekking tot over de eis van zijn weg kunnen worden samengevat met 

overeenkomstig het leven dat de jongen wacht (waarbij McKane opmerkt dat er slechts 

één weg is, namelijk die van het leven). 

 

Over de eis van zijn weg brengt respect voor de persoonlijkheid en het talent van de jongen 

met zich mee (maar niet voor zijn eigenwijsheid – Spreuken 14:12 en 22:5) (Kidner 

1964:147).478 In aansluiting op de laatste gedachte zeggen Waltke (2005:205) en Paul, 

Van den Brink en Bette (2011:577) dat het belangrijk is voor de opvoeder om aan te sluiten 

                                                           
473 ‘“The way he should go” is literally “according to his way” – a phrase that may mean “in the way that is 
appropriate to his status”’ (Van Leeuwen 1997b:198). ‘The “way he should go” is the usual translation of the 
idiomatic “according to the mouth of his way”’ (Murphy 1998:164). 
474 ‘But what would it mean to stick to these factors when he grows old? And if he is not educated “according to 
his way,” will he then abandon this way when he grows old?’ (Fox 2009:698). 
475 ‘But there should be no virtue in not departing from youthful behavior, especially since it tends to be foolish 
(Prov 22:15)’ (Fox 2009:698). 
476 ‘But derek does not mean status and “squire” is an anachronistic translation of naʿar’ (Fox 2009:698). 
477 ‘Then the verse is facetious …. Clifford paraphrases: “Let a boy do what he wants and he’ll grow up to be a 
self-willed adult incapable of change!” But this is not the meaning of “his way” elsewhere’ (Fox 2009:698). 
478 ‘But the stress is on parental opportunity and duty’ (Kidner 1964:147). 
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bij de specifieke omstandigheden en mogelijkheden van de jongere479 (dan zal de jongere 

zelfs op latere leeftijd er niet van wijken). Garrett vermeldt eerst beide bovengenoemde 

mogelijkheden (de leraar moet de specifieke kenmerken van het kind in ogenschouw 

nemen en zijn onderricht daarop afstemmen/een kind moet worden opgeleid in de weg die 

hij moet gaan) en komt dan met een eigen vertaling: ‘Train a child in a manner befitting a 

child’. Hij bedoelt hiermee dat een kind moet worden opgeleid door gebruik te maken van 

taal, voorstellingen en afbeeldingen die hij kan begrijpen (Garrett 1993:187-188).480 Over 

de eis van zijn weg wijst volgens Davis op aandacht besteden aan elk kind. Het onderwijs 

moet worden aangepast aan de manier waarop het kind het best leert. De gaven van het 

kind moeten worden gevoed en de belangstelling van het kind moet worden gerespecteerd 

(Davis 2000:120). De visies van Delitzsch, Kidner, Garrett, Davis, Waltke en Paul, Van den 

Brink en Bette betreffende over de eis van zijn weg kunnen worden samengevat met oog 

voor de persoonlijkheid, het talent, de leerstijl et cetera (kortom: de mogelijkheden) van 

een jongen. 

 

Voordat Clifford zijn opvatting naar voren brengt, geeft hij aan wat het volgens hem niet 

betekent: (1) de moreel juiste weg zoals voorgestaan door McKane (‘according to the way 

he ought to go’), (2) iemands bestemde weg (waar Delitzsch en Toy de voorkeur aan 

geven) en (3) de voorbereiding van een schildknaap op zijn toekomstige 

verantwoordelijkheden.481 Clifford stelt voor om de zinsnede ironisch op te vatten (in lijn 

met Spreuken 19:27) (Clifford 1999:196-197).482 

 

Leman vertaalt Spreuken 22:6 met ‘train a child in his own way and when he is older he 

will not swerve from it’. Hij onderscheidt drie mogelijke betekenissen met betrekking tot 

‘the child’s own way’: (1) de beste manier van leren voor dat kind, (2) de manier waarop 

het kind wenst te worden onderwezen in zijn eigen (egoïstische) wensen of (3) (in het 

algemeen) het onderwijzen van het kind ‘in his ways’. De eerste optie betekent voor Leman 

dat elk kind een eigen manier heeft om te worden onderwezen (of een onderscheiden 

leerstijl). De tweede optie waarschuwt tegen het verpesten van een kind. De laatste optie 

betekent zoiets als ‘if you train a child in his ways, he will follow that training when he is 

                                                           
479 ‘‘Naar de mond van zijn weg’ betekent zoveel als: wat vereist is door de weg van de jongere, anders gezegd: 
overeenkomstig de fysieke en mentale eigenschappen van de jongere. Het onderwijs dient aan te sluiten bij de 
jongere, zodat hij zich het beter eigen kan maken. Dat vereist bijzondere pedagogische vaardigheden van de 
opvoeders. Een dergelijk proces maakt de jongere meer bereid dat onderwijs ter harte te nemen dan de van 
bovenaf opgelegde leerstof. Wanneer hij het ter harte neemt, gedraagt hij zich er nog naar op latere leeftijd’ 
(Paul, Van den Brink & Bette 2011:577). 
480 ‘It does not mean that instruction should be tailor-made for each individual child (however valid that concept 
may be) but that one should begin instructing a child in elementary principles of right and wrong as soon as 
possible’ (Garrett 1993:188). 
481 ‘None of the explanations is satisfactory. The first solution leaves the suffixal pronoun “his” unexplained; the 
second presupposes the boy is being trained for a special purpose, but the proverb is general; the third suggestion 
neglects the young/old distinction of the saying and is banal’ (Clifford 1999:196-197). 
482 ‘Let a boy do what he wants and he will become a self-willed adult incapable of change!’ (Clifford 1999:197). 
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older’. De eerste mogelijkheid komt overeen met die van Paul, Van den Brink en Bette en 

Garrett. Leman zegt dat het, vanwege de dubbelzinnigheid van het vers, onmogelijk is om 

aan te geven welke betekenis is bedoeld (Leman 1999:101-102).483 

 

Longman III stelt voor om Spreuken 22:6a te vertalen op de manier van de NLT (‘Teach 

your children to choose the right path’), de NRSV (‘Train children in the right way’) of de 

NIV (‘Train a child in the way he should go’) [italics Longman III]. Met de cursivering 

bedoelt Longman III de juiste weg in het leven. Volgens hem is Spreuken namelijk 

consistent in het onderwijzen van deze ene juiste weg. Het beeld van Longman III is dat 

Spreuken met deze juiste weg onderwijs in de weg van wijsheid voorstaat. Hij verzet zich 

tegen de opvatting dat kinderen moeten worden opgevoed overeenkomstig hun natuurlijke 

aanleg (Longman III 2006:404-405). 

 

Nadat Steinmann heeft verwezen naar auteurs (Delitzsch, Toy484, Garrett en Kidner) die 

over de eis van zijn weg opvatten als overeenkomstig leeftijd, mogelijkheden en aanleg, 

en exegeten (waaronder McKane) die kiezen voor ‘de weg die het kind moet gaan’ of ‘de 

beste weg voor het kind’ (voor beide is volgens Steinmann wat te zeggen) komt hij tot een 

eigen interpretatie. Hij zegt dat ouders hun kinderen moeten inwijden, onderrichten en 

onderwijzen in overeenstemming met het Woord van JHWH in de weg van wijsheid die een 

weg van geloof en eeuwig leven is (Steinmann 2009:441-442).  

 

ּור  א־יָסָּׁ֥ ין ֹלֵֽ ְזִקֶ֗֜ ם ִכֵֽי־י   ָּׁ֥ נָהג  ִמֶמֵֽ  – OOK WANNEER HIJ OUD WORDT ZAL HIJ DAARVAN NIET WIJKEN 

 

Volgens Longman III (2006:405) roept Spreuken 22:6a ouders op hun kinderen te 

onderrichten, maar garandeert 22:6b niet dat kinderen nooit zullen afdwalen. Steinmann 

(2009:438) neemt Spreuken 22:6b letterlijk485 en zegt dat zal hij daarvan niet wijken het 

resultaat is van de genade van JHWH en een eschatologische belofte is. Steinmann stelt 

de vraag of deze spreuk belooft dat elk kind terugkeert naar JHWH voordat het uiteindelijk 

sterft. Hij geeft (op grond van Mattheüs 9:18 en 15:22) het antwoord dat veel ouders 

hierom bidden en dat JHWH deze gebeden hoort (Steinmann 2009:442-443). 

 

 

 

                                                           
483 ‘However, they all prove to be generally true. Children all need to be trained. They need to be trained in a way 
that suits their temperament. And if we foolishly let them have their own way in this training, we shouldn’t be 
surprised if they turn out to be selfish adults’ (Leman 1999:102). 
484 Toy (1899:415) geeft overeenkomstig zijn levensweg echter de betekenis ‘in accordance with the manner of 
life to which he is destined’ en dat heeft niet de lading overeenkomstig leeftijd, mogelijkheden en aanleg. 
485 ‘Here it means that the now-old youth will not deviate from the way of divine wisdom …’ (Steinmann 
2009:438). 
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6.6.4  SPREUKEN 23:13-14 

 

ּות א יָמֵֽ ֶבט ֹלַ֣ ֵשֶ֗֜ נּו ב   ֶכָּׁ֥ ר ִכֵֽי־ת  ר מּוָסִ֑ ַ֣ע  ַ֣ע ִמנ   ַאל־ִּתְמנ 
ִצֵֽיל ֹול ּת  ֹו ִמְשאָּׁ֥ נ ְפשֶ֗֜ נּו וְ  ֶכִ֑ ֶבט ּת  ֵשַ֣ ָּתה ב   א ְ֭

 

Onthoud een jongeling het vermaan niet,- 

al sla je hem met de stok, 

hij zal er niet aan doodgaan. 

Jij slaat hem met de stok, 

en zijn ziel 

wordt gered van het schimmenrijk. 

 

ר ַ֣ע   HET VERMAAN – ִמנ 

 

Vermaan heeft volgens Toy (1899:433) en Reyburn en Fry (2000:494) dezelfde betekenis 

als het woord ‘vermaning’ in Spreuken 23:12 en wijst daarom volgens hem op lijfstraf of 

onderricht. 

 

א  ּותֹלַ֣ יָמֵֽ  – HIJ ZAL ER NIET AAN DOODGAAN 

 

Hij zal er niet aan doodgaan is geen geruststelling dat lijfstraf de jongeman niet fataal zal 

worden (Delitzsch [1866-91] 2006:341). Spreuken 23:14b maakt duidelijk dat er niet aan 

doodgaan betekent dat straf voorkomt dat de zoon de verkeerde weg opgaat (een weg die 

zijn leven in gevaar brengt) (McKane) (Fox 2009:733). 

 

ֹול  ֹו ִמְשאָּׁ֥ נ ְפשֶ֗֜ ִצֵֽילוְ  ּת   – EN ZIJN ZIEL WORDT GERED VAN HET SCHIMMENRIJK 

 

Volgens Delitzsch ([1866-91] 2006:341) redt degene die het kind lijfstraf toedient het kind 

in geestelijke zin. Slecht gedrag brengt volgens Toy de lichamelijke dood met zich mee.486 

Onderricht, waarvan lijfstraf (dat wordt gezien als een universeel en noodzakelijk middel) 

deel uitmaakt, bewaart het kind voor dit noodlot (Spreuken 19:18 en 22:15) (Toy 

1899:433). De visie van Delitzsch komt niet overeen met die van Toy.  

 

 

 

 

                                                           
486 ‘… by human and divine law …’ (Toy 1899:433). 
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ֹול  ֹו ִמְשאָּׁ֥ נ ְפשֶ֗֜ ִצֵֽילוְ  ּת  ֶבט  ֵשַ֣ ָּתה ב  נּו א ְ֭ ֶכִ֑ ּת   – JIJ SLAAT HEM MET DE STOK, EN ZIJN ZIEL WORDT GERED VAN HET 

SCHIMMENRIJK 

 

De wijsheidsleraar waarschuwt in Spreuken 22:14 voor de tendens de jongere aan zichzelf 

over te laten en daarbij geen sturing te geven (Paul, Van den Brink & Bette 2011:591). 

 

נּו  ֶכָּׁ֥ ֶבטִכֵֽי־ת  ֵשֶ֗֜ ב    EN נּו  ֶכִ֑ ֶבט ּת  ֵשַ֣ ָּתה ב   AL SLA JE HEM MET DE STOK EN JIJ SLAAT HEM MET DE STOK – א ְ֭

 

Vanwege de humor en het spel met woorden is het voor Clifford (1999:212) duidelijk dat 

Spreuken 23:13-14 niet kan worden gebruikt als rechtvaardiging voor lijfstraf (het 

volgende vers is vol genegenheid voor het kind). 

 

ּות EN יָמֵֽ ֹול   HIJ ZAL ER AAN DOODGAAN EN VAN HET SCHIMMENRIJK – ִמְשאָּׁ֥

 

Het is voor Whybray (1972:136) niet duidelijk of er aan doodgaan en het schimmenrijk op 

de lichamelijke gevolgen van slaan wijzen of op de vergelding die een ongedisciplineerde 

jongeling te wachten staat. Doodgaan moet volgens Murphy (1998:175-176) worden 

opgevat als tegenspoed of niet-leven dat de dwaas (en de zondaar) hier en nu te wachten 

staat of als een vroegtijdige en onverwachte dood (maar niet vanwege vermaan van en 

slaan met de stok door de ouders). Waltke (2005:252) kiest voor een eeuwig afgesneden 

zijn van JHWH (Spreuken 5:23; 10:21; 15:10; 19:16 en 18)) en niet voor een klinische 

dood. 

 

6.6.5  SPREUKEN 24:11 

 

ֹוְך ְחשֵֽ ֶרג ִאם־ּת  ֶהֶ֗֜ ים ל   וֶת ּוָמִטָּׁ֥ ָמִ֑ ים ל  ִחַ֣ ֵצל ְלקֻּ  ה ְ֭
 

Red wie ter dood worden meegenomen,- 

wie naar de wurgpaal wankelen, 

houd je niet in. 

 

Spreuken 24:11 wordt in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten omdat uit de context 

niet valt op te maken of dit een opdracht is voor de vader/leraar/begeleider. 
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6.6.6  SPREUKEN 29:17 

 

ָךי   ִנַ֣ים ְלנ ְפֶשֵֽ ֲעד  ן מ  ָך וְיִֵּתָ֖ ֵֽינִיֶחִ֑ נְָך ִו ר ִבְ֭  ֵסַ֣
  

Vermaan je zoon en hij zal je rust schenken,- 

hij zal lekkernijen geven aan je ziel. 

 

Uit de geraadpleegde commentaren komt geen nieuwe informatie naar voren die licht 

werpt op het onderwerp van deze paragraaf. 

 

6.6.7  SAMENVATTENDE EN CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

 

Spreuken 19:18; 23:13 en 29:17 roepen op om de zoon/jongeling te vermanen. Vermaan 

zou kunnen wijzen op lijfstraf zoals blijkt uit Spreuken 19:18b en 23:13-14. Uit de context 

van Spreuken 19:18; 22:6; 23:13-14 en 29:17 volgt dat ouders/de leraar de 

zoon/jongen/jongeling niet aan zijn lot mogen overlaten. Ze moeten in liefde corrigerend 

optreden. Spreuken spreekt zich dus uit tegen een (te) vrije opvoeding. De ouders of de 

leraar hebben de taak de jongen in de wijden over de eis van zijn weg (Spreuken 22:6). 

Dit vers doet een beroep op de opvoeder om de jongere te leren ‘leven’. De eis van zijn 

weg wordt door geleerden op verschillende manieren uitgelegd. In paragraaf 5.10.5 heb ik 

aandacht besteed aan mensen die wel en niet leerbaar zijn en ben ik tot de slotsom 

gekomen dat onderwijs de juiste benadering (of methode) vergt. Ik kies daarom voor de 

uitleg dat in opvoeding, vorming, onderwijs et cetera moet worden aangesloten bij de 

omstandigheden en mogelijkheden van de jongere en gebruik moet worden gemaakt van 

middelen die bij de (leerstijl van de) jongere passen. Dit ideaal gaat echter niet altijd op. 

Jongeren zullen ook met vermaan tot leren moeten worden aangezet waarbij de 

(figuurlijke) stok niet altijd kan worden gespaard (Spreuken 23:13-14). Het resultaat van 

een liefdevol vermaan wordt verwoord in Spreuken 22:6b (ook wanneer hij oud wordt zal 

hij daarvan niet wijken) en 29:17 (… en hij zal je rust schenken, hij zal lekkernijen geven 

aan je ziel). Dit laatste is echter geen vanzelfsprekendheid. 
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6.7  GEDRAG, DEUGDEN EN VAARDIGHEDEN, EMOTIE EN WAARSCHUWINGEN EN 

ADVIES 

 

6.7.1  INLEIDING 

 

In Spreuken 10-31 spreekt de auteur van het boek zich uit over gedrag (verbaal en non-

verbaal), deugden en vaardigheden, emotie en geeft hij waarschuwingen en advies die van 

belang zijn voor (professionele) begeleiding. Gezien de omvang van hoofdstuk 6 maar 

tevens het belang van deze onderwerpen voor zowel de vader/leraar/begeleider als de 

zoon/leerling/cliënt besteed ik kort (zonder een uitgebreide exegese op woordniveau) 

aandacht aan de teksten waarin deze thematiek naar voren komt. 

 

6.7.2  GEDRAG (VERBAAL EN NON-VERBAAL) 

 

Spreuken besteedt uitgebreid aandacht aan het taalgebruik van de ouder/leraar. Het is: 

(1) eerlijk (hij die eerlijk meldt hoe het is ademt waarachtigheid uit – 12:17a), genezend 

(de tong van wijzen brengt genezing – 12:18b), waarachtig (een lip die waarachtig is houdt 

stand voor immer – 12:19a en de ENE heeft behagen in wie waarachtigheid betrachten – 

12:22b), betrouwbaar (om jou te laten kennen de juistheid van betrouwbare gezegden – 

22:21a), oprecht (‘men zal de lippen kussen van hem die met oprechte woorden antwoordt 

– 24:26) en (2) de ouder/leraar spreekt en zwijgt op het juiste moment (wie zijn lippen 

weerhoudt is iemand met inzicht – 10:19b; een woord op zijn tijd, hoe goed is dat! – 

15:23b; wie waakt over zijn mond en zijn tong, bewaakt voor benauwingen zijn ziel – 

21:23 en een woord gesproken op juiste momenten is als appels van goud op schalen van 

zilver – 25:11). 

 

Hij geeft positieve feedback (een goed woord zal iemands hart verheugen – 12:25b; een 

zacht antwoord keert grimmigheid af – 15:1a; het horen van iets goeds laat het gebeente 

gedijen – 15:30b; en van zoete lippen neemt men steeds meer aan – 16:21b; honingzeem 

is wat aangenaam gezegd wordt, zoet voor de ziel en genezend voor het gebeente – 16:24; 

een zachte tong kan knoken breken – 25:15b; koel water over een vermoeide ziel, is het 

horen van goed gerucht uit een ver land – 25:25 en de zoetheid van zijn metgezel brengt 

een ziel tot stilstand – 27:9b). 

 

De ouder/leraar houdt zijn mond in toom (wie zijn mond bewaart, bewaakt zijn ziel – 

13:3a) en zijn lippen brengen kennis voort (van de tong van wijzen druipt kennis – 15:2a 

en de lippen van wijzen strooien kennis uit – 15:7a). 
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De ouder/leraar bestraft en vermaant bij tijd en wijle (wie zijn stok liefheeft is er vroeg bij 

om zijn zoon te vermanen – 13:24b; een bestraffing door een wijze is een ring van goud 

en een hanger van brokaat in een oor dat hoort – 25:12; beter een bestraffing in het 

openbaar, dan liefde die verborgen blijft – 27:5; wie een mens bestraft zal later 

goedgunstigheid vinden – 28:23a; betrouwbaar zijn verwondingen door wie jou liefheeft – 

27:6a; een man scherpt het aanschijn van zijn metgezel – 27:17b en stokslag en 

bestraffing geven wijsheid – 29:15a. 

 

Hij vertrouwt op JHWH (wie veiligheid zoekt bij de ENE, zalig is hij – 16:20b). 

 

De ouder/leraar toont zelfbeheersing (beter lankmoedig dan heldhaftig, wie zijn geest 

beheerst is sterker dan wie een stad inneemt – 16:32; plannen komen tot stand door 

beraad, voer oorlog met overleg – 20:18 en ja, met beleid moet je oorlog voeren, redding 

schuilt in rijp beraad – 24:6). 

 

Hij houdt zich buiten onenigheid (en voor wie vrede aanraden is er vreugde – 12:20b en 

het is glorie voor een man buiten een geding te blijven – 20:3a). 

 

6.7.3  DEUGDEN EN VAARDIGHEDEN 

 

De wijze/ouder/leraar wordt gekenmerkt door de volgende deugden en vaardigheden: 

bescheidenheid (Spreuken 11:2b), (goed) inzicht of (goed) verstand (11:12b; 13:15a; 

15:14a, 21b; 17:27; 19:11 en 20:5b), betrouwbaarheid (11:13b; 13:17b; 14:5a en 

25:13), gerechtigheid/rechtvaardigheid (11:18; 12:5a, 26a; 13:5a, 9a; 15:28a en 

21:26b), een luisterhouding (12:15b en 21:28b), schranderheid (12:16b, 23a; 13:16a; 

14:8a, 15b en 18b), laat zich raden (13:10b), lankmoedigheid (14:29a; 15:18b; 16:32a 

en 25:15a), goedgeluimdheid (15:15b), zuiverheid (15:26b), wijsheid (16:21a, 23a; 29:8b 

en 11b), terughoudendheid (17:27), staat gebogen (18:12) en gunnend (22:9a). 

 

6.7.4  EMOTIE 

 

Emotie komt naar voren in Spreuken 13:19a (verlangen dat vervuld wordt is zoet voor een 

ziel); 14:10 (een hart kent zijn eigen bitterheid van ziel, en ook in zijn vreugde kan geen 

vreemde zich mengen), 13 (juist bij het lachen lijdt een hart soms pijn, het uiteindelijke 

van vreugde is dan verdriet), 30 (het leven van lichamen komt van een gezond hart, en 

kanker in de botten van naijver); 15:13 (een hart dat zich verheugt doet het aanschijn 

goed, bij smart in het hart is de geest verslagen), 23a (een man kan vreugde beleven aan 

het antwoord uit zijn mond), 30a (licht in ogen verheugt het hart); 17:22 (een hart dat 
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zich verheugt is goed voor de gezondheid, een verslagen geest laat knoken verdrogen) en 

27:19b (zo is het hart van de ene mens voor de andere mens). 

 

6.7.5  WAARSCHUWINGEN EN ADVIES 

 

Spreuken geeft de ouder/leraar een aantal waarschuwingen en adviezen: stop onenigheid 

en meng je niet erin (Spreuken17:14b en 26:17), mijd opvliegendheid en drift, houd je 

geest in bedwang en overhaast niet (22:24; 25:28 en 29:20), wees niet partijdig (24:23b 

en 28:21a), betracht geheimhouding (25:9b), praatjes vullen geen gaatjes (14:23b), 

luister (18:13), werp geen paarlen voor de zwijnen (23:9a en 25:20), wees niet achterbaks 

(25:23b) en ken je schapen en richt je hart op de kudden (27:23). 

 

6.8  BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAAG 

 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal welke teksten uit het boek Spreuken van betekenis 

zijn voor een christelijke visie op (professionele) begeleiding. 

 

Uit de inleiding op Spreuken blijkt dat niet alleen leerlingen (cliënten) worden opgeroepen 

om te leren maar dat ook leraren (begeleiders) worden aangezet tot levenslang leren. 

Spreuken 1:1-7 bevat daarnaast de sleutel tot het verwerven van vaardigheden die nodig 

zijn om succesvol te kunnen leven. De introductie houdt zich tevens bezig met de vraag 

hoe kennis moet worden overgedragen (zowel schriftelijk als mondeling). 

 

De ‘vrees voor JHWH’ is een leidend principe in Spreuken en kenmerkt de houding van 

waaruit elke christelijke begeleider wordt geacht zijn werk te doen. De belangrijkste taak 

van de christen-begeleider is vanuit die houding zijn cliënt te begeleiden op diens leven- 

en leerweg zodat deze tot een levend leven kan komen. De cliënt wordt op zijn beurt 

aangemoedigd om de kennis die hij opdoet in het begeleidingsproces daartoe te gebruiken. 

 

Het proces dat leidt tot een levend leven bestaat uit een aantal stappen die door middel 

van werkwoorden worden gekarakteriseerd. De eerste stap op weg naar een levend leven 

is luisteren naar dat wat de leraar (begeider) te zeggen heeft. Omdat luisteren (in een 

westerse context) een passieve bezigheid kan zijn, moet luisteren of horen worden gevolgd 

door aandacht voor de boodschap van de leraar (begeleider). Spreuken gebruikt hiervoor 

het werkwoord קשב. Opmerkzaam luisteren naar de leraar (begeleider) betekent in een 

westerse context (in tegenstelling tot het oude Nabije Oosten) niet vanzelfsprekend dat de 

leerling (cliënt) het gezegde in praktijk brengt. Daarvoor moet de leerling (cliënt) de 

woorden van de leraar (begeleider) aannemen (de derde stap in het begeleidingsproces). 
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Aannemen moet worden gevolgd door internaliseren (de leerling/cliënt moet zich de 

woorden van de leraar/begeleider eigen maken). Spreuken hanteert hiervoor het 

werkwoord קנה (verwerven). De laatste stap van het proces wordt aangeduid met נצר 

(houden/behoeden/bewaren) of שמר ((be)waken). Deze twee werkwoorden wijzen niet 

alleen op continuïteit in het (leer)proces op weg naar een levend leven, maar ook op de 

zelfstandigheid van de leerling die meer en meer wordt geacht in staat te zijn om zijn eigen 

(leer)proces vorm te geven daarbij geholpen door een levenslange bestudering van het 

wijsheidsonderwijs van de leraar. Voor de cliënt geldt hetzelfde; na verloop van tijd zijn 

eigen proces vorm geven, daarbij geholpen door de kennis van de begeleider opgedaan 

tijdens de begeleiding). 

 

Het proces dat leidt tot een levend leven wordt naast de vijf proceswerkwoorden 

gekenmerkt door werkwoorden die een minder dominante rol spelen, maar zich ondanks 

dat uitspreken over het leer- en/of begeleidingsproces.  

 

De vader/leraar/begeleider wordt opgeroepen zijn zoon/leerling/cliënt met een 

(pedagogische) houding, waarbij gedrag, deugden en vaardigheden, emotie, en 

didactische middelen, waaronder waarschuwingen en advies, een rol spelen, tegemoet te 

treden. 
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7  

   

  SPREUKENWIJSHEID VOOR BEGELEIDING 
 

 

‘wie wijs is zal horen en doorgaan op te nemen, een verstandige zal overleggingen 

verwerven’ 

(Spreuken 1:5) 

 

‘Wees veilig bij de ENE met heel je hart, steun niet op je eigen verstand; ken hem op al 

je wegen, en hij zal je paden recht maken’ 

(Spreuken 3:5-6) 

 

‘Welzalig de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen. 

Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters, 

maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft. 

En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. 

Want hij is als een boom geplant aan waterstromen. 

Die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt, alles gelukt.’ 

(Op Toonhoogte 40) 

 

7.1  INLEIDING 

 

In het slothoofdstuk geef ik een overzicht van de resultaten van het onderzoek. Ik begin 

met een korte samenvatting van de vragen die tot het onderzoek hebben geleid (paragraaf 

7.2). Vervolgens kijk ik naar de betekenis van de wijsheid in Spreuken voor begeleiding 

(paragraaf 7.3). Ik maak daartoe gebruik van de afsluitende en concluderende 

opmerkingen én de antwoorden op deelvragen uit de hoofdstukken 2 tot en met 6. In dit 

hoofdstuk breng ik de belangrijkste bevindingen in een samenhangend geheel bij elkaar. 

Vooraf verwoord ik enkele overwegingen met betrekking tot de betekenis van de wijsheid 

in het boek Spreuken voor de begeleidingskunde in de eenentwintigste eeuw. 

 

De antieke wijsheid heeft volgens Melchert1 onderwijskundige en opvoedende waarde. De 

samensmelting van literatuur, dramatische en poëtische kenmerken met theologische, 

                                                           
1 Charles F. Melchert (geboren in 1936) is theoloog en onderwijskundige die in Von Rad’s ‘Wisdom in Israel’ 
inspiratie vond voor de bestudering van wijsheidsteksten en de praktische toepassing daarvan. Hij wordt door 
toonaangevende auteurs op het gebied van de wijsheid (zoals Brueggemann en Crenshaw) geprezen voor het 
feit dat hij het ‘moderne’ onderwijs belicht vanuit Bijbels perspectief (en in het bijzonder de wijsheidsliteratuur). 
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culturele, ethische en onderwijs-/opvoedkundige kwesties is kenmerkend voor de 

wijsheidsliteratuur. De wijsheidsteksten houden zich bezig met de vraag hoe het leven te 

leven in de wereld van alledag. Zij stellen belang in de mens als totaliteit. Naast de mens 

als individu besteedt de wijsheidsliteratuur aandacht aan het samenleven van mensen in 

een gemeenschap. Zij richt zich daartoe op het leren van alledaagse ervaringen (een facet 

dat centraal staat in begeleiding). Zij is niet alleen intellectueel van aard maar richt zich 

ook op de geheimen van en in het menselijk leven en de goddelijke presentie daarin. De 

wijsheid besteedt aandacht aan zowel rijken als armen, maar ook aan vromen en niet-

godvrezenden. Zij is emotioneel gevoelig voor het kennen van JHWH (Melchert 1998:2-3). 

 

Zigarelli houdt zich bezig met de vraag waarom juist Spreuken betekenis heeft voor 

begeleiding. (Alhoewel de titel van zijn boek ‘Management by Proverbs: Scriptural wisdom 

for superior results’ luidt, is een deel van de inhoud toepasbaar op begeleiding.) Hij merkt 

op dat Spreuken het meest praktische boek in het Oude Testament, en in veel opzichten 

het meest praktische boek in de Bijbel, is. In lijn met wat dit onderzoek heeft opgeleverd 

(in het bijzonder hoofdstuk 6) en de visie van Melchert zegt hij dat (het filosofische boek) 

Spreuken zich bezighoudt met de vraag hoe te leven in relatie tot JHWH en de naaste 

(Zigarelli 2008:ix-xxv). Onder de thema’s die hij aanreikt voor management door middel 

van behulp van Spreuken kunnen de onderwerpen ‘leadership virtues’ en ‘communication’ 

worden betrokken op begeleiding. Deze (kern)kwaliteiten en/of vaardigheden van de 

manager moeten namelijk ook deel uitmaken van het gereedschap van een begeleider. 

 

Hij stelt, evenals Melchert, de vraag waarom we gedachten uit een andere tijd en cultuur 

zouden gebruiken voor management (in dit geval begeleiding) en vraagt zich af waarom 

de inhoud van Spreuken superieur zou kunnen zijn aan hedendaagse denkbeelden. 

Zigarelli richt zich, in tegenstelling tot Melchert, op het personage Salomo om zijn betoog, 

waaruit naar voren komt dat Spreuken relevant is voor management (en tevens voor 

opvoeding, onderwijs, begeleiding et cetera), kracht bij te zetten (Zigarelli 2008:ix-xxv). 

Ik vermeld zijn visie naast die van Melchert, omdat beide meningen elkaar niet uitsluiten 

maar juist aanvullen en versterken. Zoals ik al heb opgemerkt, richt Zigarelli zich primair 

op Salomo. Hij zegt dat Salomo in het Oude Testament naar voren komt als wijze bij 

uitnemendheid (Zigarelli 2008:ix-xxv). Ik heb deze benaming voor Salomo ook gebruikt in 

bijvoorbeeld hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 4 heb ik aandacht gevraagd voor zijn relevantie 

voor de wijsheid, zoals bijvoorbeeld blijkt uit 1 Koningen en 2 Kronieken en de koppeling 

van zijn naam aan Spreuken. Salomo begon zijn loopbaan met JHWH te vragen (sterker 

nog: te bidden) om een wijs hart waarmee hij het wel en wee van de gemeenschap op het 

oog had. Alhoewel Salomo in Spreuken, Prediker, Wijsheid van Salomo alsmede in 1 

Koningen en 2 Kronieken niet wordt geschilderd als begeleider maar als leider, had hij 
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vanuit zijn positie oog voor zijn onderdanen: een kwaliteit, vaardigheid of eigenschap 

waarover ook een begeleider moet beschikken. 

 

Salomo leefde en regeerde in de tiende eeuw voor Christus (paragraaf 4.2) en Spreuken 

is eeuwen geleden geschreven (paragraaf 5.5). Zigarelli merkt (evenals Melchert) op dat 

zijn tijd ver verwijderd is van de onze en dat zijn advies niet van toepassing lijkt te zijn 

voor ons. Hij brengt daar tegenin dat Salomo een coauteur van JHWH is. Zigarelli betrekt 

in zijn betoog ten aanzien van de relevantie van Spreuken voor de mens in de 

eenentwintigste eeuw de goddelijke inspiratie van de Bijbel. Eén van de pijlers van de 

christelijke theologie is dat menselijke auteurs hebben geschreven bij monde van de 

inspiratie van JHWH (vergelijk 2 Timoteüs 3:16 (‘Alle Schriftwoord is van God doorademd 

en nuttig tot onderrichting, tot weerlegging, tot verbetering, tot de opvoeding in 

gerechtigheid’) en 2 Petrus 1:20-21 (‘en weet dit allereerst dat alle profetie in de Schrift 

niet van een eigen uitleg afhangt. Want nooit is profetie door de wil van een mens tot ons 

gericht, nee, door heilige geestesadem gedragen hebben mensen gesproken namens 

God’). De Bijbelschrijvers hebben dus geen (letterlijk) dictaat van JHWH opgenomen en 

werden niet geacht hun persoonlijkheid of literaire stijl op te geven. Maar anderzijds 

brachten zij niet hun eigen persoonlijke theologie naar voren. JHWH heeft van elkeen 

gebruik gemaakt om Zijn boodschap bekend te maken aan Zijn volk en daarmee aan alle 

mensen in alle tijden en op alle plaatsen. Spreuken is daarom geen persoonlijke 

overpeinzing van een koning uit de tiende eeuw voor Christus en zijn ideeën zijn geen 

hersenspinsels die alleen in het leven van Salomo, zijn tijd en omstandigheden opgeld 

deden. Spreuken is niets minder dan het advies of de raad van JHWH aan Zijn volk met 

inbegrip van de hedendaagse mens. Ondanks culturele verschillen en afstand in tijd doet 

Spreuken een appel vol goddelijke kracht op ons vandaag. Daarnaast moeten we ons 

realiseren dat de problematiek die Spreuken aansnijdt – de mens die is geneigd zijn eigen 

weg te gaan in plaats van de weg van JHWH – geslachten, tijd, omstandigheden et cetera 

overstijgt. Spreuken laat ons zien waar onze aangeboren en natuurlijke neigingen ons 

brengen. Het wil ons voorzien van een ‘navigatiesysteem’ dat ons leidt naar een goddelijk 

leven (hoofdstuk 6) (Zigarelli 2008:ix-xxv). 

 

De literaire teksten in het oude Nabije Oosten functioneerden volgens Melchert in een met 

name orale cultuur. Israël communiceerde niet door middel van geschreven teksten maar 

primair ‘face-to-face’ door gebruik te maken van het gesproken woord. In een literaire 

cultuur zijn woorden tekens op papier die in één oogopslag kunnen worden waargenomen. 

In een orale cultuur zijn woorden echter klanken die één voor één binnenkomen. De 

woorden in een orale cultuur moeten zo worden gekozen dat ze in het geheugen blijven 

hangen. Om dit te bereiken, werd gebruik gemaakt van literaire technieken (paragraaf 
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2.3.3). Geschreven woorden kunnen elk moment worden herlezen. Dit geldt niet voor 

gesproken woorden. Bondigheid, herhaling, metafoor, alliteratie, assonantie et cetera zijn 

technieken die helpen om gesproken woorden in de herinnering terug te brengen. Luisteren 

is daarnaast een collectieve bezigheid in tegenstelling tot lezen dat veel meer individueel 

is gericht. Horen verbindt en lezen scheidt. Veel van wat wij hebben geleerd, is echter 

mondeling overgedragen door ouders, leraren, predikanten et cetera. Zo is de totale 

opvoeding door ouders mondeling verlopen. We zeggen zelden: dat heb ik gelezen in dat 

boek maar wel: dat zei mijn moeder/opa altijd. Onze orale traditie leeft voort naast onze 

literaire traditie (Melchert 1998:8-10). 

 

Ik heb in hoofdstuk 6 (‘Exegese van teksten uit Spreuken’) gebruik gemaakt van de 

methode ‘readerly approach’ die door Clines (1990) wordt aangereikt. Deze term wordt 

door Melchert als volgt omschreven: 

 

A “readerly approach” … seeks to bring readers explicitly into the process so we can attend 

carefully to what a text expects of and does to readers in the process of reading. Such an 

approach can help us identify the demands the text places upon reader-learners and what the 

text assumes about reader-learners. It stresses the interaction of text-subject and learner-

subject, since the teacher/author is now resident only in the text. A readerly approach is quite 

consistent with how we must now engage wisdom texts whose original author is anonymous 

(or is a community), where even the most adept scholars cannot reconstruct a particular 

historical-cultural context with any confidence. 

 

(Melchert 1998:12-13) 

 

Alhoewel de teksten in Spreuken pedagogisch van aard zijn, merkt Melchert op dat ze 

niet reflecteren op hun eigen pedagogiek. Mogelijk stellen we de tekst vragen die hij 

niet kan beantwoorden. Het zou echter ook zomaar kunnen dat we in de teksten nieuwe 

vragen tegenkomen die wezenlijker zijn dan de onze. Melchert gaat ervan uit dat de 

teksten open2 (en dus niet gesloten3) zijn (Melchert 1998:13). 

 

In dit slothoofdstuk houd ik mij niet bezig met een reconstructie (op basis van historische 

methoden) van de pedagogische praktijken die door de wijzen werden beoefend. Ik neem 

de inzichten die uit de exegese van de Spreukenteksten (hoofdstuk 6) naar voren zijn 

gekomen als uitgangspunt voor een Bijbels geïnspireerde visie op hedendaagse 

(professionele) begeleiding(skunde). De wijsheidsteksten maken gebruik van 

                                                           
2 ‘… many wisdom texts seek more to evoke than command. Even when they command, they play with the minds 
and hearts of reader-learners and expect reader-learners to bring something to the text and do something with 
it’ (Melchert 1998:13). 
3 ‘A complete, completed literary object containing a defined set of words in a specific order with a single, 
definitive, discoverable meaning’ (Good 1990:179). 
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karakteristieke literaire vormen (paragraaf 2.3.3) die de waarneming van het leven door 

de wijzen weergeven. In mijn exegese (hoofdstuk 6) heb ik de teksten aan een nauwkeurig 

onderzoek onderworpen. Dit onderzoek had tot doel de teksten in hun context te plaatsen, 

de vooronderstelling van de teksten bloot te leggen en licht te werpen op de zeggingskracht 

van de teksten voor de lezer (ouder/leraar/begeleider/zoon/leerling/cliënt), zijn leren en 

het proces dat daarmee is gemoeid. 

 

7.2  DE AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK 

 

In hoofdstuk 1 ben ik tot de volgende algemene definitie voor begeleiding gekomen: 

‘Begeleiding is het voeren van ‘helpende’ gesprekken waarin de ander tot een beter 

begrijpen van zichzelf en zijn situatie komt door te leren van zijn ervaringen en vragen 

gericht op gedragsverandering om zich beroepsmatig te ontwikkelen’. 

 

In dit hoofdstuk bied ik christen-begeleiders en christelijke opleidingen voor 

begeleidingskunde aanknopingspunten om voor beroep en curriculum inspiratie te putten 

uit het boek Spreuken dat tot de oudtestamentische wijsheidsliteratuur wordt gerekend. 

 

In paragraaf 7.3 beantwoord ik mijn onderzoeksvraag (Welke aanwijzingen kunnen worden 

afgeleid uit het boek Spreuken voor begeleiders en christelijke opleidingen tot 

begeleidingskundige? – paragraaf 1.3) door de uitkomst van de exegese in hoofdstuk 6 te 

vergelijken met literatuur op het gebied van begeleiding en formuleer ik belangrijke 

inspirerende gedachten voor de huidige begeleidingskunde. Als uitgangspunt voor de 

exegese heb ik thema’s genomen die in de hoofdstukken voorafgaand aan hoofdstuk 6 

(‘Exegese van teksten uit Spreuken’) naar voren zijn gekomen. De conclusies naar 

aanleiding van de exegese hebben betrekking op de volgende onderwerpen binnen de 

begeleidingskunde: leren in begeleiding (paragraaf 7.3.2), de grond- en beroepshouding 

in begeleiding (paragraaf 7.3.3), de doelstelling van begeleiding (paragraaf 7.3.4) en de 

begeleidingsrelatie (paragraaf 7.3.5). 

 

7.3  DE BETEKENIS VAN DE WIJSHEID IN SPREUKEN VOOR BEGELEIDING 

 

7.3.1  INLEIDING 

 

In het excurs in hoofdstuk 2 is reeds gewezen op het belang van de wijsheid voor 

begeleiding (en opleiding) en is naar voren gekomen dat de vorming van het karakter van 

de mens – een interactief gebeuren – als een rode draad door de wijsheidsliteratuur loopt. 
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In paragraaf 7.3.2 ga ik in op de relatie tussen de proloog van Spreuken (paragraaf 6.2), 

opdrachten aan de begeleider (paragraaf 6.6) en (proces)werkwoorden (paragraaf 6.5) en 

leren in begeleiding. De inleiding op Spreuken geeft aanwijzingen voor zowel de begeleider, 

zijn cliënt als het begeleidingsproces. De taak van de begeleider is het scheppen van een 

krachtige leeromgeving waarin de cliënt tot leren komt: een thema waarvoor aandacht 

wordt gevraagd in de opleiding tot begeleider. In begeleiding staat ervaringsleren centraal, 

waarbij de leercirkel van Kolb een dominante positie inneemt. Ik verdiep mij eerst in de 

literatuur, kijk dan naar de visie op leren vanuit Spreuken (waarbij ik aandacht besteed 

aan begeleider, cliënt en begeleidingsproces) en vergelijk vervolgens beide benaderingen 

met elkaar. Aan het eind van paragraaf 7.3.2 kom ik met een Bijbelse visie vanuit Spreuken 

op leren in begeleiding. 

 

7.3.2  HET BOEK SPREUKEN EN LEREN IN BEGELEIDING 

 

7.3.2.1 LEREN IN DE LITERATUUR 

 

De opvatting van Siegers4 (2002:291) met betrekking tot leren luidt: ‘Het gaat in 

supervisieleren5 om intentioneel leren6, leren op basis van zelfsturing7 en om een 

constructivistische opvatting8 over leren waarin de supervisant9 als lerende centraal staat’. 

Leren is een proces waarin ‘transfer’ wordt nagestreefd: het mondt uit in nieuw gedrag dat 

in nieuwe situaties kan worden gebruikt. Siegers bespreekt leren vanuit vijf invalshoeken: 

(1) leren van een complexe doelstelling, (2) leren met je eigen leermateriaal, (3) leren 

reflecterend in jezelf, (4) leren met je eigen leerstijl en (5) leren in direct contact met de 

supervisor.10 Ik ga kort op deze invalshoeken in (Siegers 2002:291-293).  

 

 

 

                                                           
4 Siegers (2002) heeft in zijn ‘Handboek supervisiekunde’ het supervisieconcept zoals dat in Nederland is 
ontwikkeld verder uitgewerkt (zijn eerste ‘Handboek supervisie’ verscheen al in 1983 in samenwerking met Haan 
(Siegers & Haan 1983)). Supervisie wordt door hem gedefinieerd als een didactische methodiek, gericht op het 
leren uitvoeren van geprofessionaliseerd werd in mensgerichte beroepen. Zij wordt uitgevoerd in een reeks 
regelmatige gesprekken tussen supervisor (begeleider) en supervisant (cliënt). Supervisie is volgens Siegers de 
meest ontwikkelde methodiek op het terrein van professioneel begeleiden. Ik zie Siegers dan ook als een drager 
van het gedachtegoed in de begeleidingskunde van de afgelopen decennia. Naast supervisie heeft echter ook 
coaching zich de laatste jaren sterk ontwikkeld (paragraaf 7.3.4.2). 
5 Siegers (2002) richt zich in zijn handboek op supervisie. Supervisie is een geprofessionaliseerde vorm van 
begeleiding. 
6 Siegers maakt onderscheid tussen intentioneel (bewust en doelgericht) en incidenteel (als gevolg van ervaring) 
leren. In begeleiding komen beide vormen van leren voor (Siegers 2002:291-293). 
7 Leren kan alleen de betrokkene zelf (Siegers 2002:291-293). 
8 Leren in begeleiding kan worden opgevat als een proces van constructie en reconstructie (Siegers 2002:291-
293). 
‘The process whereby knowledge is created through the transformation of experience’ (Kolb 1984:38). 
9 De supervisant is de cliënt die in supervisie centraal staat. 
10 De begeleider wordt in supervisie aangeduid met supervisor. 
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Leren van een complexe doelstelling 

 

De cliënt moet weten om welke leerdoelen het gaat in begeleiding en wat hij moet 

ondernemen om die leerdoelen te realiseren (Siegers 2002:295-297). 

 

Leren met je eigen leermateriaal 

 

De cliënt brengt zijn eigen leermateriaal in begeleiding in en reflecteert op zijn ervaringen 

tijdens de begeleiding. De cliënt leert echter niet alleen tijdens de begeleiding, maar ook 

van zijn ervaringen buiten de begeleiding (Siegers 2002:297-307). 

 

Leren reflecterend in jezelf 

 

Leren in begeleiding is leren van zichzelf op basis van reflectie11 of op basis van feedback 

van de begeleider aan de cliënt. Als de begeleider feedback geeft dan moet deze feedback 

gericht zijn op reflectie en zelfsturing van de cliënt (Siegers 2002:307-312). 

 

Leren met je eigen leerstijl 

 

Cliënten verschillen van elkaar en hebben andere leerstijlen. Er zijn in de literatuur veel 

indelingen van leerstijlen. In het curriculum van een christelijke opleiding tot begeleider 

wordt verwezen naar Kolb. Leren is voor hem een tweedimensionale activiteit van enerzijds 

verwerven van ervaringen (door middel van concreet ervaren of begrijpen) en anderzijds 

het omvormen van ervaringen in kennis (door middel van reflectie of actie). ‘Kolb ziet leren 

als een ‘problem solving’-proces, dat in vier fasen verloopt: de concrete ervaring wordt 

gevolgd door observatie en reflectie, hetgeen leidt tot begripsvorming en generalisatie, 

wat uitloopt op experimenteren, hetgeen weer leidt tot nieuwe ervaringen, waarbij een 

nieuwe cyclus zijn aanvang neemt’ (Siegers 2002:316). Om zo goed mogelijk om te gaan 

met de leerstijl van de cliënt moet de begeleider in staat zijn de leerstijl van de cliënt te 

herkennen en weet hebben van wat hem in die specifieke situatie te doen staat (Siegers 

2002:313-321). 

 

 

 

 

                                                           
11 Reflectie is een sleutelwoord in begeleidingsliteratuur. Maar ook in boeken over de wijsheid speelt dit woord 
een grote rol. Zo merkt Tucker op dat de wijze eropuit was het reflectievermogen van de leerling en/of de zoon 
een impuls te geven. De wijsheidsleraar hoopte dat de leerling zijn eigen waarnemingen in overweging zou nemen 
om zo zijn mening weloverwogen onder woorden te brengen (Tucker 2000:157). 
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Leren in direct contact met de begeleider 

 

De cliënt leert niet alleen tijdens de begeleiding maar ook daarbuiten. De begeleider 

begeleidt hem in zijn ‘intentionele leerproces’ dat plaatsvindt op basis van zelfsturing. Hij 

moet de cliënt duidelijk maken dat tussen het begeleidingsproces (van de begeleider) en 

het leerproces (van de cliënt) een isgelijkteken kan worden gezet. Het is de taak van de 

begeleider aan te sluiten bij de kennis die reeds bij de cliënt aanwezig is (Siegers 

2002:321-328). De begeleider gebruikt daarnaast de begeleidingssituatie als 

leermateriaal. Hij brengt ervaringen van de cliënt buiten de begeleiding in verband met 

eigen ervaringen tijdens de begeleiding en omgekeerd. Overeenkomsten en verschillen 

worden door de begeleider benut ten behoeve van het leren van de cliënt (Siegers 

2002:329-331).12 

 

In begeleiding speelt de karakterisering van leerstijlen door Kolb een grote rol. 

 

Van Kessel (2005:95-115) gaat in zijn artikel in op Kolbs typologie van leerstijlen en 

presenteert deze leerstijlen zó dat begeleiders ze kunnen gebruiken als een hulpmiddel om 

de leerstijl van hun cliënt beter te kunnen waarnemen en herkennen. Kolb merkt op dat 

leerstijlen uniek zijn en het resultaat van keuzes die mensen maken bij het opdoen van 

ervaringen. Ze bepalen hoe mensen met de werkelijkheid (waarmee ze in aanraking 

komen) omgaan. Kolb onderscheidt vier elementaire leerstijlen en is van mening dat leren 

effectiever is als de mens deze vier leerstijlen in zijn eigen leren kan combineren.13 Van 

Kessel komt tot de conclusie (in navolging van Kolb) dat het leren van de cliënt het meest 

vruchtbaar is als hij beschikt over alle vier de leerwijzen. Het is de taak van de begeleider 

om de cliënt te helpen de vaardigheden die bij de verschillende leerstijlen horen, te 

ontwikkelen en in praktijk te brengen (Van Kessel 2005:112-114). 

 

Bolhuis en Simons (2001) gaan in tegenstelling tot Van Kessel (2005) en Hendriksen 

(2005) niet in op het gedachtegoed van Kolb maar houden zich bezig met een breder 

begrip van leren. 

 

                                                           
12 In de begeleidingskunde wordt deze manier van leren aangeduid met leren van parallelprocessen (Siegers 
2002:329-331). 
13 Kolb (1984:61-98) onderscheidt de accommodeerder (‘accommodator’): invoegende/afstemmende doener, 
divergeerder (‘diverger’): de overdenkende waarnemer, assimileerder (‘assimilator’): aanbrenger van samenhang 
en inzicht en convergeerder (‘converger’): de doelgerichte toepasser. De concrete ervaring (concreet) moet 
overgaan in een overdenkende waarneming (reflectie) die leidt tot abstracte begripsvorming (abstract) en 
uitmondt in actief experimenteren (actie) (Kolb 1984:61-98). 
Hendriksen (2005:28-30) onderscheidt de doener (tussen actief experimenteren en concreet ervaren), de 
bezinner (tussen concreet ervaren en reflexief observeren), de denker (tussen reflexief observeren en abstract 
conceptualiseren) en de beslisser (tussen abstract conceptualiseren en actief experimenteren). 
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‘Mensen leren’, volgens Bolhuis en Simons, ‘altijd en overal, binnen en buiten hun werk, 

binnen en buiten het onderwijs – en hebben dat al hun hele leven gedaan’. Mensen leren 

niet alleen doelbewust en gericht, maar ook terloops, ongemerkt en op verschillende 

manieren. Er zijn dus volgens hen ook andere manieren van leren dan in het onderwijs 

gebruikelijk. Zij wijzen hiertoe op leren door ervaring en leren door sociale interactie en 

door na te denken. De eerste twee doen zich vanzelf voor. Ervaring wordt opgedaan door 

mee te maken wat er gebeurt of dingen zelf doen en daarbij leren van wat goed en fout 

gaat. In leren door sociale interactie speelt de actieve interactie tussen mensen een 

centrale rol (leren van, met en door elkaar). Leren door ervaring en sociale interactie doen 

zich spontaan voor. Het reguliere onderwijs wordt vaak gekenmerkt door individueel, 

abstract en theoretisch leren. Daarbij moet een vertaling naar de werkelijkheid worden 

gemaakt. We kennen ook leren door kritische reflectie waarbij we onszelf en elkaar 

kritische vragen stellen. De beste resultaten worden, volgens Bolhuis en Simons, bereikt 

als leren een combinatie en integratie is van verschillende manieren van leren. In leren 

spelen emoties, die van invloed zijn op de motivatie, een rol. Bolhuis en Simons merken 

tenslotte op dat leren een sociaal proces is dat zich afspeelt in een sociale context waarin 

sociaal gedeelde betekenissen de resultaten in hoge mate bepalen (Bolhuis & Simons 

2001:37-51). 

 

In de literatuur die wordt aangereikt, komen twee manieren van leren naar voren: (1) 

doelbewust en gericht leren en (2) leren als gevolg van ervaring/door sociale interactie of 

terloops. Het ‘materiaal’ van de cliënt vormt het uitgangspunt van zijn leren waarin reflectie 

en feedback van de begeleider centraal staan. Om zicht op het leren van de cliënt te 

krijgen, kan de begeleider gebruik maken van Kolbs typologie van leerstijlen. Idealiter 

doorloopt de cliënt in zijn leerproces de leercirkel van Kolb: denken, voelen, willen en 

handelen. De cliënt komt tot de beste leerresultaten als er een combinatie en integratie 

van leermethodes plaatsvindt. 

 

7.3.2.2 LEREN IN SPREUKEN 

 

INLEIDING 

 

Het boek Spreuken bevat informatie ten aanzien van leren voor zowel de leraar/begeleider 

als de leerling/cliënt. De proloog van Spreuken geeft aanwijzingen voor beide. Het boek 

bevat ook specifieke vingerwijzingen voor de leraar in relatie tot de omgang met en het 

leerproces van de leerling. In Spreuken 1-9 komt daarnaast een aantal werkwoorden voor 

die zich richten op het proces van kennisverwerving. 
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In deze paragraaf (7.3.2.2) richt ik mij eerst op de proloog, vervolgens neem ik de 

vingerwijzingen voor de leraar in relatie tot de omgang met en het leerproces van de 

leerling onder de loep en als laatste besteed ik aandacht aan de werkwoorden in Spreuken 

1-9 die zich richten op het proces van kennisverwerving. Zo nodig maak ik onderscheid 

tussen zowel leraar als leerling (zaken die voor beide gelden), alleen de leraar 

(leraarspecifieke zaken) en alleen de leerling (leerlingspecifieke zaken). 

 

DE PROLOOG VAN SPREUKEN 

 

Inleiding 

 

Spreuken 1:2a bevat volgens Loader (2014:55) de doelstelling van het boek (bekend 

worden met wijsheid en vermaning14), 1:2b de manier waarop deze doelstelling kan 

worden bereikt (aanzeggingen vol verstand leren verstaan), 1:3 de inhoud (‘vermaning 

aannemen die leidt tot inzicht, gerechtigheid en recht, en oprechtheid’) en 1:4 de 

geadresseerden (simpelen en een jongeman). Alhoewel ik het grosso modo met Loader 

eens ben, plaats ik toch enkele kanttekeningen, in het bijzonder ten aanzien van de 

geadresseerden. Loader noemt als geadresseerden alleen simpelen en een jongeman 

(Spreuken 1:4). De proloog richt zich echter in Spreuken 1:5 ook tot wie wijs is en een 

verstandige. 

 

Aanwijzingen voor leraar en leerling 

 

De proloog weerspiegelt de doelstelling van Spreuken voor leerling én leraar. De teksten 

in Spreuken 1:2, 3 en 6 die beginnen met ‘om’ (om bekend te worden met wijsheid en 

vermaning, om te leren verstaan aanzeggingen vol verstand, om vermaning aan te nemen 

die leidt tot inzicht, gerechtigheid en recht, en oprechtheid, om een gelijkenisspreuk of een 

                                                           
14 Uit hoofdstuk 6 (‘Exegese van teksten uit Spreuken’) is naar voren gekomen dat er een relatie is tussen 
‘vermaan’ of ‘vermaning’ en zelfbeheersing of (zelf)discipline. Spreuken 1:2 en 3 wijzen op de morele component 
van wijsheid en zeggen dat wijsheid zelfbeheersing met zich meebrengt, aangeduid door ‘vermaning’ in vers 2 
(Garrett 1993:66-68). Spreuken 4:13 laat zien dat er moet worden vastgehouden aan de vermaning, dat zij niet 
mag worden losgelaten en moet worden bewaard omdat zij leven is. Dit betekent dat wijsheid niet door een 
eenmalig besluit wordt verkregen, maar door een besluit dat wordt gevolgd door levenslange 
zelfbeheersing/(zelf)discipline (Longman III 2006:152). Spreuken 16:32; 20:18 en 24:6 brengen naar voren dat 
de ouder/leraar zelfbeheersing/(zelf)discipline moet tonen en 19:18 zegt dat deze zelfbeheersing/(zelf)discipline 
een eerste vereiste is bij de opvoeding (Tuinstra 2011:14). Vermaan of vermaning hangt dus samen met 
zelfbeheersing of (zelf)discipline (Delitzsch [1866-91] 2006:79; Van Leeuwen 1997b:59).  
‘Vermaan’ of ‘vermaning’ komt regelmatig naast ‘wijsheid’ en ‘verstand’ voor (Spreuken 1:2). In Spreuken 1:4 
worden de woorden ‘schranderheid’, ‘kennis’ en ‘bezonkenheid’ ‘aaneengeregen’. ‘Schranderheid’ en ‘kennis’ 
bekijken een situatie van alle kanten voordat tot handelen wordt overgegaan en brengen beheerstheid met zich 
mee (‘bezonkenheid’). Iemand die ‘verstand’ bezit, weet wanneer hij rustig moet blijven en zich moet beheersen 
(Spreuken 14:29 en 17:27) (Perdue 2000:72; Longman III 2006:97; Steinmann 2009:25-26). 
‘Zelfbeheersing’ of ‘(zelf)discipline’ zijn dus belangrijke kwaliteiten voor zowel de ouder/leraar/begeleider (in 
opvoeding, kennisoverdracht en begeleiding) als de zoon/leerling/cliënt (in de volharding om kennis tot zich te 
nemen en door te gaan met levenslang leren). 



 
605 

beeldspraak te verstaan, woorden van wijzen en hun raadsels) moeten door beide ter harte 

worden genomen. 

 

Spreuken 1:4 en 5 richten zich tot de leraar. Vers 4 roept hem op de leerling in zijn 

leerproces terzijde te staan (om aan simpelen schranderheid te geven, aan een jongeman 

kennis en bezonkenheid) en vers 5 moedigt hem aan tot levenslang leren (wie wijs is zal 

horen en doorgaan op te nemen, een verstandige zal overleggingen verwerven). In de 

paragrafen 6.2.2(.2), 6.2.6 en 6.5 heb ik laten zien dat de aanmoediging tot levenslang 

leren niet alleen voor de leraar maar ook voor de leerling geldt.15 

 

Het proces dat zich afspeelt (zowel aan de zijde van de leerling als de leraar) komt tot 

uiting in een aantal werkwoorden. Evenals de doelstelling zijn er werkwoorden die 

betrekking hebben op de leraar en werkwoorden die op beide van toepassing zijn. De leraar 

moet geven (schranderheid, kennis en bezonkenheid) (Spreuken 1:4). Leraar en leerling 

moeten bekend worden met (wijsheid en vermaning) en leren verstaan (aanzeggingen vol 

verstand) (Spreuken 1:2), aannemen (vermaning die leidt tot inzicht, gerechtigheid en 

recht, en oprechtheid) (1:3) en verstaan (een gelijkenisspreuk of een beeldspraak, 

woorden van wijzen en hun raadsels) (1:6). Omdat levenslang leren voor leerling en leraar 

geldt, moeten beide horen, doorgaan op te nemen en verwerven (overleggingen) 

(Spreuken 1:5). 

 

De doelstelling van het (wijsheids)onderwijs en het proces dat met het verkrijgen van 

wijsheid is gemoeid, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

 

Tot de vaardigheden waarover de leraar moet beschikken (en vervolmaken) en die de 

leerling zich moet eigen maken(,) behoren: wijsheid, vermaning (de houding om 

vermaning aan te nemen), aanzeggingen vol verstand (de houding om te leren verstaan), 

inzicht, gerechtigheid, recht, oprechtheid en (de houding om te) verstaan en zijn gericht 

op karaktervorming. 

 

Wijsheid en vermaning worden in één adem genoemd wat duidt op het feit dat wijsheid 

niet zonder vermaning kan worden verkregen. Wijsheid is uiteindelijk de bekwaamheid om 

te leven in overeenstemming met de wil van JHWH. Het manifesteert zich in praktische 

zaken en interpersoonlijke relaties en doet denken aan Matteüs 22:37-39 waar Jezus zegt: 

                                                           
15 Spreuken 1:2-6 vormt een geheel. De opdracht tot levenslang leren ligt met name opgesloten in Spreuken 1:5 
waar de auteur van het boek wie wijs is oproept te horen en doorgaan op te nemen en ten aanzien van een 
verstandige opmerkt dat hij overleggingen zal verwerven. Uit de exegese in hoofdstuk 6 (bijvoorbeeld 6.2.2(.2) 
en 6.2.6) blijkt dat wie wijs is en een verstandige niet alleen betrekking heeft op de leraar maar ook op de leerling 
die het proces ‘horen/luisteren’, ‘opmerkzaam maken voor/opmerken/opmerkzaam zijn (op)/acht slaan op’, 
‘aannemen’, ‘verwerven’ en ‘houden/behoeden/bewaren/(be)waken’ (paragraaf 6.5) doorloopt. 
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‘… ‘liefhebben zul je de Heer, je God met heel je hart en heel je ziel en heel je verstand’ … 

‘liefhebben zul je je naaste als jezelf’’. Vermaning richt zich op de ‘groei’ van de mens en 

geeft aan dat in bezit komen van wijsheid moeite kost. Het bevat een reflectieve 

component omdat het is gebaseerd op ervaring van anderen en heeft in Spreuken een 

ondertoon die wijst op een waarschuwing (of lijfstraf). Vermaning wijst ook op openstaan 

voor en onderwerping aan gezag op grond van diezelfde (levens)ervaring. Het accepteren 

van vermaning is het uiteindelijke gevolg van geïnternaliseerde wijsheid. 

 

Aanzeggingen vol verstand wijzen op het onderwijs in Spreuken. Aanzeggingen kunnen 

leiden tot verstand (verstaan) of uit verstand voortkomen. Deze uitleg van Loader 

(2014:57) onderstreept mijn vooronderstelling dat Spreuken 1:2 van toepassing is op 

leraar én leerling. Verstand is toegepast inzicht dat voortkomt uit waarnemen, kritisch 

analyseren en toetsen aan ervaring. 

 

Inzicht is praktische wijsheid (wijs gedrag of gezond verstand) die in het alledaagse leven 

van pas komt. Het mondt uit in de maatschappelijke deugden gerechtigheid, recht en 

oprechtheid die het fundament van de samenleving vormen. Deze deugden wijzen tevens 

op het ethische karakter van de wijsheid en krijgen betekenis in gedrag en houding. 

 

Gerechtigheid en recht worden vaak samen aangetroffen. Het zijn voorwaarden om 

daadwerkelijk te ‘leven’. Gerechtigheid komt tot uiting in denken, spreken en gedrag dat 

zich conformeert aan JHWH en zich manifesteert in wetgeving en bestuur. Recht is de 

concretisering van gerechtigheid in rechtspraak en het nemen van maatregelen. 

 

Oprechtheid vindt zijn oorsprong in het geometrische begrip recht en verwijst naar moreel 

ordentelijk gedrag. 

 

Leraar en leerling moeten niet alleen op de hoogte zijn van de inhoud van de 

gelijkenisspreuk, beeldspraak, woorden van wijzen en raadsels (paragraaf 6.2.7) maar ook 

in staat zijn de inhoud toe te passen in het leven van alledag. 

 

Naast de zojuist besproken vaardigheden geeft Spreuken leraar en leerling ook informatie 

hoe zij zich deze vaardigheden moeten eigen maken of met deze vaardigheden moeten 

omgaan. De leraar en de leerling moeten bekend worden met wijsheid en vermaning en 

aanzeggingen vol verstand leren verstaan (of ‘begrijpen’ – HSV) (Spreuken 1:2), 

vermaning die leidt tot inzicht, gerechtigheid en recht, en oprechtheid, aannemen (1:3) en 

een gelijkenisspreuk of een beeldspraak, woorden van wijzen en hun raadsels, verstaan 

(of ‘begrijpen’ – HSV) (1:6). 
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Bekend worden met en leren verstaan/‘begrijpen’ (Spreuken 1:2) zijn volgens exegeten 

(paragraaf 6.2.3) nauw verwant. Een uitspraak waar ik het niet helemaal mee eens ben. 

Beide vereisen attente waarneming. Echter: bekend worden met betekent gewaarworden, 

(op)(be)merken of waarnemen. Het is een ietwat oppervlakkige bezigheid. Leren 

verstaan/‘begrijpen’ gaat dieper en vereist persoonlijke internalisatie. Het is meer dan 

intellectuele instemming (zoals in het geval van bekend worden met) en heeft naast een 

cognitieve ook een affectieve component. Leren verstaan/‘begrijpen’ is een zaak van het 

innerlijk en wijst op geestelijk oordeelsvermogen en inzicht. Deze uitleg laat zien dat leren 

verstaan/‘begrijpen’ dieper gaat dan bekend worden met. 

 

Aannemen (Spreuken 1:3) gaat verder dan vastpakken. Het heeft, evenals leren 

verstaan/‘begrijpen’, een affectieve component in zich. De betekenis van Waltke 

(2004:177) slaat de spijker op de kop: aannemen met hart en ziel. 

 

Leren verstaan/‘begrijpen’ (Spreuken 1:6) is niet alleen een zaak van het innerlijk (1:2) 

maar komt ook tot uiting in het gebruik van de wijsheid in het leven van alledag. 

 

De werkwoorden die in Spreuken 1:2, 3 en 6, in relatie tot leraar en leerling, worden 

gebruikt, laten een steeds intensiever proces zien. Leraar en leerling maken kennis met de 

wijsheid, verinnerlijken die wijsheid en gaan vandaar uit tot handelen over. 

 

Aanwijzingen voor de leraar 

 

Wie wijs is of een verstandige moet geven (Spreuken 1:4). Schranderheid, kennis en 

bezonkenheid zijn namelijk niet het particuliere bezit van wie wijs is of een verstandige 

maar moeten worden overgedragen aan simpelen en een jongeman. Dit geven kan echter 

alleen plaatsvinden als de ‘wijze’ of ‘verstandige’ zelf deze kwaliteiten of vaardigheden 

bezit. Simpelen wijst op naïevelingen of onervaren jongeren die leerbaar zijn en een 

jongeman heeft betrekking op een jong iemand, onrijp of onvolwassen en onervaren. Aan 

hen moet schranderheid worden ‘gegeven’: het vermogen om het gezonde verstand te 

gebruiken en zo de problemen die zich in het leven voordoen het hoofd te bieden. 

Schranderheid bergt beheerstheid in zich en leidt tot weloverwogen handelen. Naast 

schranderheid moeten kennis en bezonkenheid deel gaan uitmaken van het gereedschap 

van de leerling. Kennis is synoniem met wijsheid. Het is gebaseerd op waarneming en 

toetst deze waarneming aan ervaring. Bezonkenheid is de deugd om op een weloverwogen 

manier te oordelen. Kennis en bezonkenheid richten zich op gepast en ethisch verantwoord 

handelen ten opzichte van de medemens en JHWH. 

 



 
608 

Naast de opdracht om te geven worden wie wijs is en een verstandige gesommeerd om 

levenslang te leren. Dit bevel ligt opgesloten in zal horen, doorgaan op te nemen en zal 

verwerven (Spreuken 1:5). Onderwijs is niet vrijblijvend. Horen is namelijk meer dan 

luisteren. Het betekent aandacht besteden aan én opvolgen. Dit vereist een open en 

ontvankelijke houding. Het resultaat van dit alles is in het bezit komen van overleggingen. 

In paragraaf 6.2.6 heb ik laten zien dat het woord wijst op het besturen van een schip. De 

leraar die over overleggingen beschikt, is in staat de leerling te begeleiden op zijn 

levenspad en met hem de koers te bepalen. 

 

VINGERWIJZINGEN VOOR DE LERAAR IN RELATIE TOT DE OMGANG MET EN HET LEERPROCES VAN DE LEERLING 

 

Vingerwijzingen voor de leraar in relatie tot de omgang met en het leerproces van de 

leerling zijn te vinden in Spreuken 19:18; 22:6; 23:13-14; 24:11 en 29:17. 

 

In Spreuken 19:18 wordt de ouder of leraar (begeleider) opgeroepen zijn zoon of leerling 

(cliënt) te ‘vermanen’. ‘Vermanen’ is, naast grenzen stellen, corrigerend optreden in een 

context van liefde met het oog op het welzijn van de zoon/leerling. Vermaan heeft echter 

alleen zin als er zicht op verbetering is (zolang er hoop is). Een tweede opdracht aan het 

adres van de ouder of leraar komen we tegen in Spreuken 22:6 (Wijd een jongen in over 

de eis van zijn weg). ‘Inwijden over de eis van zijn weg’ heeft een dubbele lading: leren 

welke (levens)weg en hoe die weg moet worden gegaan. De leraar moet daarbij rekening 

houden met de persoonlijkheid (karakter of aard), mogelijkheden (talent, gaven of aanleg), 

omstandigheden et cetera van de jongere. Samengevat: pedagogiek en didactiek moeten 

worden afgestemd op de leerstijl van de jongere. Ook Spreuken 23:13-14 benadrukt dat 

een jongeling het vermaan niet mag worden ‘onthouden’ (in lijn met 19:18). Jongeren 

mogen niet aan zichzelf worden overgelaten maar moeten sturing ontvangen van ouders 

of leraren (begeleiders). De oproep tot vermaan wordt nogmaals herhaald in Spreuken 

29:17. 

 

WERKWOORDEN IN SPREUKEN 1-9 DIE ZICH RICHTEN OP HET PROCES VAN KENNISVERWERVING 

 

Aanwijzingen voor de leerling 

 

Naast de aanwijzingen voor de leerling in de proloog van Spreuken komen in de 

hoofdstukken 1-9 een aantal werkwoorden voor die een beroep doen op het leren van de 

leerling (en de leraar). In de vorige subparagrafen heb ik al enige aandacht besteed aan 

aannemen (Spreuken 1:3) (in relatie tot leraar en leerling), horen en verwerven (1:5) (in 

relatie tot de leraar). Aannemen komt naast Spreuken 1:3 voor in 2:1 en 8:10. ‘Horen’ 
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wordt ook gebruikt in Spreuken 1:8; 4:1, 10; 5:7; 7:24; 8:6, 32 en 33 en ‘verwerven’ in 

4:5 en 7. Ik bespreek deze werkwoorden in volgorde van intensiteit. 

 

Horen (NB)/‘luisteren’ (HSV) (שמע) is een sleutelwoord in zowel het Egyptische als het 

Israëlitische onderricht. Het betekent niet alleen luisteren maar ook gehoorzaam opvolgen. 

De zoon/leerling moet gespitst zijn op wat de vader/leraar heeft te zeggen. 

Horen/‘luisteren’ bergt ononderbroken aandacht en concentratie in zich. 

 

Opmerkzaam maken voor (NB)/opmerken (NB)/opmerkzaam zijn (op) (NB)/‘acht slaan op’ 

(HSV) (קשב) wijst op aandachtig luisteren en opvolgen. 

 

Aannemen (לקח) wijst op ter harte nemen en nauwgezet onthouden. Het wordt gekenmerkt 

door persoonlijke betrokkenheid. 

 

Het Hebreeuwse werkwoord קנה dat in de NB en HSV wordt vertaald met verwerven 

betekent kopen. Verwerven brengt dus een prijs met zich mee. 

 

In houden/behoeden/bewaren (נצר)/(be)waken (שמר) ligt beschermen voor of verdedigen 

tegen opgesloten. Maar het kan ook onthouden, koesteren en in praktijk brengen, 

vasthouden et cetera betekenen. Alles wordt in het werk gesteld om ‘het’ niet te verliezen 

maar in bezit te houden. 

 

In Spreuken 1-9 (1:2-6) worden aanwijzingen gegeven voor ouder/leraar en zoon/leerling. 

De leraar wordt tot leren aangezet én opgeroepen om met dit leren door te gaan 

(levenslang leren). De leraar dient over vaardigheden te beschikken die hij moet 

overdragen aan de leerling. Hij mag de leerling niet aan zijn lot overlaten maar speelt een 

cruciale rol in het leren van de leerling (geven – Spreuken 1:4). De leerling wordt eveneens 

tot leren aangezet. Hij moet zich de kennis van de leraar eigen maken. Spreuken gebruikt 

hiervoor een vijftal werkwoorden. De betekenis van deze werkwoorden ligt in de 

Hebreeuwse context van het oude Nabije Oosten dichter bij elkaar dan in een hedendaagse 

westerse context. Horen of ‘luisteren’ is hét sleutelwoord in de wijsheid van het oude Nabije 

Oosten. De betekenis die het woord in de wijsheid heeft, gaat echter verder en dieper dan 

de lading in de eenentwintigste eeuw. Horen of ‘luisteren’ in de huidige context van het 

woord hoeft geen aandacht en opvolgen met zich mee te brengen. Als dat de bedoeling is 

dan wordt het woord voorafgegaan door ‘actief’: actief horen of luisteren. Actief horen of 

luisteren ligt veeleer opgesloten in opmerken of ‘acht slaan op’ (het tweede werkwoord in 

de rij van vijf). Opmerken of ‘acht slaan op’ is voor ons minder vrijblijvend dan horen of 

‘luisteren’. Het vereist een attente waarneming, een gericht zijn op de ander of het andere. 
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Blijkbaar liggen de betekenis van enerzijds horen/‘luisteren’ en anderzijds opmerken/‘acht 

slaan op’ in de Israëlitische context dichter bij elkaar dan in onze context. Aannemen, het 

derde werkwoord, gaat verder dan de twee voorgaande. Het is echter minder sterk dan 

verwerven omdat verwerven op iets kostbaars wijst. Ook in onze context zijn de laatste 

twee werkwoorden anders van karakter. Aannemen kan de betekenis hebben iets uit de 

handen van een ander overnemen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het voor mij 

waarde heeft. Verwerven betekent dat ik iets ten koste van alles in bezit wil krijgen. Het 

doet mij denken aan Matteüs 13:44 en 45-46 waar wordt gesproken over een (heel 

kostbare) parel. Een koopman verkocht alles om hem in bezit te krijgen. De rij 

werkwoorden eindigt met houden/behoeden/bewaren of (be)waken. Dat geldt alleen voor 

mijn kostbaarste bezit. Alleen dat bewaak ik met hand en tand, met mijn leven. Ik moet 

dan wel de overtuiging hebben dat het ook mijn meest kostbare bezit is. Blijkbaar waren 

de wijzen de mening toegedaan dat dit voor de wijsheid geldt. Want alleen dat leidt tot 

daadwerkelijk ‘leven’ (paragraaf 6.4). 

 

7.3.2.3 CONCLUSIES 

 

We hebben gezien dat het in geprofessionaliseerde vormen van begeleiding gaat om 

intentioneel leren (bewust en doelgericht) op basis van zelfsturing (paragraaf 7.3.2.1) 

(alleen de betrokkene zelf kan leren) waarin de cliënt als lerende centraal staat. Aan deze 

vorm van leren ligt een constructivistische opvatting ten gronde. Een van de belangrijkste 

namen die hoort bij het sociaal constructivisme is Vygotski (1896-1934). De 

constructivistische theorie gaat er van uit dat het verwerven van kennis en vaardigheden 

niet zozeer het gevolg is van een directie overdracht van kennis door de leraar of 

begeleider, maar eerder het resultaat is van denkactiviteiten van de leerlingen of cliënten 

zelf: we leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten. Het 

constructivisme benadrukt daarmee de actieve rol van de leerling of cliënt bij het 

verwerken van informatie en het verwerven van kennis en vaardigheden. Sociale processen 

spelen hierbij een belangrijke rol. Voordat ik kijk naar de vijf invalshoeken van waaruit dit 

leren en begeleiden worden besproken, vergelijk ik deze vorm van leren en begeleiden met 

de visie van Spreuken op leren en begeleiden. 

 

Evenals in geprofessionaliseerde vormen van begeleiding gaat het ook in Spreuken om 

bewust en doelgericht leren. Bewust en doelgericht leren komt in Spreuken tot uiting in de 

vijf werkwoorden horen/luisteren, opmerken/acht slaan op, aannemen, verwerven en 

bewaren/(be)waken en de onmiddellijk daaraan gekoppelde leerdoelen (Spreuken 1-9 

(1:2-6)). Leren in geprofessionaliseerde vormen van begeleiding is echter gericht op het 
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leren uitvoeren van werk in tegenstelling tot Spreuken dat zich richt op leren ‘leven’ (in 

relatie tot JHWH en de naaste) (paragraaf 7.3.4). 

 

In geprofessionaliseerde vormen van begeleiding staat leren op basis van zelfsturing 

centraal (alleen de betrokkene zelf kan leren). In begeleiding wordt (idealiter) geen 

onderwijs gegeven (Siegers 2002:293). Spreuken hanteert een andere invalshoek. Naast 

de werkwoorden die in de vorige alinea de revue zijn gepasseerd en instructies geven aan 

leerling/cliënt aangaande hoe en wat te leren, richt Spreuken zich expliciet tot de 

leraar/begeleider. Hij krijgt de opdracht om aan leerlingen/cliënten vaardigheden over te 

dragen (Spreuken 1:4) en daarnaast moet hij ze vermanen (als er zicht op verbetering is) 

(19:18; 23:13-14 en 29:17) en inwijden (22:6). Impliciet worden in begeleiding ook 

vaardigheden overgedragen. Begeleiding richt zich immers op een betere uitvoering van 

het werk in directe contactsituatie (Siegers 2002:7) en daar zijn vaardigheden voor nodig. 

De overdracht van deze vaardigheden staat wellicht niet expliciet centraal in het 

begeleidingsproces, maar is uiteindelijk wel mede doel van de begeleiding. Vaardigheden 

die contactsituaties optimaliseren en daarmee de uitvoering van het werk positief 

beïnvloeden. Naast kennisoverdracht roept Spreuken op tot vermanen waarbij wordt 

gedoeld op grenzen stellen en/of corrigerend optreden met het oog op het welzijn van de 

leerling/cliënt(/begeleider). Ook de begeleidingskunde voegt nieuwe aspecten aan haar 

repertoire toe. Eén van deze werkvormen is bijvoorbeeld provocatief begeleiden dat zich 

kenmerkt door een uitdagende stijl die zich richt op het in beweging brengen van de 

leerling/cliënt (Hollander & Wijnberg 2006). Deze vorm van begeleiding is niet vrij van 

‘vermaan’. Ik pretendeer met deze uitspraak geen isgelijkteken te zetten tussen vermaning 

in (professionele) begeleiding en Spreuken alhoewel het zich in beide op het leerproces 

van de leerling/cliënt richt. Er mag ook van vermaning gebruik worden gemaakt als de 

leerling/cliënt zich bedient van niet-ethisch gedrag of niet-ethische uitspraken. Elke 

interventie moet echter gericht zijn op het leren van de leerling/cliënt. De derde opdracht 

van Spreuken aan de leraar/begeleider is het inwijden van de leerling/cliënt ‘over de eis 

van zijn weg’. De eindbestemming van de weg in (professionele) begeleiding en Spreuken 

verschilt (leren werken en leren leven) maar de ‘route’ komt overeen. In begeleiding wordt 

gebruik gemaakt van Kolbs typologie van leerstijlen (Kolb 1984; Hendriksen 2005; Van 

Kessel 2005) waarmee de begeleider zicht krijgt op de leerstijl van de cliënt en daarbij kan 

aansluiten. Ook Spreuken roept op om rekening te houden met de persoonlijkheid, 

mogelijkheden, omstandigheden et cetera van de leerling. 

 

In zowel (professionele) begeleiding als Spreuken neemt ervaringsleren een grote plaats 

in. De term ‘ervaringsleren’ heeft echter in de context van (professionele) begeleiding een 

andere betekenis dan in de context van Spreuken. In de context van begeleiding heeft de 
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term betrekking op het leren van de cliënt. Hij leert in begeleiding aan de hand van ervaring 

die hij in contactsituaties heeft opgedaan met als doel steeds beter beslagen ten ijs te 

komen in zijn werk, stage et cetera. De bron van leren in (professionele) begeleiding is 

dus de ervaring waarop de cliënt reflecteert (en waarin de begeleider hem begeleidt). In 

Spreuken is de ervaring van de wijsheidsleraren (heden) (en voorgaande geslachten - 

verleden) het uitgangspunt en de bron van het leren van de leerling. Spreuken bevat dus 

kennis gebaseerd op ervaring die de leerling zich moet eigen maken om te komen tot een 

levend ‘leven’ (paragraaf 7.3.4). Hieruit blijkt dat ook het doel van het leren op grond van 

ervaring verschilt. Het doel van (professionele) begeleiding is leren leren en tegenstelling 

tot Spreuken dat zich richt op leren leven (in relatie tot JHWH, medemens en 

gemeenschap). Samenvattend wijst de term ‘ervaringsleren’ in (professionele) begeleiding 

op het leren leren van de cliënt op basis van eigen ervaring en in Spreuken op het leren 

leven van de leerling op grond van de ervaringskennis van de wijsheidsleraar (of zijn 

voorgeslacht). 

 

Leren/onderwijzen en worden begeleid/begeleiden zijn geen vrijblijvende bezigheden. 

Beide leggen een claim op de leraar/begeleider en op de leerling/cliënt. De 

leraar/begeleiden moet over vaardigheden beschikken om een adequate leeromgeving te 

scheppen. De leerling/cliënt moet tot leren worden aangezet. In onderwijzen/begeleiden 

moet worden aangesloten bij de leerstijl van de leerling/cliënt. In begeleiden staat het 

leerdoel vooraf vast: ‘leren uitvoeren van geprofessionaliseerd werk in directe 

contactsituaties’ (Siegers 2002:7). De begeleider staat in dienst van dit leerdoel. In 

Spreuken bepaalt de leraar het leerdoel van de leerling: ‘leven’ in relatie tot (individuele) 

naaste, samenleving én JHWH. 

 

De christen-begeleider, die zich in zijn professionaliteit wil laten inspireren door het boek 

Spreuken, kan zich, naast de doelstelling die Siegers verwoordt (bewust en doelgericht 

leren van de cliënt op basis van zelfsturing), mede richten op het geestelijk welzijn van de 

cliënt: ‘leven’ zoals het Spreukenboek dat onder woorden brengt. Bewust en doelgericht 

leren in Spreuken komt tot uiting in vijf werkwoorden: horen/luisteren, opmerken/acht 

slaan op, aannemen, verwerven en bewaren/(be)waken. Voor de christelijke opleiding tot 

begeleidingskundige is in dit verband een taak weggelegd om deze vijf 

(proces)werkwoorden onder de aandacht van de begeleider (in spe) te brengen en inhoud 

te geven. De christen-begeleider wordt in Spreuken (1:4) opgeroepen om schranderheid 

en kennis en bezonkenheid over te dragen aan de cliënt. Spreuken biedt de mogelijkheid 

om de cliënt aan te zetten tot leren door gebruik te maken van vermaan, maar roept op 

om daarbij de persoonlijkheid, mogelijkheden en omstandigheden van de cliënt in acht te 

nemen. Vaardigheden waaraan in het curriculum van de christelijke opleiding tot 
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begeleidingskundige aandacht kan worden besteed. In de begeleidingskunde en Spreuken 

speelt het ervaringsleren van de cliënt een grote rol. Spreuken maakt echter gebruik van 

de ervaringskennis van de begeleider die kan worden ingezet ten behoeve van het 

leerproces van de cliënt. Ook hierin kan de opleiding een rol van betekenis spelen. 

 

7.3.3  DE ‘VREES VOOR JHWH’ EN DE GROND- EN BEROEPSHOUDING IN BEGELEIDING 

 

7.3.3.1 INLEIDING 

 

Voordat ik inga op de relatie tussen de ‘vrees voor JHWH’ en (de grond- en beroepshouding 

in) begeleiding besteed ik aandacht aan een aantal visies op de grond- en beroepshouding 

van de begeleider in (professionele) begeleiding. Daarna richt ik mij op de interpretatie 

van het woord ‘vrees’ door Melchert (1998) en laat ik in een notendop de exegese van het 

woord ‘vrees’ in paragraaf 6.3 de revue passeren. Nadat ik deze drie facetten onder de 

loep heb genomen, kom ik tot een conclusie met betrekking tot de relatie tussen de ‘vrees 

voor JHWH’ en de grond- en beroepshouding in begeleiding. 

 

7.3.3.2 VISIES OP DE GROND- EN BEROEPSHOUDING VAN DE BEGELEIDER IN (PROFESSIONELE) 

BEGELEIDING 

 

In (professionele) begeleiding wordt aan de grond- en beroepshouding van de begeleider 

uitgebreid aandacht besteed. Het hoofddoel dat bij dit houdingsaspect naar voren komt, is 

inzicht in eigen grond- en beroepshouding en het effect daarvan op begeleiding. Daartoe 

verwijs ik naar een aantal auteurs waaronder Zier (1983), Siegers (2002), Van Praag 

(1993, 2005), Borst (2010a; 2010b) (vanuit een specifiek christelijke hoek) en De Haan 

(2011). Ik laat deze auteurs kort aan het woord voordat ik overga tot een eigen 

positiebepaling. 

 

Zier (1983:21-26)16 wijst op vier opgaven die van belang zijn voor de supervisor (= 

begeleider): genegenheid17, begrip18, kunde19 en durf.20 

 

Het werk van Siegers behoort tot de toonaangevende literatuur op het gebied van de 

begeleidingskunde in Nederland. Alhoewel hij zich met name richt op supervisie, is zijn 

                                                           
16 Ik voer Zier ten tonele omdat hij één van de grondleggers van supervisie in Nederland is. 
17 ‘Wie niet wordt geroerd door wat de dienstafnemer doormaakt aan spanning, leed, onzekerheid, 
onbeholpenheid of wanhoop kan beter ophouden. Ook degene die niet blij wordt als de dienstafnemer iets nieuws 
probeert of iets nieuws beleeft, kan er beter mee stoppen’ (Zier 1983:21). 
18 ‘… niet begrepen … werkt ontmoedigend. De dienstafnemer ervaart dan afstand, onbegrip, eenzaamheid. Het 
vertrouwen in de dienst slinkt en de afstand tegenover de dienstverlener groeit’ (Zier 1983:22-23). 
19 ‘Kundigheid houdt in dat je weet waarmee en hoe je in staat bent de dienstafnemer te helpen’ (Zier 1983:24). 
20 ‘… als de dienstverlener niet durft, loopt het vertrouwen bij de dienstafnemer terug’ (Zier 1983:26). 
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theorie uit te breiden naar andere vormen van begeleiding. Ik hanteer daarom de brede 

term ‘begeleiding’ in plaats van ‘supervisie’. Siegers merkt op dat in begeleiding zowel de 

persoon van de begeleider als de cliënt belangrijk zijn (Siegers 2002:197) omdat de aard 

van het werk ‘interactioneel gezien erg complex is’ en het om ‘persoonlijke betrokkenheid’ 

gaat. Hij wijst hiertoe op de rol van emoties en gevoelens21 in begeleiding en hun relatie 

tot socialisatie en richt zich vervolgens op het omgaan met gevoelens (van zowel 

begeleider als cliënt) in begeleiding in relatie tot leren. Hij besluit met een bespreking van 

de relatie verstand-gevoel en zegt dat er geen sprake is van een tegenstelling tussen beide 

(alhoewel er voor hem wel een onderscheid blijft tussen denken en voelen; ‘voelen is niet 

slechts een begeleidend verschijnsel van de rede’) (Siegers 2002:243-245). 

 

Naast Siegers buigt ook Van Praag zich over de grondhouding van supervisoren 

(begeleiders). Hij komt tot de slotsom dat een begeleider moet beschikken over een 

onderzoekende houding die onder meer wordt gekenmerkt door durf.22 Van Praag wijst 

daarnaast op ‘reflectie tijdens interactie’. Voor de ontwikkeling van een grondhouding moet 

volgens hem veel worden geoefend. Van Praag wijst naast een reflectieve houding op het 

begrip ‘serendipiteit’: de gave om door toevalligheden iets te ontdekken waarnaar de 

begeleider niet op zoek was (Van Praag 1993:83-84; Van Praag 2005:177, 181). Hij merkt 

bij deze grondhouding op dat ‘vertrouwen op de creativiteit van je eigen reflectieproces en 

weet hebben van serendipiteit belangrijke elementen zijn in het ontwikkelen van de 

grondhouding van supervisoren. Geleerd hebben te leren, hoort daar ook bij. Dat vraagt 

veel oefening en daar is dúrf voor nodig’ (Van Praag 2005:177, 181). 

 

Ook Borst, maar dan vanuit christelijk perspectief, houdt zich bezig met de grond- en 

beroepshouding van de begeleider. Borst buigt zich over spiritualiteit in supervisie. Het 

gaat volgens hem bij spiritualiteit om ‘het levensbeschouwelijk functioneren van de mens, 

al dan niet verbonden met een godsdienst, waartoe ook vragen van zinervaring en 

zingeving gerekend worden’. Borst richt zich vervolgens op het spirituele bewustzijn van 

de supervisant dat voor de supervisor afstemming, open staan, stil zijn, luisteren, 

ontvankelijk zijn, wachten et cetera met zich meebrengt. Hij zegt dat, wil de supervisor de 

‘diepte’ van werkvragen met zijn supervisanten kunnen bewerken, de supervisor zich tot 

de bronnen van de supervisant en eigen bronnen heeft te verhouden (Borst 2010a:43, 47-

49). Naast spiritualiteit besteedt Borst aandacht aan morele dilemma’s in supervisie en 

coaching. Hij merkt op dat zowel de supervisant als de supervisor met dilemma’s in 

aanraking komen. Het bespreken en zo mogelijk oplossen vindt plaats vanuit een eigen 

                                                           
21 ‘Het onderscheid tussen emoties en gevoelens is dat er bij emoties sprake is van die drang om te handelen 
met stuurvoorrang, terwijl bij gevoelens die drang ook wel beleefd wordt maar zich nog niet met stuurvoorrang 
aan ons opdring’ (Siegers 2002:207). 
22 Zie ook Zier (1983:21-26) die naast durf op genegenheid, begrip en kunde wijst. 
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doorleefde levensbeschouwing. Dit vereist van de supervisor een groot vermogen om het 

eigen normen- en waardepatroon op het spoor te komen (Borst 2010b:77-79). 

 

Evenals Borst kijkt ook Bakker-Havelaar vanuit een christelijke invalshoek naar de persoon 

van de supervisor maar dan de supervisor als mystagoog. Zij vraagt zich af op welke 

manier godsbeelden doorwerken in supervisie en wat de rol van de supervisor daarin is. 

Haar vraagstelling ligt op het terrein van spiritualiteit en supervisie. Bakker-Havelaar kijkt 

voor de beantwoording van haar vraag naar godsbeelden (de hand van God) die leven bij 

de supervisant en de manier waarop de supervisor hiermee dient om te gaan. Zij merkt op 

dat de supervisor een luisterende houding, openstaan voor de ervaring en verwondering 

(met daarbij ontsluitende vragen die zich richten op het godsbeeld van de supervisant) 

past (Bakker-Havelaar 2010:54, 57). Bakker-Havelaar (2010:68) komt tot de conclusie 

dat de rol van de supervisor die als van een mystagoog is (paragraaf 7.2). 

 

De houding van een coach kenmerkt zich wat De Haan (2007:133-134) betreft door: 

empathie, respect, warmte en echtheid voor de coachee; tolerantie en openheid voor 

uiteenlopende waarden en opvattingen; beschikbaarheid: rust en ruimte voor de coachee; 

een zekere balans tussen afstand en betrokkenheid; bemoediging en mildheid naar de 

coachee; bereidheid om het initiatief en de verantwoordelijkheid bij de ander te laten; een 

dienstverlenende houding naar de coachee, haar helpen om het zelf te (leren) doen; zo 

min mogelijk advies; alleen confronterend als de coachee het aankan en er baat bij heeft; 

en humor en relativeringsvermogen. 

 

De Haan (2011:20) stelt de vraag wat iemand tot een goede supervisor maakt en komt 

tot de slotsom dat zo iemand veel aandacht besteedt aan het op hun gemak stellen van de 

supervisanten, begrip tonen en aan het creëren van een zo veilig en vertrouwelijk 

mogelijke omgeving waarin de supervisant zich begrepen kan voelen. Het is opmerkelijk 

dat de facetten die De Haan noemt ook liggen opgesloten in de vier opgaven van Zier. 

Blijkbaar zijn de grond- en beroepshouding van de begeleider vrij constante factoren in 

het begeleidingsproces. 

 

Uit de bestudering van bovenstaande auteurs komt een aantal kwaliteiten of vaardigheden 

naar voren die de houding van de begeleider zouden moeten kenmerken. Tot deze 

kwaliteiten of vaardigheden behoren: persoonlijke betrokkenheid bij/afstemming 

op/openstaan of ontvankelijk zijn voor (ervaringen van) de cliënt, reflectief vermogen, 

durf, stil zijn of wachten en luisteren. Daarnaast moet een begeleider beschikken over een 

doorleefde levensbeschouwing en zich verhouden tot de bronnen van de cliënt en eigen 

bronnen. 
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7.3.3.3 DE INTERPRETATIE VAN HET WOORD ‘VREES’ DOOR MELCHERT 

 

Melchert zegt dat ‘vrees’ het natuurlijke antwoord is op een overweldigende macht zoals 

bijvoorbeeld de openbaring van JHWH op de berg Sinaï maar ook aantrekkingskracht of 

fascinatie23 in zich bergt. Hij sluit hiermee aan bij de oorsprong van het woord. Volgens 

hem kan de uitdrukking betekenissen hebben waarmee wij (relatief) onbekend zijn (Zalig 

een mens die voortdurend verschrikt is, wie zijn hart verhardt valt in het kwaad – Spreuken 

28:14). In deze tekst is ‘vrees’ een zegen. De ‘vrees voor JHWH’ is, zo zegt Melchert, niet 

simpelweg een emotionele of psychologische reactie op de aanwezigheid van JHWH. 

Meestal betekent het volgens hem kennis van en gehoorzaamheid aan JHWH.24 Een 

omschrijving die ook uit de bestudering van de commentaren in hoofdstuk 7 naar voren is 

gekomen. Het mag volgens Melchert echter niet als cognitief kennen worden opgevat en 

het is geen ‘dogmatische’ waarheid. De ‘vrees voor JHWH’ moet in pedagogische zin 

worden uitgelegd als ‘besteed aandacht aan’ of ‘wees alert op’. Het is een houding ten 

opzichte van JHWH: weten dat JHWH nabij of present is én een ‘emotioneel’ antwoord op 

dat weten. In de ‘vrees voor JHWH’ kunnen cognitie (weten) en emotie (eerbied/ontzag) 

niet van elkaar worden losgemaakt (Melchert 1998:36-40). 

 

7.3.3.4 DE EXEGESE VAN HET WOORD ‘VREES’ IN PARAGRAAF 6.3 

 

Spreuken 1:7 (Vrees voor JHWH is het begin van kennis; wijsheid en vermaning, dwazen 

zullen die verachten) wordt meer herhaald dan welk vers ook. Het is een tekst die 

overgangen markeert. Zo wordt in het slot van de inleiding op Spreuken (1:7) de aandacht 

op de ‘vrees voor JHWH’ gevestigd. Dit geldt ook voor Spreuken 9:10 dat het slot inluidt 

van de eerste verzameling (9:10-18) en de overgang vormt naar de tweede verzameling 

(paragraaf 6.3.6). Job refereert aan de ‘vrees voor JHWH’ (28:28) op het moment dat hij 

en zijn drie ‘vrienden’ hun dispuut hebben beëindigd en hij op het punt staat (om) JHWH 

te ‘verdedigen’. In het eerste hoofdstuk van Wijsheid van Jezus Sirach komt een verwijzing 

naar de ‘vrees voor JHWH’ vijf keer voor (1:14, 16, 18, 20 en 27) samen met zeven 

reflecties op de uitdrukking (1:8, 11, 12, 13, 25, 28 en 30). Von Rad (1972:67) merkt op 

dat de ‘vrees voor JHWH’ ‘contains in a nutshell the whole Israelite theory of knowledge’. 

In paragraaf 6.3 ben ik tot de slotsom gekomen dat de ‘vrees voor JHWH’ één van de 

theologische hoofdthema’s van het boek Spreuken is. ‘Vrees’ heeft zijn oorsprong in de 

angst voor de godheid zoals uit de wijsheidsliteratuur buiten Israël blijkt. Het woord heeft 

deze lading in de Israëlitische wijsheid verloren en moet daar worden opgevat als respect 

of achting die de relatie van de mens ten opzichte van JHWH kenmerkt. Dat ‘vrees’ niets 

                                                           
23 Melchert (1998:37) wijst hiertoe op Otto (1950:12-41). 
24 Melchert (1998:38) wijst hiertoe op Otto (1950:66). 
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met angst te maken heeft, blijkt ook uit de ‘vrees voor JHWH’-spreuken die in Spreuken 

10:27; 14:26 en 14:27 de revue passeren. Het voegt dagen toe, verzekert sterkte en is 

een springader van leven.  

 

Spreuken 1:7 zegt dat de ‘vrees voor JHWH’ het begin van kennis is (het besef dat de 

mens in zijn doen en laten (totaal) afhankelijk is van JHWH). ‘JHWH vrezen’ is dus 

voorwaarde voor ‘wijs worden’ en ‘wijs worden’ is synoniem voor ‘kennis vergaren of 

verzamelen’ (Job 28:28). Het voorwaardelijke blijkt uit het gebruik van het begin in 

Spreuken 1:7. ‘Vrees voor JHWH’ (en daarmee gepaard gaand ‘kennis’) is een pijler van 

de wijsheid en kan daarmee voor de christelijke begeleidingskunde van grote betekenis 

zijn. Het komt de mens niet aanwaaien zoals blijkt uit het woord dán in Spreuken 2:5. Aan 

‘vrees voor JHWH verstaan’ en ‘kennis van God vinden’ gaat een proces vooraf dat wordt 

geschetst in Spreuken 2:1-4. Spreuken 9:10 benadrukt nogmaals (evenals Spreuken 1:7) 

de relatie tussen ‘vrees voor JHWH’ en wijsheid.  

 

De ‘vrees voor JHWH’ gaat hand in hand met gebogenheid (Vrees voor JHWH maant tot 

wijsheid,- voor het aanschijn van glorie komt gebogenheid – Spreuken 15:33 en Het gevolg 

van gebogenheid en vrees voor JHWH,- is rijkdom, glorie en leven – 22:4). Holmer zegt 

het als volgt: 

 

Without the fear of God, one could not quite be sure of correct knowledge of him. But a word 

is needed about that fear. Certainly it is more like awe and regard, a kind of wariness, probably 

the sort that would mean watching your step in his presence. … When God is characterized as 

worthy of fearful regard, one learns some theology, something about God. It would be very 

odd to be an expert on God without experiencing this fearful aspect. Those of us who are apt 

to ask for the objective teachings first, the plain teachings, without the emotional and 

subjective side, are easily misled here. It is not as if you can have the objective teachings on 

one occasion and then, as a matter of preference, decide to be fearful on another occasion. 

Nor is the fear separable in quite that way. For to know that God is fearful is already to fear. 

Thus the teaching about God cannot be entertained correctly without fear’s being part of the 

mode of assimilating the meaning. 

 

(Holmer 1984:54-55) 

 

7.3.3.5 CONCLUSIES 

 

Opleidingen voor begeleidingskunde pretenderen aandacht te besteden aan de grond- en 

beroepshouding van de begeleider. In de literatuur die door opleidingen wordt aangereikt, 

komen echter alleen kwaliteiten en vaardigheden naar voren waarover de begeleider moet 

beschikken om zijn beroep te kunnen uitoefenen (beroepshouding). Deze kwaliteiten en 
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vaardigheden behoren tot het ‘gereedschap’ van elke begeleider. Wat betreft de 

grondhouding van de begeleider wijst Borst op de noodzaak van een doorleefde 

levensbeschouwing en de speurtocht naar het eigen normen- en waardepatroon. Bakker-

Havelaar besteedt aandacht aan godsbeelden van cliënten in begeleiding, geeft aan hoe 

de begeleider hiermee moet omgaan maar besteedt geen aandacht aan de godsbeelden 

van de begeleider. Dit is opmerkelijk omdat haar bijdrage zich richt op de vraag hoe 

spiritualiteit in begeleiding ter sprake kan komen, hoe om te gaan met morele dilemma’s 

en hoe godsbeelden een belemmering of bevrijding kunnen zijn om tot handelen te komen. 

Deze thema’s hebben namelijk niet alleen betrekking op de persoon van de cliënt, maar 

kleuren ook de begeleider. 

 

Borst komt naar mijn mening het meest in de buurt van de grondhouding van een 

begeleider door te wijzen op de noodzaak van zelfonderzoek: welke levensbeschouwing 

heb je als begeleider en welke normen en waarden liggen daaraan ten grondslag? In de 

benadering van Borst meen ik de vooronderstelling (die ik deel) te bespeuren dat 

begeleiden geen ‘neutrale’ en ‘objectieve’ bezigheid is. 

 

Huisman laat in zijn bijdrage het ‘leven’ van de begeleider buiten beschouwing en besteedt 

geen aandacht aan diens socialisatie alhoewel hij heeft geconstateerd dat ook de 

begeleider wordt geconfronteerd met invloeden uit zijn verleden. Huisman neemt (evenals 

Borst) stelling tegen het waardevrij zijn van begeleiding. 

 

Zoals ik heb laten zien in hoofdstuk 1 (paragraaf 1.1.6) zijn zowel de begeleider als de 

cliënt niet waardevrij. In begeleiding spelen de levensbeschouwing en de normen en 

waarden van de begeleider en de cliënt (socialisatie of levensweg) een rol. Daaraan valt 

niet te ontkomen. Het boek Spreuken biedt de christen-begeleider de mogelijkheid zijn 

christen-zijn in een begeleidingsproces (en daarmee in zijn relatie tot de cliënt) gestalte te 

geven. De grondhouding van de christen-begeleider mag getuigen van een geworteld zijn 

in en een verbondenheid met het godsbeeld ‘vrees voor JHWH’. De grondhouding van de 

christen-begeleider is niet los verkrijgbaar maar gaat gepaard met zijn ‘vrees voor JHWH’. 

Zijn grondhouding mag dan ook het getuigenis van een totale afhankelijkheid van JHWH 

en een levende relatie met Hem weerspiegelen. De vrucht van deze grondhouding is 

volgens Spreuken ‘gebogenheid’ of ‘nederigheid’ die gestalte kan krijgen in het 

begeleidingsproces. De ‘vrees voor JHWH’ is dan geen belemmerende maar een 

bevrijdende factor in begeleiding omdat de begeleider weet dat hij het begeleidingsproces 

uit handen mag geven aan dé Begeleider. De christelijke opleiding tot begeleidingskundige 

heeft tot taak te laten zien dat grondhouding en godsbeeld een twee-eenheid vormen. Zij 

heeft de mogelijkheid om in haar curriculum aandacht te besteden aan de Bijbelse 
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betekenis van het woord ‘vrees’ zoals in het boek Spreuken verwoord en het effect daarvan 

op de grondhouding van de begeleider. Een grondhouding die zich ook mag manifesteren 

in het leven van de christen-cliënt. 

 

7.3.4  ‘LEVEN’ IN SPREUKEN EN DE DOELSTELLING VAN BEGELEIDING 

 

7.3.4.1 INLEIDING 

 

In paragraaf 7.3.4 richt ik mij eerst op het doel van (professionele) begeleiding (paragraaf 

7.3.4.2) aan de hand van bronnen uit de begeleidingskunde. Vervolgens besteed ik 

aandacht aan het doel van Spreuken (paragraaf 7.3.4.3), waarbij ik gebruik maak van de 

exegese uit hoofdstuk 6. Ik sluit af met een visie op de doelstelling van begeleiding vanuit 

christelijk perspectief (paragraaf 7.3.4.4). 

 

7.3.4.2 HET DOEL VAN (PROFESSIONELE) BEGELEIDING 

 

Siegers (2002:139-192) richt zich in zijn ‘Handboek supervisiekunde’ op de doelen van 

supervisie. Hij rafelt de doelstelling van supervisie in drie subdoelen uiteen: ‘het leren 

uitvoeren van een bepaald beroepswerk’ (beroepsspecifieke doelstelling’), ‘het leren van 

negen supervisorische basisvaardigheden’ (generieke doelstelling) en leren het werk uit te 

voeren op basis van zelfsturing en dat leren een vervolg geven (ook op basis van 

zelfsturing) (leren-leren doelstelling). 

 

Het leren uitvoeren van een bepaald beroepswerk komt volgens Siegers tot uiting in het 

leren gebruiken van de regels van het betreffende beroep. Deze regels betreffen het 

hanteren van de interactie met de cliënt én het omgaan met zichzelf. Tot de negen 

supervisorische basisvaardigheden rekent hij: ervaren25, expliciteren26, concretiseren27, 

reflecteren28, conceptualiseren29, generaliseren30, leren door doelgericht uitproberen31, 

integratief functioneren32 en problematiseren33 (Siegers 2002:139-192). 

 

                                                           
25 ‘… persoonlijk geraakt zijn in een bepaalde situatie/door een bepaalde gebeurtenis’ (Siegers 2002:155). 
26 Buiten zichzelf plaatsen en onder woorden brengen (Siegers 2002:155). 
27 De informatie gedetailleerder maken (Siegers 2002:158). 
28 Terugbuigen op een geëxpliciteerde ervaring en er nieuwe betekenis aan ontlenen (Siegers 2002:159). 
29 ‘… het leren maken van verbindingen tussen het (concrete) ervaren en de abstracte begrippen ‘concepten’ en 
‘theorieën’’ (Siegers 2002:168). 
30 ‘Generaliseren is een bewerking van informatie, waardoor deze informatie een bredere geldigheid krijgt. 
Generaliseren verwijst naar het ontdekken van patronen of regelmatigheden in jezelf of in de wereld’ (Siegers 
2002:169). 
31 ‘… leren door handelen’ (Siegers 2002:170) (en geen ‘trial and error’-leren). 
32 ‘… functioneren vanuit de samenhang tussen denken, voelen, willen en handelen … en vanuit de samenhang 
tussen de persoon, het beroep en de concrete werksituatie …’ (Siegers 2002:176). 
33 ‘Problematiseren is iets tot een probleem, een vraag of een opgave maken’ (Siegers 2002:177). 
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Regouin (2005:7) stelt zich de vraag: Waarom supervisie? Zij komt tot de volgende 

omschrijving van supervisie (waarin ook het doel van deze begeleidingsvorm ligt 

opgesloten): ‘Supervisie is een leermethode voor (beginnende en gevorderde) beoefenaars 

van beroepen waarin communicatie tussen de werker en anderen een belangrijke rol 

speelt. Zij leren er op een specifieke manier hoe zij hun vakbekwaamheid kunnen 

verwerven of verbeteren’. 

 

In het artikel ‘Coaching en supervisie: Werelden van verschil of verwantschap?’ van Van 

Kessel komt het doel van zowel coaching als supervisie naar voren. Coaching behoort, 

naast supervisie, tot professionele vormen van begeleiding. Coaching is breder (sport, 

leven, studie en beroepsuitoefening) dan supervisie (beroepsfunctioneren). Coaching is 

dus een containerbegrip. Supervisie heeft zich ontwikkeld als een methode van opleiding 

en deskundigheidsbevordering voor mensgerichte beroepen waarin reflectie centraal staat 

en die zich richt op professionele zelfhantering in interactiesituaties. Coaching is afkomstig 

uit de sport en heeft een breder toepassingsgebied dan supervisie. Er zijn volgens Van 

Kessel drie opvallende verschillen aan te wijzen tussen supervisie en coaching: (1) 

coaching richt zich op specifiek beoogde resultaten en supervisie heeft een meer open 

doelstelling, (2) coaching maakt gebruik van feedback en supervisie richt zich meer op 

reflectie en (3) coaching zet meer ‘instrumenten’ in (waaronder bijvoorbeeld 360-graden 

feedback). In de praktijk blijken supervisie en coaching elkaar te beïnvloeden en aan te 

vullen (Van Kessel 2008:70-73). 

 

Van Beek en Horrel hebben een bijdrage met als titel ‘Coaching of supervisie?’ geleverd 

aan het boek ‘Visies op supervisie: Reflecties op de praktijk’ dat onder redactie van Van 

Lakerveld en Tijmes is verschenen. De auteurs zetten coaching en supervisie naast elkaar 

en gaan op zoek naar overeenkomsten en verschillen. Zij komen tot de volgende 

omschrijvingen. Coaching is zowel een managementstijl als een vorm van begeleiding die 

zich richt op resultaat en op ontwikkeling van personen waarbij het leren op gang wordt 

gebracht. Het ‘… richt zich op de kennis, de vaardigheden, het zelfbeeld, de normen en 

waarden, eigenschappen en motieven van een persoon’ (Van Beek & Horrel 2002:149-

153). Het doel van supervisie is leren op een (relatief) zelfstandige manier geïntegreerd in 

een bepaalde beroepsrol te functioneren. ‘De supervisant leert meer zicht te krijgen op de 

samenhang van zijn denken, voelen en handelen … en leert vanuit deze samenhang … te 

reageren op zijn persoon, beroep en concrete situatie …’ (Van Beek & Horrel 2002:153). 

Van Beek en Horrel (2002:156) komen tot het volgende verschil tussen coaching en 

supervisie: ‘coaching richt zich op het resultaat, supervisie richt zich op het leren kennen 

van zichzelf in de beroepssituatie’. 
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Tot zover een overzicht van visies op de doelstelling van professionele begeleiding. 

Samenvattend kom ik tot de conclusie dat supervisie zich richt op de hantering van de 

eigen persoon en contactsituaties in de uitoefening van het beroep en daarvoor reflectie 

inzet. Coaching heeft een breder toepassingsgebied en maakt meer gebruik van feedback. 

In de praktijk zijn coaching en supervisie naar elkaar toegegroeid en beïnvloeden elkaar 

wederzijds. 

 

7.3.4.3 HET DOEL VAN SPREUKEN 

 

‘… het vermogen om het leven op de juiste manier in te richten’ 

(Snijders 1984:24) 

 

‘Relying on past insights, wisdom sets a direction for successful living in both the present 

and the future’ 

(Bergant 1997:102) 

 

‘It is not a book of facts. Its “wisdom” is a skill, an art – the art of living well’ 

(Clifford 1998:43) 

 

‘Proverbs … is concerned … with living well’ 

(Clifford 1998:43) 

 

‘The first and foremost purpose of the book is to acquaint its readers with the skills of 

life’ 

(Loader 2014:57) 

 

In paragraaf 6.4 heb ik de ‘leven’-teksten in Spreuken onder de loep genomen. 

 

Paragraaf 6.4.29 laat zien dat ‘leven’ voortkomt uit JHWH: want wie mij vindt, vindt leven 

(Spreuken 8:35a), voortduurt door JHWH: ja, door mij vermenigvuldigen zich je dagen, en 

worden aan jou toegevoegd jaren van leven (9:11) en zijn bestemming vindt in de 

nabijheid van JHWH: hem valt welbehagen ten deel van bij de ENE (8:35b). 

 

‘Leven’ is daarnaast het gevolg van: niet binnenkomen bij een vrouw die je vreemd is/een 

uitheemse (Spreuken 2:19 en 16), mijn onderricht niet vergeten en mijn geboden bewaren 

(3:1-2), beleid en bezonkenheid bewaren (3:21), horen en mijn aanzeggingen aannemen 

(4:10), de vermaning vasthouden, niet loslaten en bewaren (4:13), opmerkzaam zijn op 

mijn woorden, tot mijn aanzeggingen je oor neigen, ze niet uit je ogen laten wijken, diep 
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in je hart bewaken en hen vinden (4:20-22), je hart behoeden met alle waakzaamheid 

(4:23), bestraffingen en vermaan (6:23), de arbeid van een rechtvaardige (10:16), het in 

acht nemen van een vermaning (10:17), gerechtigheid (11:19), het pad van gerechtigheid 

(12:28), het onderricht van een wijze (13:14), een gezond hart (14:30), inzicht (15:24), 

giften haten (15:27), horen naar een bestraffing (15:31), inzicht (16:22) en gerechtigheid 

en goedertierenheid najagen (21:21). 

 

Tenslotte wordt ‘leven’ verbonden met boom in Spreuken 3:18; 11:30; 13:12 en 15:4 met 

de opdracht daaraan vast te houden en haar te grijpen (3:18). 

 

In paragraaf 6.4.29 heb ik de inzichten van exegeten met betrekking tot ‘leven’ de revue 

laten passeren. Ik volsta hier met een korte samenvatting. ‘Leven’ heeft meer dan één 

betekenis waarvoor diverse bewoordingen worden gebruikt: 

 

 ‘leven’ heeft betrekking op het aardse leven, leven in het hier en nu, waar materiële 

voorspoed en lichamelijke gezondheid centraal staan. 

 ‘leven’ heeft betrekking op het aardse én het eschatologische (eeuwige) leven. In beide 

staat de relatie met JHWH op de eerste plaats (een godsdienstig leven). 

 ‘leven’ heeft betrekking op een moreel leven in relatie tot de medemens en de 

gemeenschap. 

 ‘leven’ komt van binnenuit (het hart) en wordt niet bepaald door de omstandigheden. 

 

7.3.4.4 CONCLUSIES 

 

We hebben gezien dat het doel van begeleiding (in het bijzonder de geprofessionaliseerde 

vormen supervisie en coaching) de uitvoering van het werk in de beroepspraktijk is waarin 

reflectie en/of feedback centraal staan. 

 

Het boek Spreuken richt zich, wat doelstelling betreft, op leven in de breedste zin van het 

woord. Een aspect dat in begeleiding alleen een rol speelt als het persoonlijk leven van een 

cliënt en het leren elkaar kruisen (Huisman 2002:109). De begeleiding die Spreuken biedt, 

bevat zowel ingrediënten van coaching als supervisie. De ouder/leraar (begeleider) bedient 

zich regelmatig van feedback (coaching) om daarmee het leerproces van de zoon/leerling 

(cliënt) een impuls te geven. Naast feedback speelt echter ook reflectie (supervisie) een 

rol. De zoon/leerling (cliënt) wordt uitgedaagd om te reflecteren op menselijke vragen, zijn 

relatie met JHWH, de ander, de gemeenschap et cetera.34 Het doel van de ouder/leraar 

                                                           
34 It is a reflection on the great human questions: life, death, love, suffering, evil, men’s relationship with God 
and with one another, social life, etc.’ (Charpentier 1992:80). 



 
623 

(begeleider) was het reflectievermogen van de zoon/leerling (cliënt) een impuls te geven. 

Hij hoopte dat de zoon/leerling (cliënt) zijn eigen waarnemingen in overweging zou nemen 

om zo zijn mening weloverwogen te formuleren (Tucker 2000:157). Ook in paragraaf 

3.2.3.1 heb ik laten zien dat ervaringsleren deel uitmaakt van de wijsheid (ervaringsleren 

maakt deel uit van zowel coaching als supervisie).35 

 

Ik kom tot de conclusie dat in (professionele) begeleiding nagenoeg geen aandacht wordt 

besteed aan de diepste betekenis van leven. De begeleidingskunde richt zich volledig op 

de uitvoering van het werk in de beroepspraktijk en besteedt alleen aandacht aan het 

levensgebied van de cliënt als dit het leren van de cliënt (vaak nadelig) beïnvloedt. Ik 

onderschrijf de mening dat begeleiding geen therapie en/of pastoraat is (en mag worden) 

en de begeleider geen therapeut en/of pastor is (en mag worden). Begeleiden vanuit 

christelijk perspectief dient echter, naast beperkte therapeutische, pastorale aspecten te 

bevatten. De christen-begeleider moet in staat zijn om pastorale facetten in de begeleiding 

aan de orde te stellen en te thematiseren, zonder dat begeleiding in pastoraat ontaardt en 

zonder dat de begeleider pastor wordt. Hij mag zich niet beperken tot de uitvoering van 

het werk. De christen-begeleider moet zich naast de leren-leren-doelstelling richten op 

leren leven. Ik ben geneigd om te zeggen dat hij zich primair op leren leven moet richten 

zonder daarbij de beroepsuitoefening uit het oog te verliezen. Het draait, in de lijn van de 

geloofsbelijdenis van christenen, om de vraag hoe te leven vanuit de relatie met God en 

Zijn Zoon Jezus Christus daarbij geïnspireerd door de Heilige Geest en het effect daarvan 

op medemens en gemeenschap. Leren-leren heeft een beperkte houdbaarheid en alleen 

betekenis in dit (aardse) leven; het is gericht op horizontaal welzijn. Leren leven kent geen 

houdbaarheidsdatum; het richt zich op verticaal welzijn dat zich uitstrekt tot in het eeuwige 

(eschatologische) leven. 

 

De christelijke opleiding tot begeleidingskundige heeft tot taak haar studenten zodanig op 

te leiden dat zij, naast leren-leren in relatie tot het beroep, ook in staat zijn aandacht te 

besteden aan de levensweg (leren leven) van de cliënt. Zij moet hiertoe haar begeleiders 

in opleiding (pastorale) vaardigheden aanbieden die hen dit mogelijk maakt. 

 

 

 

 

                                                           
‘Wisdom is concerned with the development of the skill of life; it is based upon experience, observation, insight 
into, and reflection on the various aspects of existence’ (Khanjian 1973:26). 
‘It sought … to provide guidance for living by propounding rules of moral order and … to explore the meaning of 
life through reflection, speculation, and debate’ (Scott 1971:22). 
35 De term ‘ervaringsleren’ heeft echter in de context van (professionele) begeleiding een andere betekenis dan 
in de context van Spreuken. 
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7.3.5  HET BOEK SPREUKEN EN DE BEGELEIDINGSRELATIE 

 

7.3.5.1 INLEIDING 

 

In paragraaf 6.7 heb ik aandacht besteed aan teksten uit Spreuken waarin wordt gesproken 

over gedrag (verbaal en non-verbaal), deugden en vaardigheden en emotie, en waarin 

waarschuwingen en advies voorkomen die een rol spelen in (professionele) begeleiding.36 

 

In de eerste boeken die zijn verschenen op het gebied van (professionele) begeleiding 

(supervisie) wordt al aandacht besteed aan de begeleidings- of supervisierelatie (Siegers 

& Haan 1983:250-254; Zier 1983:19-26). Maar ook in literatuur van meer recente datum 

komt dit thema naar voren (De Haan 2007:27-54; De Haan 2011:25-51). 

 

In paragraaf 7.3.5.2 vat ik samen wat de literatuur zegt over de begeleidingsrelatie en in 

paragraaf 7.3.5.3 kijk ik naar het verband tussen Spreuken en deze literatuur (op het 

gebied van de begeleidingskunde toegespitst op de begeleidingsrelatie). 

 

In hoofdstuk 6 is naar voren gekomen dat Spreukenwijsheid zich niet alleen richt op de 

zoon/leerling maar ook op de ouder/leraar. In deze paragraaf kijk ik naar de 

begeleidingsrelatie vanuit het perspectief van de begeleider en laat ik de cliënt buiten 

beschouwing. 

 

7.3.5.2 DE BEGELEIDINGSRELATIE IN DE LITERATUUR 

 

Siegers en Haan vatten de begeleidingsrelatie op als een hulpverleningssituatie die wordt 

gekenmerkt door machtsongelijkheid37 en zich richt op het verwezenlijken van de doelen 

van de cliënt. Omdat, volgens hen, de cliënt met zijn persoon betrokken is in de 

begeleidingsrelatie moet de begeleider hem vertrouwen en veiligheid bieden zodat hij in 

staat is zich open te stellen en zichzelf onder ogen te zien. Praten over de werkervaringen 

van de cliënt en dat wat tijdens begeleiding plaatsvindt, vormt het belangrijkste deel van 

de begeleidingsbijeenkomst (Siegers & Haan 1983:250-259). Begeleiding als didactisch 

model behoort (dus) tot de gespreksvormen (Griffioen 1980:60). De taak van de 

begeleider met betrekking tot het helpen leren van de cliënt is dan ook voor een groot deel 

verbaal en daarom is het doelgericht hanteren van het gesprek in begeleiding erg 

                                                           
36 Siegers (2002:197) merkt op dat het gedrag en de interactie met de begeleider van invloed zijn op de beleving 
van de cliënt. 
37 Siegers en Haan wijzen op Stapert en Benjamins (1976:83) die opmerken dat de begeleider grofweg drie 
posities kan innemen in de begeleidingsrelatie: terughoudend, vanuit een eigen agenda en vanuit een 
gezamenlijke betrokkenheid. 
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belangrijk. Naast de verbale component in begeleiding besteden Siegers en Haan aandacht 

aan het non-verbale gedrag van begeleider en cliënt (Siegers & Haan 1983:250-259).38  

 

Zier39 vraagt zich af wat de kwaliteit van een goede relatie bepaalt. Hij komt tot vier 

opgaven: genegenheid, begrip, kunde en durf die voor een goede begeleidingsrelatie van 

cruciaal belang zijn. ‘Wie niet wordt geroerd door wat de dienstafnemer doormaakt aan 

spanning, leed, onzekerheid, onbeholpenheid of wanhoop kan beter ophouden. Ook degene 

die niet blij wordt als de dienstafnemer iets nieuws probeert of iets nieuws beleeft, kan er 

beter mee stoppen’. De begeleider moet gesteld zijn op de cliënt. Naast genegenheid wijst 

Zier op begrip voor de geschiedenis en omstandigheden van de cliënt. De begeleider moet 

met de cliënt op zoek naar antwoorden op vragen vanuit begrip. Niet begrepen worden, 

werkt ontmoedigend. Genegenheid en begrip zijn echter niet voldoende voor een goede 

relatie. De begeleider moet ook over kunde beschikken. ‘Kundigheid houdt in dat je weet 

waarmee en hoe je in staat bent de dienstafnemer te helpen’. In kunde liggen kennis en 

ervaring opgesloten waarmee de begeleider kan besluiten hoe hij de cliënt tot leren kan 

aanzetten. Voor een goede begeleidingsrelatie is ook durf onmisbaar: durf om genegenheid 

te laten blijken maar ook om te confronteren. Zonder durf loopt volgens Zier het 

vertrouwen bij de cliënt terug (Zier 1983:21-26). 

 

Siegers (2002:392-393) wijst op drie kwaliteiten in de persoon van de begeleider die in 

zijn communicatie helpend zijn voor de cliënt: congruentie40, onvoorwaardelijke positieve 

gezindheid naar de cliënt41 en empathie.42 Hij besteedt daarnaast aandacht aan motivatie, 

openheid43 en deskundigheid (Siegers 2002:395-397). 

 

De Haan richt zich op een relationeel model van begeleiding waarin zowel verbaliteit als 

non-verbaliteit een belangrijke rol spelen. De begeleider observeert, reflecteert, luistert 

naar de cliënt en brengt zijn eigen waarnemingen naar voren waarin hij bevestigt, 

geruststelt, uitdaagt, confronteert, objectief commentaar levert et cetera. De begeleider 

staat open voor de cliënt. Non-verbaliteit blijkt net zo informatief te zijn als het verhaal 

                                                           
38 ‘… continu kleine signalen … geven waaruit blijkt dat wat de supervisant te berde brengt duidelijk is of nog niet 
duidelijk en daarbij laten blijken welke waarde daaraan wordt gehecht’ (Stapert & Benjamins 1976:82). 
In de beginfase van de begeleiding heeft de houding van de begeleider een geweldige modelfunctie. Doet de 
begeleider wat hij zegt? Kan hij echt luisteren? (Siegers & Haan 1983:307-309). 
39 Ik heb Zier ook ten tonele gevoerd in paragraaf 7.3.3 (De ‘vrees voor JHWH’ en de grond- en beroepshouding 
in begeleiding) omdat zijn gedachtegoed zowel in het licht van grond- en beroepshouding als de 
begeleidingsrelatie kan worden bezien. 
40 ‘De helper moet authentiek en echt zijn. Dit betreft de relatie van de helper met zichzelf’ (Siegers 2002:392). 
41 ‘Dit betreft acceptatie van en respect voor de cliënt’ (Siegers 2002:393). 
42 ‘Dit betreft een grondhouding waarin men zich kan openstellen voor de cliënt, zich kan inleven, dat wil zeggen 
zich kan verplaatsen in diens belevingswereld en daar ook adequaat uiting aan kan geven. Op deze wijze staat 
men open voor beïnvloeding door de ander’ (Siegers 2002:393). 
43 ‘Zich openstellen voor de cliënt vraagt deskundigheid zich in te leven in de cliënt, zich kunnen verplaatsen in 
hem, hem begrijpen … Zich openstellen naar de cliënt vraagt deskundigheid om te kunnen inschatten wat in het 
belang van de cliënt is om daarover met de cliënt te communiceren’ (Siegers 2002:395-396). 
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van de cliënt (De Haan 2011:13-18). De begeleider moet goed en alert kunnen luisteren 

op zowel inhouds- als betrekkingsniveau: hij moet met de cliënt meedenken over zijn 

werkervaring en hij moet openstaan voor de manier waarop de cliënt vertelt (luisteren 

onder de oppervlakte) (De Haan 2011:26-30). Goed en alert luisteren is niet voldoende. 

De begeleider moet ‘empathisch’ luisteren: hij moet zich al luisterend inleven in de cliënt. 

‘Dergelijk luisteren … is zo’n beetje het hele werk van de supervisor’. De Haan is van 

mening dat negentig procent van de technieken van een goede begeleider luister- of 

empathietechnieken zijn (De Haan 2011:40-42). Naast het ontwikkelen van een warme, 

respectvolle en veilige begeleidingsrelatie heeft de begeleider de taak ‘om ook gebieden 

van schaamte actief te openen, om patronen te blijven observeren en raden, en om zonder 

angst defensies tegemoet te treden’. De Haan merkt op dat de begeleider zijn ‘kleine’ 

waarheid ten beste moet geven ten behoeve van het leren van de cliënt (De Haan 2011:46-

50).44 In een eerdere publicatie zegt hij het als volgt: 

 

Wat ik hier voorsta is een benadering die zich niet beperkt tot alleen faciliterende, explorerende 

en ondersteunende interventies, maar die net zo goed gebruik kan maken van meer directieve, 

sturende en confronterende interventies, juist omdat ik ervan uitga dat de coachee die even 

goed aankan, of eigenlijk dat zelfs de sterkste confrontaties, prescripties en provocaties nog 

niet sterk genoeg zijn om het zelfveranderende vermogen van de coachee uit balans te 

brengen, dan wel op te richten als het daaraan ontbreekt.45 

 

(De Haan 2007:44) 

 

Uit de opvattingen van de besproken auteurs blijkt dat zowel verbaal als non-verbaal 

gedrag van grote betekenis is voor de begeleidingsrelatie. Het verbale gedrag van de 

begeleider beperkt zich niet tot bevestigen, geruststellen, begrip tonen et cetera maar 

kenmerkt zich ook door confronteren, sturen, becommentariëren enzovoorts. Het 

belangrijkste aspect van het non-verbale gedrag van de begeleider is empathisch luisteren 

(zowel op inhouds- als betrekkingsniveau). Hij moet daarnaast authentiek zijn, 

onvoorwaardelijk openstaan voor de cliënt, veiligheid bieden en deskundig zijn. Gedrag 

(verbaal en non-verbaal) kan niet worden losgemaakt van deugden en vaardigheden. 

Deugden en vaardigheden kleuren het gedrag van de begeleider. De begeleidingsrelatie 

intensifieert als de begeleider zijn emoties (bijvoorbeeld genegenheid, geroerd zijn en blij 

worden) laat blijken. 

                                                           
44 De Haan (2007:40-43) geeft daarnaast ‘tien geboden’ voor de begeleider: (1) ‘in de eerste plaats niet schaden’, 
(2) ‘heb vertrouwen’, (3) committeer je met hart en ziel aan je benadering’, (4) ‘voed de hoop van je coachee’, 
(5) ‘bekijk de coachingssituatie vanuit je coachee’, (6) ‘werk aan je coachingrelatie’, (7) ‘als het niet goed klikt, 
ga dan op zoek naar een vervanger’, (8) ‘zorg goed voor jezelf, opdat je zelf zo gezond mogelijk bent’, (9) ‘tracht 
fris en onbevangen te blijven’ en (10) ‘maak je niet te veel zorgen over de specifieke dingen die je doet’. 
45 Daarnaast merkt De Haan (2007:75) op dat luisteren, begrip en bemoediging de meest gewaardeerde 
begeleidingskwaliteiten zijn dat cliënten die hun begeleiders kwaliteiten toedichten als vriendelijk, voorkomend, 
toenaderbaar, beschikbaar, attent en responsief gemiddeld een hogere uitkomst ervaren. 
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7.3.5.3 HET VERBAND TUSSEN SPREUKEN EN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN DE 

BEGELEIDINGSKUNDE TOEGESPITST OP DE BEGELEIDINGSRELATIE 

 

INLEIDING 

 

In deze paragraaf kijk ik achtereenvolgens naar gedrag, deugden en vaardigheden, emotie, 

en waarschuwingen en advies in Spreuken en literatuur op het gebied van (professionele) 

begeleiding toegespitst op de begeleidingsrelatie. 

 

GEDRAG 

 

De kernwoorden met betrekking tot gedrag (verbaal en non-verbaal) in Spreuken (eerlijk, 

genezend, waarachtig, betrouwbaar, oprecht, spreken en zwijgen op het juiste moment, 

positieve feedback geven, kennis voortbrengen, bij tijd en wijle bestraffen en vermanen, 

zelfbeheersing tonen en zich buiten onenigheid houden) meen ik ook te bespeuren in de 

literatuur (bevestigen, geruststellen, begrip tonen, confronteren, sturen en 

becommentariëren). 

 

Er is echter een wezenlijk verschil tussen Spreuken en de literatuur op het gebied van de 

begeleidingsrelatie: de begeleider vertrouwt op JHWH. Spreuken 16:20b zegt het als volgt: 

wie veiligheid zoekt bij de ENE, zalig is hij (‘en wie op de HEERE vertrouwt: welzalig is hij’ – 

HSV). De christen-begeleider legt het begeleidingsproces in de hand van JHWH. 

 

DEUGDEN EN VAARDIGHEDEN 

 

Er blijkt een grote mate van overeenstemming te zijn tussen deugden en vaardigheden in 

Spreuken en de literatuur als het gaat over de begeleidingsrelatie. Spreuken noemt 

deugden en vaardigheden die de begeleider moet bezitten: bescheidenheid 

(ootmoedigheid), (goed) inzicht of (goed) verstand (kennis van zaken), betrouwbaarheid, 

rechtvaardigheid, een luisterhouding, schranderheid, laat zich raden, lankmoedigheid 

(geduld), goedgeluimdheid (blijmoedigheid), zuiverheid (lieflijkheid), wijsheid, 

terughoudendheid (bezonnenheid), staat gebogen (nederigheid) en gunnend. Deze 

deugden en vaardigheden komen ook grotendeels voor in de literatuur (empathisch 

luisteren, authentiek zijn, onvoorwaardelijk openstaan, veiligheid bieden en deskundig 

zijn). 

 

In Spreuken komt ik echter twee deugden tegen die niet door de literatuur worden 

aangereikt: bescheidenheid (ootmoedigheid) en gebogen staan (nederigheid). Deze 
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woorden hebben te maken met de grondhouding van de christen-begeleider. Deze weet 

dat hij staat in de ‘vrees voor JHWH’ (paragraaf 6.3). Bescheidenheid en nederigheid zijn 

bij uitstek christelijke deugden waarover de christen-begeleider moet beschikken in relatie 

tot zijn cliënt. 

 

EMOTIE 

 

Emotie speelt een rol van betekenis in Spreuken (paragraaf 6.7.4). Deze emotie wordt met 

name door Zier (1983:21) benoemd: ‘Wie niet wordt geroerd door wat de dienstafnemer 

doormaakt aan spanning, leed, onzekerheid, onbeholpenheid of wanhoop kan beter 

ophouden. Ook degene die niet blij wordt als de dienstafnemer iets nieuws probeert of iets 

nieuws beleeft, kan er beter mee stoppen’. Zier (1983:25-26) borduurt voort op emotie 

als hij spreekt over durf: ‘‘Ik ben de vrager zeer genegen, maar durf ik dat te laten blijken?’’ 

De emotie van de cliënt mag (nee: moet) zijn weerslag hebben op de begeleider en de 

begeleider mag (nee: moet) dit laten blijken aan de cliënt. Daarnaast kan de begeleider 

ook zelf te kampen hebben met emotie. Ook hij mag zijn emotie delen met de cliënt. Hij 

moet er echter voor waken dat er rolwisseling optreedt. De begeleider blijft te allen tijde 

de begeleider in het begeleidingsproces en mag niet in de rol van cliënt terechtkomen 

waarbij de cliënt zijn rol overneemt. Als de eigen emotie de begeleider te heftig wordt dan 

moet hij zelf op zoek naar een begeleider. 

 

WAARSCHUWINGEN EN ADVIES 

 

De waarschuwingen en het advies dat Spreuken geeft met betrekking tot begeleiding komt 

overeen met wat de literatuur op het gebied van de begeleidingskunde naar voren brengt. 

De waarschuwingen en het advies zijn deels onder ‘gedrag’ besproken en de overige 

waarschuwingen en het overige advies spreekt voor zichzelf. 

 

7.3.5.4 CONCLUSIES 

 

De literatuur op het gebied van de begeleidingskunde laat zien dat verbaal én non-verbaal 

gedrag beide een rol spelen in de begeleidingsrelatie. Gedrag staat niet op zichzelf. Het 

gaat gepaard met deugden en vaardigheden die van invloed zijn op het gedrag van de 

begeleider. Gedragskenmerken die in de literatuur worden genoemd voor een optimale 

begeleidingsrelatie komen ook in Spreuken voor. Daarnaast roept Spreuken de begeleider 

op zich in zijn begeleiding toe te vertrouwen aan JHWH. Ook wat deugden en vaardigheden 

betreft, zitten de literatuur en Spreuken grotendeels op één lijn. Een uitzondering vormen 

bescheidenheid (ootmoedigheid) en nederigheid die wel in Spreuken worden genoemd 
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maar niet in de literatuur voorkomen. Deze deugden wijzen op de afhankelijkheid van 

JHWH die de christen-begeleider moeten kenmerken. Emotie, maar ook waarschuwingen 

en advies, speelt eveneens een rol in zowel de literatuur als Spreuken. 

 

Ten aanzien van de begeleidingsrelatie blijkt er een grote mate van overeenstemming te 

zijn tussen de literatuur en Spreuken. 

 

7.4  AFSLUITING 

 

In dit onderzoek heb ik mij beziggehouden met de betekenis van het boek Spreuken voor 

begeleiding. 

 

Ik heb in hoofdstuk 1 laten zien dat begeleiding in een lange traditie staat die zich uitstrekt 

van de oudheid tot anno nu en dat ook de Bijbel voorbeelden bevat van 

begeleidingsrelaties. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is er een veelheid aan 

boeken op het gebied van de begeleidingskunde op de markt gebracht. Tevens is het aantal 

opleidingen tot begeleider toegenomen. Naast niet-christelijke onderwijsinstellingen 

bieden ook christelijke hogescholen een opleiding tot begeleidingskundige aan. 

(Aspirant-)begeleiders die hun opleiding volgen aan een christelijke instelling staan vaak 

in een christelijke traditie. Ik heb mijzelf de vraag gesteld welke aanwijzingen uit Spreuken 

kunnen worden afgeleid voor christen-begeleiders en christelijke opleidingen tot 

begeleidingskundige. 

 

Om deze vragen te beantwoorden doe ik een beroep op de wijsheid en in het bijzonder het 

boek Spreuken dat praktische (levens)wijsheid bevat gericht op onderwijzen en leren en 

in het verlengde daarvan op begeleiding. 

 

Spreuken staat niet op zichzelf. Het boek maakt deel uit van de oudtestamentische 

wijsheidsliteratuur waartoe naast enkele apocriefe boeken ook verhalen en psalmen uit het 

Oude Testament worden gerekend. De wijsheid(sliteratuur) van Israël is ingebed in de 

wijsheid van het oude Nabije Oosten en vertoont daarmee affiniteit. In hoofdstuk 2 heb ik 

de wijsheidsliteratuur onder de loep genomen en een beeld geschetst van de context van 

de wijsheid. 

 

Tijdens de bestudering van de context van de wijsheid kwam ik in aanraking met auteurs 

die zich bezighielden met de theologie van de wijsheid. Uit onderzoek kwam naar voren 

dat de wijsheid en de theologie elkaar hebben beïnvloed en dat de theologie van de wijsheid 

zich verhoudt tot de theologie van het Oude Testament. Naast andere (theologische) 
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thema’s spelen de ‘vrees voor JHWH’ en ‘leven’ een belangrijke rol in Spreuken en lopen 

als een rode draad door het boek. Deze thema’s zijn belangrijk voor begeleiding zoals uit 

dit slothoofdstuk blijkt. 

 

Om een boek in de juiste context te kunnen plaatsen en lezen, is kennis van de auteur van 

groot belang. Deze kennis verschaft de lezer een perspectief op het boek. In Spreuken 

komen vier auteurs voor waaronder Salomo die het grootste aandeel in het boek heeft 

gehad. Zijn auteurschap wordt echter in twijfel getrokken en er wordt algemeen 

aangenomen dat een redacteur de naam van Salomo aan Spreuken heeft verbonden. 

Blijkbaar was Salomo van meer dan gemiddelde betekenis in oud Israël wat ook blijkt uit 

de omvangrijke beschrijving van zijn koningschap in 1 Koningen en 2 Kronieken. 

 

Voordat ik ben overgegaan tot exegese van teksten uit Spreuken die kunnen worden 

toegepast op begeleiding heb ik de achtergrond van het boek breed verkend. Spreuken 

bestaat uit verzamelingen waarvan de datering uiteenloopt van voor tot na de Babylonische 

ballingschap (die van 587/586 tot 538 voor Christus heeft geduurd). Deze constatering 

heeft invloed op de inhoud van de verzamelingen die wordt gekleurd door het wereldbeeld 

van de auteurs en dus ook op de uitleg van de spreuken. Naast de twee genoemde 

(theologische) thema’s, de ‘vrees voor JHWH’ en ‘leven’, blijkt ook de inleiding op 

Spreuken, met name 1:2-6, van belang te zijn voor begeleiding. De ‘vrees voor JHWH’-

teksten hebben geleerden aangezet tot een levendige discussie over een mogelijke 

Jahwistische herinterpretatie van Spreuken. Ik ben tot de conclusie gekomen dat hiervan 

geen sprake hoeft te zijn. 

 

In het exegesehoofdstuk heb ik Spreuken 1:2-6, de ‘vrees voor JHWH’- en de ‘leven’-

teksten woord voor woord uitgelegd. Tijdens de bestudering van de ‘leven’-teksten 

ontdekte ik dat aan een ‘levend leven’ een proces voorafgaat. Dit proces kenmerkt zich 

door een vijftal werkwoorden die meerdere keren worden gebruikt en een toenemende 

intensiteit in zich bergen. Naast deze thema’s (en werkwoorden) bevat Spreuken enkele 

opdrachten aan de vader/leraar/begeleider die hem (en daarmee ook de leerling/cliënt) 

informatie verschaffen over gedrag, deugden en vaardigheden en emotie en hem tevens 

waarschuwingen en advies geven. De exegese heeft een aantal waardevolle inzichten voor 

christen-begeleiders en christelijke opleidingen tot begeleidingskundige opgeleverd die 

betrekking hebben op de volgende facetten van begeleiden: leren in begeleiding (paragraaf 

7.3.2(.3)), de grond- en beroepshouding in begeleiding (paragraaf 7.3.3(.5)), de 

doelstelling van begeleiding (paragraaf 7.3.4(.4)) en de begeleidingsrelatie (paragraaf 

7.3.5(.4)). 
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In paragraaf 7.3.2(.2) heb ik laten zien dat het boek Spreuken zich op drie manieren 

uitspreekt over leren (in begeleiding). (1) De proloog op Spreuken (met name 1:2-6) bevat 

vingerwijzingen voor de leraar/begeleider (‘wie wijs is’ en ‘een verstandige’) en de 

leerling/cliënt (‘simpelen’ en ‘een jongeman’). (2) Spreuken 19:18; 22:6; 23:13-14; 24:11 

en 29:17 geeft de leraar informatie met betrekking tot de omgang en het leerproces van 

de leerling. (3) In Spreuken 1-9 komen werkwoorden voor die een beroep doen op het 

leren van de leerling/cliënt (maar ook op dat van de leraar/begeleider). 

 

De grond- en beroepshouding in begeleiding (paragraaf 7.3.3(.5)) staat in een nauwe 

relatie met de ‘vrees voor JHWH’-teksten die als een rode draad door Spreuken lopen. Ik 

heb in hoofdstuk 6(.3) (‘Exegese van teksten uit Spreuken’ – ‘De ‘vrees voor JHWH’’) laten 

zien dat het woord ‘vrees’ niets met angst, maar alles met respect of achting heeft te 

maken. Deze achting kenmerkt de relatie van de mens ten opzichte van JHWH. De christen-

begeleider mag zijn werk gestalte geven vanuit een grond- en beroepshouding die is 

geworteld in de ‘vrees voor JHWH’. Hij mag van daaruit spreken van een (totale) 

afhankelijkheid van JHWH en een levende relatie met Hem weerspiegelen. 

 

Wat betreft de doelstelling van begeleiding (paragraaf 7.3.4(.4)) heb ik de aandacht 

gevestigd op de ‘leven’-teksten die veelvuldig in Spreuken voorkomen. De christen-

begeleider heeft tot taak zich in begeleiding, naast de leren-leren-doelstelling, te richten 

op het leren leven (een ‘levend leven’/a ‘living life’) van de cliënt vanuit de relatie met God 

en Zijn Zoon Jezus Christus, daarbij geïnspireerd door de Heilige Geest. 

 

Met betrekking tot de begeleidingsrelatie (paragraaf 7.3.5(.4)) heb ik laten zien dat de 

(literatuur op het gebied van de) begeleidingskunde en Spreuken elkaar nagenoeg 

evenaren. Een uitzondering vormen ‘bescheidenheid’ en ‘nederigheid’ die typerend zijn 

voor de leraar (begeleider) in Spreuken. 
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  AFKORTINGEN 
 

 

Am.   Amos 

ANE   ancient Near East 

AT   Author’s Translation 

Aufl.   Auflage 

 

B.C.   before Christ 

BCE/B.C.E.   Before Common Era 

BHS   Biblia Hebraica Stuttgartensia 

BNV   Bybel Nuwe Vertaling 

BS   Bibliotheca Sacra 

BTB   Biblical Theology Bulletin 

bv.   bijvoorbeeld 

 

CBQ   Catholic Biblical Quarterly 

cf.   confer 

chap.   chapter 

chaps./chs.   Chapters 

Chr/Chron.   Chronicles 

cols.   columns 

 

DBSup   Domais Biblique Suppléments 

Deut/Deut.   Deuteronomy 

 

Eccl/Eccl.   Ecclesiastes 

ed   edited 

ed.   editor/edition/editie 

éd.   Edition 

eds.   editors 

e.g.   exempli gratia 

Eng.   English 

esp.   especially 

ET   English translation 

et al.   en anderen 
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etc.   et cetera  

EuroJTh   European Journal of Theology 

EvQ   Evangelical Quarterly 

EvT   Evangelische Theologie 

Ex/Ex./Exod   Exodus 

 

ff.   following 

 

Gen/Gen.   Genesis 

GH   Gerrit Heino 

GM   Göttinger Miszellen 

 

h.   hoofdstuk 

HBT   Horizons in Biblical Theology 

Heb.   Hebrew 

hif.   hifil 

hitp.   hitpael 

Hoogl.   Hooglied 

Hos.   Hosea 

Hrsg.   Herausgeber 

HSV   Herziene Statenvertaling 

HTR   Harvard Theological Review 

HUCA   Hebrew Union College Annual 

 

i.e.   id est 

Int   Interpretation 

Isa/Isa.   Isaiah 

ISBE   International Standard Bible Encyclopedia 

isr.  israelischen 

 

JAAR   Journal of the American Academy of Religion 

Jb.   Job 

JBL   Journal of Biblical Literature 

JBR   Journal of the Bible and Religion 

Jer.   Jeremiah 

Jes.   Jesaja 

JETS   Journal of the Evangelical Theological Society 

JNSL   Journal of North West Semitic Languages 
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JTS   Journal of Theological Studies 

Ju.   Judges 

 

K./Kgs   Kings 

 

Lam   Lamentations 

Lev.   Leviticus 

lit.   literally 

LXX   Septuaginta 

 

Matt/Matt.   Matthew 

Matth.   Mattheus 

Mic.   Micah 

Mt   Matthew 

MT   Masoretic text 

 

NB   Naardense Bijbel 

NBG   Nederlands Bijbelgenootschap 

NBV   Nieuwe Bijbelvertaling 

Neh   Nehemiah 

NIV   New International Version 

NLT   New Living Translation 

NRSV   New Revised Standard Version 

Num   Numbers 

 

onesf.   oneself 

OT/O.T.   Old Testament 

 

Phil   Philippians 

plur.   plural 

Pr./Pro/Prov/Prov./Prv Proverbs 

Ps/Ps./Psa   Psalm 

Pss/Pss.   Psalms 

 

RB   Revue Biblique 

REB   Revised English Bible 

red.   redacteur/redactie 

ResQ   Restoration Quarterly 
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Rom   Romans   

RSR   Recherches de Science Religieuse 

RvExp   Review and Expositor 

 

s.a.   sine anno 

Sam/Sam.   Samuel 

ScEccl   Sciences Ecclésiastiques 

Spr.   Spreuken 

SV   Statenvertaling 

s.v.   sub verbo 

Syr.   Syriac Version (Peshitta) 

 

Targ.   Targum 

TB   Tyndale Bulletin 

TLOT   Theological Lexicon of the Old Testament 

TS   Theological Studies 

TvC   Tijdschrift voor Coaching 

TW   The Way 

 

UF   Ugarit-Forschungen 

uitg.   uitgave 

 

v   verse 

v.   verse/voor 

vgl.   vergelijk 

Vol   Volume/Volumen 

vs.   Vers 

vss.   verses 

VT   Vetus Testamentum 

VTS   Vetus Testamentum Supplements 

VTSup   Vetus Testamentum, Supplements 

Vulg.   Vulgate 

vv/vv.   verses  

   

Wsht   Weisheit 

 

ZAW   Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 

Zech   Zechariah 
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ZTK   Zeitschrift für Theologie und Kirche 
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vertrok hij met zijn vrouw José naar het voormalige thuisland Bophuthatswana in Zuid-

Afrika. Hij heeft daar eerst lesgegeven op R.A. Kobue High School in Mooifontein en vanaf 

1988 als principal leiding gegeven aan Boithaop High School in Kraaipan. In die periode 

behaalde hij de graad Honneurs-Baccalaureus Theologiae aan de Universtiteit van Suid-

Afrika (UNISA) te Pretoria. In 1991 zijn Gerrit en José met hun zoon Harmen teruggekeerd 

naar Nederland en is hij wiskunde gaan geven op het Driestar College te Gouda. In 1996 

heeft hij de overstap gemaakt naar het Wartburg College – Locatie Revius (docent 

wiskunde, godsdienst en coördinator onderbouw) te Rotterdam. Na terugkomst in 

Nederland heeft hij zijn theologiestudie voortgezet aan UNISA en in 1998 behaalde hij de 

graad Magister Theologiae. Van 2000 tot 2001 heeft hij de opleiding Godsdienst-Pastoraal 

Werk gevolgd aan de Christelijke Hogeschool Ede. Tijdens deze opleiding maakte hij kennis 

met supervisie wat resulteerde in de opleidingen Post-HBO Supervisie en Coaching (2005), 

Post-HBO Leersupervisor (2009) en Certified Coach (2009). In 2005 is Gerrit naast zijn 

docentschap op Revius benoemd als lerarenopleider op Driestar educatief te Gouda. Van 

2007 tot 2011 maakte hij deel uit van de kenniskring Exemplarisch Onderwijs en deed 

onderzoek naar de implementatie van dit onderwijsconcept. Gerrit geeft momenteel 

wiskunde op de locatie Revius, is als lerarenopleider verbonden aan de lerarenopleiding 

voortgezet onderwijs (LVO – Driestar educatief) en geeft leersupervisie aan supervisoren 

in opleiding. 

 

Gerrit Heino en zijn vrouw José Heino-Kasbergen hebben drie zoons: Harmen, Jonathan 

en Pieter. 


