
INLEIDING 

Het 28e hoofdstuk van het boek Job is een gedicht. Het gaat over de vraag waar 

wijsheid te vinden is.  

Het zou mooi zijn het hele hoofdstuk te lezen. Het is in zijn geheel echt een 

schitterend gedicht. Het begint bij de mens die doordringt tot in het binnenste 

van de aarde, en in de diepte afdaalt om schatten op te delven, en aan het licht 

brengen wat verborgen is. Dan gaat het verder bij vs 12. 

 

OVERDENKING 

Wat is wijsheid? Waar moet je haar zoeken? Hoe moet je als mens leven? Het 

is de vraag van Job. De man die alles kwijt geraakt is. Hij begrijpt het leven niet 

meer en God niet meer. 

Steeds dieper daalt hij in zijn wanhoop af. Zo diep als de mens in het begin van 

dit hoofdstuk afdaalt om schatten uit de aarde op te delven, vastberaden om 

wat verborgen is aan het licht te brengen.  

Maar waar dat zoeken en graven in de aarde die mens heel wat brengt – 

kostbaarheden die hij opdelft, goud, zilver en andere grondstoffen waarmee hij 

van alles kan fabriceren dat hem vooruit helpen in het leven, lijkt het alsof alle 

zoeken naar wijsheid en inzicht helemaal niets oplevert. Geen sterveling kent 

de weg erheen, de wijsheid is verborgen voor de blik der levenden, zo klinkt het 

in vs 2 en in vs 21: de wijsheid is verborgen voor de blik der levenden. 

En dan is de conclusie: alleen God kent haar wegen en weet waar ze verblijft. 

Alleen God. Tja. Wat heb je als mens in vredesnaam aan een wijsheid waar 

alleen God over beschikt? Betekent dat dat jijzelf nooit verder zult komen dan 

die muur waar je altijd maar weer tegenop loopt? De tijd waar je nooit greep 

op krijgt? En dat je er maar in moet berusten dat er zoveel oneerlijke en 

onacceptabele dingen gebeuren? Dat de ene mens wel goed zijn weg door het 

leven kan vinden en de andere helemaal niet?. Dat je op bittere raadselen stuit 

waar je nooit verder mee komt? 

Zowel de vrienden van Job als Job zelf weigeren dat te geloven. De vrienden 

proberen toch zoveel mogelijk van de wijsheid te pakken te krijgen, te 

begrijpen en te grijpen, ze bouwen er een eigen systeem mee, om maar niet 

met lege handen te staan. 



Maar Job voelt dat geen enkele verklaring, hoe mooi, hoe wijs ook, ooit zou 

kunnen opwegen tegen het verlies dat hem blind heeft getroffen. Waar Job 

naar op zoek is, is niet een verklaring, een theorie, maar  verbinding, relatie, 

liefde, vertrouwen. 

Op het moment dat jou moeilijke dingen overkomen heb je geen behoefte aan 

mensen die jou precies vertellen hoe je het zou moeten zien en je adviezen 

geven over wat je zou moeten doen. Waar je dan de meeste behoefte aan hebt 

is nabijheid, menselijke warmte. Een ander mens dichtbij die jou ziet, die je 

vasthoudt, die niet wegvlucht voor jouw ellende, maar het met je uithoudt. Als 

er troost mogelijk is, is dat het enige. Verbinding. 

Job blijft zelfs in zijn diepste wanhoop verbinding zoeken, hij blijft hopen op 

een God die hem ziet en hoort en niet loslaat. En helemaal aan het einde van 

het boek horen we hoe God zegt over Job, ondanks alle felle taal die Job er 

heeft uitgeslingerd: kijk, dit is nu een mens naar mijn hart. Want door alles 

heen bleef hij verbinding zoeken. 

En de wijsheid en het inzicht die hier in dit hoofdstuk toch ineens in een glimp 

zichtbaar worden, hebben daarmee te maken. Met leven in verbinding. 

Wijsheid in de Bijbel is te vinden in het op een diepe en fundamentele manier 

in verbinding staan met het Andere en anderen, met wat meer is dan jijzelf. En 

God is daar datgene of diegene die deze verbinding mogelijk maakt en er 

steeds weer toe uitnodigt. 

En in het allerlaatste vers heeft Job toch wat gevonden. Daar laat hij God aan 

het woord: Ontzag voor mij, dat is wijsheid, en het kwaad mijden, dat is inzicht. 

Ontzag voor wat wij niet kunnen grijpen als mens, die echo van onbekende 

diepten, die verte voorbij onze ogen, ondoorgrondelijk geheim. Besef van wat  

van wat ons met anderen en het Andere verbindt, iets wonderlijks dat ons is 

meegegeven.  

En dat besef is niet iets zweverigs, maar wordt hier in één adem genoemd met 

de opdracht om het kwaad te mijden, om door alles heen op zoek te blijven 

naar het goede, zelf proberen dat goede te doen. 

Laten wij nu we op de drempel staan van het oude jaar en het nieuwe 

tegemoet gaan dat doen: in alles wat zich aandient op zoek durven gaan naar 

het goede en zelf proberen het goede te doen. 

 



 

 

 


