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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
 
In deze dissertatie wordt onderzocht hoe de thema’s schepping en dood zich 
theologisch verhouden binnen de wijsheidstradities van de Hebreeuwse Bijbel. 
Daarbij ligt de focus op een selectie van bijzondere teksten, te weten Psalm 104, Job 3 
en Prediker 11:7-12:8. De crux van het onderzoek zit in de verbinding tussen de 
verschillende teksten en bijbehorende posities ten aanzien van schepping, dood, de 
verhouding van God en mens en hoe die diversiteit betekenisvol tot uitdrukking kan 
komen in een Bijbelse theologie die een dialoog over de geldigheid van Bijbelse 
teksten stimuleert. Pogingen om de diverse theologische posities binnen de 
wijsheidstradities binnen één kader te integreren worden daarom van de hand 
gewezen. De these van het proefschrift luidt dat de theologische potentie van de 
Hebreeuwse Bijbel (HB) juist gelegen is in de theologische diversiteit ervan. 
De probleemstelling valt uiteen in twee delen. In het eerste deel wordt bestudeerd 
welke rol de dood speelt binnen de schepping en tegenover God als schepper in Psalm 
104, Job en Prediker (Qohelet). Dit wordt uitgewerkt door middel van een 
detailexegese en thematische besprekingen. Hieruit komen verschillende theologische 
houdingen ten opzichte van de dood binnen het kader van de schepping en tegenover 
God als schepper naar voren. In het tweede deel wordt beargumenteerd dat de 
verschillende theologische posities zoals die in het eerste deel naar voren zijn 
gekomen niet op één lijn kunnen en moeten worden gebracht, maar dat de diversiteit 
juist moet prevaleren. Het tweede deel van de probleemstelling wordt opgenomen in 
het concluderende hoofdstuk, waar de thema’s schepping, schepper, dood en de 
verhouding tussen schepping en dood serieel worden behandeld en de belangrijkste 
punten uit de posities van de drie teksten naar voren worden gehaald. 
 
In hoofdstuk één worden de probleemstelling, hypothese en modus operandi van het 
onderzoek in kaart gebracht. De theologische diversiteit van de HB stelt 
Bijbelwetenschappers vaak voor een uitdaging. Dat is met name het geval wanneer de 
vooronderstelling is dat de diverse theologische stemmen gelijktijdig recht gedaan 
zouden moeten worden en niet binnen een allesomvattend raamwerk moeten worden 
geïncorporeerd. Schepping en dood zijn twee theologische thema’s en voorbeelden 
van deze diversiteit. Niet alleen tussen verschillende tradities, maar ook binnen 
dezelfde theologische stromingen, zoals de wijsheidstraditie. 
Het theologische karakter van de HB is geen vanzelfsprekendheid. Sommige 
Bijbelwetenschappers ontkennen de mogelijkheid de HB theologisch te Hoewel het 
problematisch is te spreken over de theologie van de HB, wordt de HB in dit 
onderzoek wel als een theologisch werk beschouwd. Met Erhard Gerstenberger kan 
men beter spreken over theologieën in de HB. Zo zijn er verschillende 
scheppingstheologieën en theologische opvattingen over de dood in de HB. Vooral 
binnen de wijsheidstradities zijn schepping en dood belangrijke theologische thema’s. 
Maar hoe de dood in verhouding staat tot het leven en hoe ze beiden in relatie tot God 
als schepper staan, wordt in de wijsheidstraditie niet op een eenduidige wijze 
voorgesteld.  
In dit onderzoek wordt gevraagd naar de wijze waarop de dood een rol speelt in het 
zoeken naar zingeving (Job 3; Prediker 11:7-12:3), alsook in het vieren van de 
vitaliteit van het leven (Psalm 104). De dood wordt daarbij niet onderzocht als een op 
zichzelf staand thema. In de analyse van de teksten staat de perceptie van de relatie 
tussen leven en dood binnen elke tekst voorop, alsook de theologische respons op 
deze perceptie. Binnen de context van de bestudeerde teksten zijn het vooral 
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percepties van de schepping en schepper die bepalend zijn voor de evaluatie van de 
relatie tussen leven en dood.  
In de HB is het leven (µyyj, vpn) in het tegenwoordige, biologische of fysieke bestaan 
van groot belang. Toch heeft de Israëlitische religie, en daarbinnen de 
wijsheidstraditie, ook naar kwaliteiten van verhouding met de godheid, in het 
bijzonder als Schepper, gekeken ten einde de betekenis en zinvolheid van het leven uit 
te drukken (Psalm 63:3; zie ook Psalm 1:3; 36:9; 67:1; 31:16; 13:3) en vervolgens ook 
de relatie van het leven tot de dood (Jesaja 9:3). Psalm 104, Job 3 en Prediker 11:7-
12:8 zijn onderzocht met het oog op de voorstelling van de relatie tussen schepper en 
schepping. In deze teksten is de waargenomen kwaliteit van de verhouding met de 
schepper en de perceptie van de plaats van de mens binnen de schepping heel 
belangrijk voor de evaluatie van de dood. De teksten laten een specifiek retorisch 
patroon zien waardoor de schepping-dood relatie een literaire vorm krijgt. Een 
analyse van die retorische aspecten vraagt om een focus op zowel de microliteraire 
context (de plaats binnen het boek, vorm, structuur, taal, stijl) alsook de macroliteraire 
context (de plaats binnen de HB en relatie tot andere teksten en theologische tradities) 
van elke tekst.  
De bredere sociaal-culturele en sociaal-religieuze context, in zoverre die achterhaald 
kan worden, wordt niet buiten beschouwing gelaten. Dit heeft implicaties voor het 
bepalen van de verwantschap van diverse opvattingen over God, schepping en de 
dood tijdens de Babylonische ballingschap (6de eeuw v. Chr.) en de vroege Tweede 
Tempelperiode (5de-3de eeuw v. Chr.). Door de confrontaties met Babylonische, 
Perzische en Hellenistische religieuze ideeën werden nieuwe theologische strategieën 
bedacht ten einde nieuwe betekenis te geven aan het idee van de schepping; niet 
alleen op het persoonlijke vlak van het individu, maar ook op het gemeenschappelijke 
vlak van een universele schepping. En daarmee werd ook nieuwe betekenis gegeven 
aan de dood en de relatie ervan tot de verschillende ideeën over schepping. 
 
In hoofdstuk twee staat Psalm 104 centraal. De keuze voor deze Psalm is niet 
vanzelfsprekend vanwege de vraag naar het genre van dit lied. Kan Psalm 104 als 
wijsheidspsalm geclassificeerd worden of niet? Kan er gesproken worden over een 
apart genre “wijsheidspsalm”? Er wordt gekozen voor het uitgangspunt dat Psalm 104 
een wijsheidsoriëntatie heeft, gezien de nadruk op de wijsheid (hmkj) van YHWHs 
scheppend handelen (v. 24). Psalm 104 is een hymne (vv. 1, 35b) over de schepper en 
de schepping en een mengeling van een theologie van de wijsheid en van de cultus. 
Dit blijkt uit de wijsheidsoriëntatie van de psalm en de theologische affiniteiten met 
Genesis 1:1-2:4a. Deze fusie van verschillende theologische tradities compliceert de 
diachrone en synchrone analyse. Psalm 104 is daarnaast ook ingebed in het religieuze 
en literaire erfgoed van het Oude Nabije Oosten, met name in relatie tot 
voorstellingen van de Kanaänitische stormgod en de Egyptische Atonhymne. In dit 
onderzoek ligt de nadruk vooral op de uiteindelijke vorm van Psalm 104.  
De schepping en schepper nemen de centrale plaats in binnen deze doxologische 
psalm. De dood, hoewel aanwezig in de psalm, is daarbij geen zelfstandig theologisch 
thema. Een overvloed aan leven impliceert niet de afwezigheid van de dood. De 
perceptie van de schepper-schepping relatie, die uitermate positief is, draagt bij tot de 
theologische evaluatie van de dood. De negatieve noot in v. 35 is een aanwijzing voor 
een verwachting en een hoop die gericht zijn op de tegenwoordige werkelijkheid, een 
verwachting en hoop die gegrond zijn in het vertrouwen op de goedheid van de 
schepper. De stelling van Christoph Barth, dat ervaringen van de dood in de HB altijd 
ervaringen van God zijn, is daarom relevant. Zelfs in de dood vallen geschapen 



 235 

wezens niet buiten het kader van de goddelijke schepping en Gods betrokkenheid met 
de schepping. Het individu is deel van de grotere schepping en als zodanig stelt de 
dood van het individu niet een bedreiging voor, maar de voortzetting van de 
schepping (v. 30). De positieve perceptie van de schepper en de schepping en het 
vertrouwen in de schepper zijn redenen waarom de dood in Psalm 104 niet wordt 
beschouwd als een ontnemen van het leven of verantwoordelijk wordt gehouden voor 
een scheiding van het geschapene van de schepper. De dood staat niet in oppositie tot 
de goddelijke gevestigde schepping en wordt niet ervaren als een bedreiging van de 
inherente orde ervan. 
In zoverre als de dood wordt voorgesteld als het eind van het individuele leven 
correspondeert Psalm 104 met vroegere (bijvoorbeeld Genesis 2:4a-3:24) en latere 
(Job en Prediker) theologische tradities. Vanwege de positieve nadruk in Psalm 104 
op de goddelijke almacht en de goedheid van de schepping, net als in het Priesterlijke 
scheppingsverhaal van Genesis 1:1-2:4a, staat de psalm in streng contrast tot Job 3 en 
Prediker 11:7-12:8. In de laatstgenoemde teksten worden de positieve theologische 
bevestigingen van Psalm 104 problematisch gemaakt. Ook de notie in Psalm 104 van 
de afhankelijkheid van de gehele schepping van de schepper wordt geproblematiseerd 
in latere theologische tradities zoals Job en Prediker. Dit alles draagt bij tot het 
specifieke beeld van de dood dat in Psalm 104 op de voorgrond treedt. De dood wordt 
gedefinieerd in termen van de ervaringen met de schepper en de schepping, alsook de 
schepper-schepping relatie.  
De Psalmen bieden verschillende visies op en beelden van schepping en dood. Psalm 
104 is een getuige van een van deze visies en beelden. De theologie van schepping en 
schepper in Psalm 104 is bepalend voor het beeld van de dood in deze psalm. Dit 
beeld is dat de dood een natuurlijke, hoewel marginale plaats heeft binnen de 
schepping. Hoewel de afwezigheid van de dood geen vereiste is voor doxologie is het 
belangrijk op te merken dat lofprijzing in Psalm 104 plaats vindt in dit leven. Psalm 
104 is diesseits georiënteerd. De hoop verwoord in v. 35 is daarom niet afhankelijk 
van een geloven in een of andere vorm van leven na de dood. In Psalm 104 impliceert 
de terugkeer tot stof (v. 29) geen schimachtig bestaan in het dodenrijk (zoals geldt 
voor de µyapr in Psalm 88:11; Jesaja 14:9; 26:19; Spreuken 2:18; 9:18; 21:16; Job 
26:5, of 1 Samuël 28:13 waar µyhla wordt gebruikt). De dood wordt niet gezien als 
een minderwaardig of verzwakte vorm van het leven, die in een of andere vorm 
voortduurt in de onderwereld. De dood is finaal. Dit impliceert echter niet dat de dood 
van het individu in oppositie staat tot de continuering van de schepping (v. 30), i.e. 
van het leven. Wat Psalm 104 zegt over schepping en dood betreft dit leven. De 
diesseits-oriëntatie van Psalm 104 sluit aan bij de perceptie van de schepper als actief 
en onmiddellijk “tegenwoordig” in de schepping. Men komt de schepper tegen binnen 
de context van de schepping (v. 31). In Psalm 104 is orde in de schepping 
waarneembaar en daarom wordt de schepping ervaren als goed en betrouwbaar. 
 
In hoofdstuk 3 word de tekst van Job 3 besproken. Het betreft een tekst die lijnrecht 
staat tegenover de doxologie van Psalm 104. De extreme aard van Jobs tegenspoed, 
beschreven in de narratieve proloog (Job 1-2), wordt vervolgd door een gelijkwaardig 
gedicht over Jobs rampspoed in Job 3. In dit gedicht zijn schepping en dood twee 
nauw verwante theologische thema’s. Job is tot het licht (d.w.z. leven) gebracht door 
de schepper (v. 20), maar nu wenst Job bedekt te worden door de schaduw van de 
dood (vv. 4-5) ten einde de onderdrukkende alomtegenwoordigheid van de schepper 
te ontsnappen. Doordat Job bijna alle reden voor hoop in dit leven heeft verloren, richt 
hij zijn aandacht en hoop tot de dood (vv. 17-19). Zijn perceptie van de dood in 
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hoofdstuk 3 is gedefinieerd in termen van zijn ervaring met de schepper, de schepping 
en de relatie tussen die twee. De basale aard van de dood in Job 3 komt overeen met 
die van de grotere context van het boek Job, maar de wijze waarop de dood wordt 
waargenomen verschilt aanzienlijk. De omarming van de dood en de positieve 
beschouwing van de sfeer van de doden in Job 3 is een uniek scenario in de HB. Het 
is ook uniek in het boek Job en laat daarmee de theologische en retorische functie van 
Job 3 zien binnen het gehele boek Job, maar vooral in verhouding tot de Godsspraken 
(Job 38-41), die vaak worden beschouwd als een tegenwicht voor Jobs wens dat zijn 
schepping ongedaan moet worden gemaakt. 
De Godsredes bieden weliswaar tegenwicht aan Jobs aantijgingen, maar een direct 
antwoord is niet de onmiddellijke intentie ervan. Niettemin, uiteindelijk geeft Job toe 
en roept dat hij God heeft “gezien” (42:5). Zo wordt de Job van de epiloog in nauwe 
verwantschap gebracht met de Job van de proloog (1:22; 2:10). Een dergelijke 
ontwikkeling van de figuur Job in het boek doet echter niets af aan de scherpte van 
Jobs uitroep in hoofdstuk 3. Het is belangrijk dat Job er aanspraak op maakt dat hij 
God, zijn schepper, heeft gezien in de context van de goddelijke schepping, zoals 
voorgesteld in de Godsredes. Het suggereert namelijk dat hoop te vinden is binnen het 
kader van de goddelijke schepping, m.a.w. binnen de sfeer van het leven en niet in de 
sfeer van de dood. Gedeeltelijk dient dit als verklaring voor de ommekeer van Jobs 
aanvankelijke hoogachting van de dood en de sfeer van de doden. Een verandering in 
Jobs retoriek vindt dan ook plaats voordat het daadwerkelijke herstel van zijn welzijn 
inzet. 
De scheppingstheologie in de grotere context van het boek Job is uiteindelijk 
bepalend voor de rehabilitatie van Jobs verlangen naar de dood. In het boek Job vindt 
de dood een theologische plaats binnen het raamwerk van de schepping en om deze 
reden vertegenwoordigt Jobs aanvankelijke omarming van de dood een poging om 
zijn schepping, d.w.z zijn leven, te herstellen. Uiteindelijk leidt Jobs ervaring van 
lijden tot een nieuw en dieper verstaan van God als schepper. Het is Jobs negatieve 
ervaring van schepper en schepping en de schepper-schepping relatie, alsook de 
ervaring van het onvermogen van de wijsheid dit alles te doorgronden, die leiden tot 
zijn herdefiniëring van de traditionele kwaliteiten van de dood in Job 3. 
Jobs omarming van de dood in Job 3 staat in contrast tot het dualistische wereldbeeld 
van Spreuken 1-9 (beschouwd als het late hoogtepunt van traditionele wijsheid), 
waarin leven en dood elkaar uitsluitende grootheden zijn. Het leven moet gezocht 
worden door de dood te vermijden. Maar in Job zijn leven (orde) en dood (chaos) 
geïntegreerde realiteiten van dezelfde goddelijke schepping. De scheppingstheologie 
van het boek Job depolariseert niet het leven en de dood, maar brengt eerder een 
verandering van perspectief tot stand met betrekking tot deze relatie. 
 
In hoofdstuk vier staat de tekst Prediker 11:7-12:8 centraal. De schepper die Psalm 
104 lof toebrengt, van wie Job in hoofdstuk drie wil ontsnappen, wordt in Prediker 
11:7-12:8 opnieuw ter sprake gebracht. De aangesprokene van deze tekst wordt 
opgeroepen zijn schepper te gedenken zolang dat nog kan. Schepping en dood zijn 
centrale en theologisch geïntegreerde thema’s in het boek Prediker. Zo ook in 
Prediker 11:7-12:8, een passage die gelezen kan worden als een hymne voor het leven 
(jmc, het carpe diem motief) of een fuga voor de dood (rkz, het memento mori 
motief). Volgens Prediker moeten de positieve momenten van het leven worden 
genoten (2:24; 3:1, 4, 11a, 12-13, 22a; 5:18; 8:15; 9:7). Niettemin wordt dit genieten 
toch altijd weer overschaduwd door kennis van de zekerheid van de dood en de 
onzekere aard van de schepper-schepping relatie (3:18-21; 11:5). Voor Prediker is de 
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wijsheid hier van weinig nut. De godheid is inderdaad een groot raadsel voor Prediker 
en zijn retoriek over de dood dient als achtergrond waartegen zijn positieve uitspraken 
over het leven geïnterpreteerd moeten worden.  
Door analyse van Prediker 11:7-12:8 wordt de relatie van schepping en dood, opgevat 
als theologische thema’s, onderzocht, vooral met het oog op de perceptie van de 
godheid. De retoriek van Prediker is soms dubbelzinnig, maar bevestigt dat de dood 
een impact heeft op en een uitdaging biedt voor het leven. Met Psalm 104 en Job 3 
bevestigt Prediker 11:7-12:8 de dood als het natuurlijke en onvermijdelijke einde van 
een ieder. Toch benadrukt deze tekst ook de absoluutheid en de zekerheid van de 
dood. In Prediker wordt het leven gedefinieerd in het licht van de zekerheid van de 
dood. Dit treedt ook naar voren in het terugkerende thema van het raamwerk van het 
boek, namelijk dat alles lbh, “ijdelheid” is (1:2; 12:8). De katalysator voor dit thema 
is het schijnbare onvermogen van de wijsheid om zekerheid in het leven te bieden, of 
om te kunnen onderscheiden tussen de wijzen en de dwazen, de rechtvaardigen en de 
bozen (gelijk aan het boek Job). Het onvermogen van de wijsheid inzicht te bieden in 
de doel en de aard van de goddelijke werken gaat hiermee gepaard. Het is echter de 
perceptie van de impact van de dood in het leven dat leidt tot de dood als aanleiding 
voor het leven. Het leven moet geleefd worden onder de zon, want dat is het aandeel 
(qlj) van de mensheid. Als het licht van het leven is uitgedoofd en het stof tot de 
aarde is teruggekeerd, is het leven tot een absoluut einde gekomen. Met de dood keert 
de adem terug naar God (12:7). Dit houdt misschien de suggestie in (3:21 spreekt er 
twijfel over uit) dat de schepper niet Zijn schepping laten ophouden bij het moment 
van de dood. Toch blijft de onzekerheid die Prediker binnen de sfeer van de 
goddelijke schepping kan ervaren. Binnen deze sfeer blijft de dood de enige 
zekerheid. Daarom is het binnen de context van deze schepping dat elke moment van 
het leven optimaal moet worden benut. 
Het realistische bewustzijn van de finaliteit van de dood geeft vorm aan de inhoud van 
en richting aan Predikers retoriek. Het is niet zozeer de dood dat een theologisch 
probleem voor Prediker is, maar de relatie van de dood tot het leven en de plaats van 
de dood binnen de schepping. Prediker argumenteert tegen een leven dat niet de dood 
serieus neemt, m.a.w. dat probeert het bestaan te verlengen ins Jenseits en daardoor 
het aardse Dasein in waarde vermindert. Het leven nu is belangrijk en men moeten 
profiteren van zijn aandeel in het leven, want er is niets meer te verwachten na de 
dood. Op deze wijze laat Prediker niet toe dat men wegvlucht van de werkelijkheid 
van dit leven naar een volgend leven. Uitstel gekoppeld aan een hoop op een beter 
nog te komen leven wordt van de hand gewezen. Een dergelijke waarneming van het 
leven en de dood is kenmerkend voor Prediker, maar vertegenwoordigt tegelijkertijd 
ook een legitieme stem binnen de HB. De nadruk die Prediker legt op het leven in het 
ondermaanse staat tegenover andere Bijbelse teksten die uitdrukking geven aan een 
theologie gebaseerd op eschatologische verwachtingen. 
 
In hoofdstuk vijf  worden de resultaten van de voorgaande exegetische hoofdstukken 
bij elkaar gebracht. In het licht van deze resultaten wordt beargumenteerd hoe de 
diverse, toch niet losstaande theologische stemmen in een creatieve dialoog met 
elkaar kunnen worden gebracht Een dergelijke dialoog betekent niet dat de diversiteit 
wordt prijsgegeven ter wille van theologische saamhorigheid en ook niet dat traditie 
wordt prijsgegeven ter wille van vernieuwend theologisch denken. Er begint een 
kritisch debat met de traditie en de spanning die daaruit ontstaat biedt ruimte voor 
dialoog. 
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De wijsheidstraditie van de HB, vroegere zowel als latere wijsheid, is gericht op het 
leven in het ondermaanse en toont weinig interesse voor denken over het voortbestaan 
na de dood. Dat geldt binnen contexten waar de vitaliteit van het leven wordt gevierd 
(Psalm 104), maar ook binnen contexten die worden gekenmerkt door een zoeken 
naar de zin van het leven (Job en Prediker). Een implicatie van deze diesseits-
oriëntatie van de wijsheidstraditie is dat hoop niet is gebaseerd op een eschatologische 
verwachting. Wat men zou kunnen bereiken in het leven, rechtvaardigheid en 
gerechtigheid incluis, moet worden nagestreefd in het leven nu. Dit heeft zekere 
ethische implicaties voor het leven. De zekerheid en de finaliteit van de dood, hetzij 
positief of negatief beoordeeld, dwingt om het leven serieus te nemen. Er is geen 
uitvlucht in de hoop op een leven of een rechtvaardiging na de dood. Niettemin, de 
dood staat op zichzelf niet in oppositie tot de schepping. Hij is er een inherent 
onderdeel van. Ervaringen van de schepper en schepping dragen bij tot de wijze 
waarop de finaliteit van de dood wordt ervaren. Het is daarom niet de dood zelf, maar 
ervaringen van de schepping, schepper en de schepping-schepper relatie die als 
problematisch worden ervaren en als zodanig bijdragen tot het problematische 
karakter van de dood. Wanneer de wijsheid niet meer in staat is om zekerheden te 
bieden voor succes in het leven nu, draagt dit bij tot de problematische aard van de 
dood. De grenzen van de dood kunnen niet meer worden verschoven door de 
zekerheden die de wijsheid kan bieden. 
Door de analyse van Psalm 104, Job 3 en Prediker 11:7-12:8 is in dit onderzoek 
geïllustreerd hoe schepping en dood als theologische thema’s op uiteenlopende wijzen 
binnen de wijsheidstraditie worden aangesproken. Elke tekst toont een eigen 
perspectief, maar de analyse van deze teksten heeft ook de verwantschap met andere 
theologische tradities binnen het HB aangetoond. De hier uitgevoerde analyse van 
deze teksten heeft de noodzaak laten zien om exegetisch op een zorgvuldige wijze te 
bepalen hoe die teksten van bestaande theologische tradities gebruik hebben gemaakt 
in de presentatie van hun eigen theologische argumenten. Om deze argumenten in een 
constructieve dialoog met elkaar te brengen vraagt meer dan een passieve observatie, 
omdat theologen ook actieve deelnemers zijn aan een voortgaande theologische 
dialoog met de HB. De uiteenlopende en dialogische aard van de HB draagt bij tot de 
theologisch potentie ervan door alternatieve wegen voor theologische verkenning toe 
te laten. Dit draagt niet alleen bij tot een verrijking van theologische reflectie, maar 
voorkomt ook dat de theologie irrelevant zou worden. Een engagement met deze 
diversiteit houdt het theologische discours eerlijk en relevant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 




