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Samen de bijbel ontdekken
Les 4 – Wijsheids- en meditatieliteratuur 

Overzicht lesavonden

1. Inleiding – ontstaan van de bijbel (Arno)

2. Grote verhaal van de bijbel – deel 1 (Jaap)

3. Grote verhaal van de bijbel – deel 2 (Jaap)

4. De bijbel als wijsheids- en meditatieliteratuur (Arno)

5. De bijbel als gemeenschappelijke en interactieve literatuur (Jaap)

Lezen van de bijbel

De bijbel lezen als eenheid,

die is samengesteld door mensen en geïnspireerd door God, 

waarin Jezus Christus centraal staat.

Om met anderen te overdenken,

waardoor onze relatie met God, de schepping en andere

mensen radicaal verandert. 

Wijsheidsliteratuur

Wijsheidsliteratuur:

1. Specifiek – literair genre in de bijbel – Job, Spreuken, Prediker
(Soms Hooglied en Psalmen, in NT Bergrede en Jakobus)

2. Algemeen – de hele bijbel

Kenmerk Wijsheidsliteratuur:

• Wijze uitspraken die iets over God en moraal willen leren
• Maken van de juiste keuzes, met God als basis

• Referentieboek vs. Wijsheidsliteratuur
• Onderliggende principes in plaats van hapklare antwoorden (Spr. 26:4-5)
• Kompas in plaats van routeboek 
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Wijsheid

• Wijsheid is toegepaste kennis
• Wijsheid is kennis – synoniem in de bijbel

• Niet intelligentie

• Shema (Hebr.) – Hoor/luister, maar ook reageren en gehoorzamen

• Dabar (Hebr.) – Woord EN daad

• Weten zonder doen is niet weten

Wijsheid is van God gegeven praktische kennis voor het dagelijks leven, 
om ons te helpen als Gods beeld te leven in een complexe wereld.

Wijsheid

• Chokma (Hebr.) en Sophia (Gr.)

• Dagelijks leven

• Begint bij ontzag voor God

• Gehoorzamen van de Wet

Wijsheid

• De mens zoekt eigen wijsheid
• Boom van kennis van goed en kwaad

• Daar ging het mis – eigen wijsheid zoeken

• Verhaal van de bijbel – wijsheid van mensen of van God?

Wijsheid:

- Begint bij ontzag voor God

- Zoek niet eigen wijsheid

- Vraag om wijsheid

Meditatie

• Yehgeh (Hebr.) – brommen of kreunen 
• Nadruk op leggen 

• Ook rouwen, bestuderen, bespreken, beramen

• Bijbelverhalen bouwen op elkaar en herhalen thema’s
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Meditatie

• Andere voorbeelden om te vergelijken:
• Adam en Eva met Kaïn en Abel
• Zondvloed met Sodom en Gomorra
• Zondvloed en scheppingsverhaal

Overdenking van details en patronen en telkens opnieuw lezen zijn 
nodig om de wijsheid van de bijbel te ontdekken

• Wijsheid = de Wet overdenken
• Psalm 1:2
• Jozua 1:8
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