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Overweging 

Ben je wel wijs? Ben je wel wijs? Of ben je helemaal gek geworden? In mijn hoofd heb ik 

deze vragen al vaak gesteld. Soms uit paniek als iemand te dichtbij kwam in de supermarkt. 

Soms uit verbazing omdat ik het even niet meer begreep. Soms ook uit frustratie, omdat ik 

het gevoel had dat de wereld gek is geworden. Ik stelde innerlijk wel die vraag, maar ik wist 

voor mezelf al het antwoord. Onwijs.. onverstandig. Maar goed, wat is dan wijsheid en ben 

ik wel wijs? 

Binnen de Joodse wijsheidsliteratuur treedt wijsheid geregeld op. Zij, want ze wordt 

vrouwelijk voorgesteld, is er al vanaf het oerbegin. Vrouwe Wijsheid als scheppingsbeginsel. 

God heeft door en in wijsheid de kosmos geschapen. De kosmos is echter een chaos 

geworden door toedoen van Vrouwe Dwaasheid en sindsdien vechten Vrouwe Dwaasheid 

en Vrouwe Wijsheid een strijd die je tussen de regels door terugvindt in de joodse 

wijsheidsliteratuur. Uiteindelijk zal Vrouwe Wijsheid winnen en de wereld redden van de 

ondergang, maar tot die tijd is het nog geen uitgemaakte zaak.  

Eén van de boeken waar wijsheid nadrukkelijk in naar voren komt, is het boek Prediker. 

Qohelet: degene die de bijeengekomen menigte onderwijst. Een soort collega dus, iemand 

die op deze plek had kunnen staan. Deze prediker moet nog iets kwijt. Na diverse 

hoofdstukken waaruit blijkt dat Prediker al veel inzichten heeft vergaard, wil hij nog iets 

delen.  

Er was eens een bedreigd stadje die van de ondergang gered had kunnen worden door te 

luisteren naar de wijsheid van een arme man. De bedreiging was krachtig, maar de wijsheid 

van die man is sterker dan kracht. We kennen allemaal de spreuk: “wie niet sterk is, moet 

slim zijn”. Die spreuk komt uit deze passage. Alleen is dit wel een kwestie van selectief lezen. 

“Wie niet sterk is, moet slim zijn.”, als dat het inzicht van de prediker was, dan had dit stadje 

het wel gered. Het gaat namelijk verder. Wie niet sterk is, moet slim zijn…. maar, al ben je 

slim, als je arm bent ben je toch niet in tel, en niemand luistert naar wat je te zeggen hebt. 

En zo ging het stadje ten onder.  

Ik vermoed dat het niet voor niets is dat we de spreuk in Nederland verkort hebben tot het 

eerste deel. Wie niet sterk is, moet slim zijn. We willen geloven dat armoede in Nederland 

niet in tel is. Dat wijsheid, kennis en expertise telt zonder je sociaaleconomische 

achtergrond. Steeds duidelijker klinkt echter het geluid dat dit niet waar is. Je 

sociaaleconomische achtergrond doet er toe. Net als je huidskleur overigens, of de plek van 

je geboorte. Wie niet sterk is, moet slim zijn.. maar al ben je slim, als je een kleurtje hebt… 

als je boven het Groningse gasveld woont. Als je..  vul maar aan. Dan ben je niet in tel en 

wordt er niet naar jouw wijsheid geluisterd. 

Groot is het contrast met de aandacht die uitgaat naar de volksmenners en de kring van 

leeghoofden. We hoeven er niet eens voor naar Amerika te kijken om te voelen dat de 

prediker de vinger op een zere plek legt. Aandacht voor de mensen aan de rand is in het 

centrum van de macht vaak ver weg. Ook in de huidige crisis! Het is een godgeklaag als je 

luistert naar hoe er in Den Haag over de slachtoffers van de toeslagenaffaire wordt 

gesproken. Het is een godgeklaag als je ziet hoe er met de Groningers wordt omgegaan. Het 
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is een godgeklaag als je het politieke geklungel ziet in het coronabeleid, vooral als je je 

beseft dat corona met name aan de randen van de samenleving slachtoffers maakt. Degene 

die niet thuis kunnen werken, die hun werk verliezen.. die het allemaal niet zo goed 

begrijpen, die de taal niet kennen.. zij zijn vaak niet in tel. En hun wijsheid, wordt vaak niet 

gehoord. 

De prediker legt niet alleen de vinger op een zere plek. Hij stelt ook een heldere diagnose. Ik 

lees het nogmaals, omdat ik er niets aan toe te voegen heb en het niet mooier zou kunnen 

zeggen: 

“Je hebt meer aan een helder verstand dan aan een compleet arsenaal, maar het hoeft maar 

ergens fout te zitten, en nog veel meer nuttigs wordt teniet gedaan: dode vliegjes doen bij 

de apotheker de zalf stinken en gisten, en iemand met een paar waanideeën wordt hoger 

aangeslagen dan een verstandig en eerbiedwaardig mens. “Een wijs mens heeft zijn hart op 

de goede plaats, en een leeghoofd heeft een bokkig karakter”, zegt men, -- waar een 

warhoofd ook gaat of staat hersenloos blijft hij, hij moet iedereen voor gek verklaren. “Als 

de storm opsteekt, als de heerser in toorn tegen je ontsteekt, wijk dan niet van je plaats, 

want gelatenheid behoedt een mens voor ernstige misstappen”, nog zo iets; maar ik heb 

misstanden gezien onder de zon, die golden als een vergissinkje van de machthebber: bij 

meer dan een gelegenheid krijgt het warhoofd een hoge positie, terwijl de rang van 

vermogende mensen nederig blijft; ik heb slaven te paard gezien, en notabelen, die als 

slaven te voet gingen” U voelt, dit is raak hé? Er is niets nieuws onder de zon. 

75 jaar geleden was er een wijs man. Dietrich Bonhoeffer. We hebben een aantal passages 

van hem gelezen. Hij trof zichzelf aan in een tijd dat er een volksmenner met een kring van 

leeghoofden opkwam. En na enige stak er een storm op, ontstak Adolf Hitler in toorn tegen 

de mensen aan de rand. De homo’s, Roma en Sinti, gehandicapten, jehova’s, vrijmetselaars, 

politieke tegenstanders en vooral Joden. Zij betaalden een hoge prijs. Terwijl velen gelaten 

toekeken, hoopten op betere tijden of zelfs bewust een andere kant opkeken, koos Dietrich 

Bonhoeffer een duidelijke positie. Het zou zijn dood worden, al raken zijn woorden voor mij 

aan het eeuwig leven. Vanmorgen spreken zijn woorden ons weer aan:  

“Niet zomaar wat, maar het goede wagen en doen. 
Niet blijven zweven tussen mogelijkheden. 
Wees moedig, maak handel en wandel concreet. 
Vrijheid woont niet in de vlucht der gedachten, alleen in de daad. 
Laat angst en aarzeling los, ga naar buiten 
waar de storm woedt van de tijden, 
slechts gedragen door Gods gebod en je geloof. 
Dan zal de vrijheid je geest juichend ontvangen” 

Wijsheid is sterker dan kracht. Je hebt er meer aan dan aan een compleet arsenaal. Maar als 

het ergens fout zit, dan gaat er veel nuttigs en goeds verloren. Dietrich Bonhoeffer heeft zelf 

die vrijheid niet meer gezien. Wijk daarom niet van je plaats als je ziet dat bepaalde mensen 

niet in tel zijn. Wijk niet van je plaats als de wijsheid, die kostbaarder is dan oorlogsretoriek, 

overschreeuwt wordt met eigen-wijsheid. Wijk niet van je plaats voor de warhoofd die met 

een kring van leeghoofden of met een grote groep volgers mensen buiten spel zet. Die 
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daarmee onze toekomst bedreigt. Luister naar de wijsheid die niet in tel is, want het kan een 

kleine stad redden. Het kan een wereld winnen. Uiteindelijk zal Vrouwe Wijsheid de 

dwaasheid compleet overwinnen. Tot die tijd: wijk niet! Zegt de prediker, zegt Dietrich 

Bonhoeffer, zegt deze prediker, zegt de arme, de gekleurde, de slachtoffer van de 

toeslagenaffaire, degene wiens huis door gasboring is beschadigd. Want dwaasheid, hoe 

krachtig ook, mag niet het laatste woord krijgen. Wij zijn onwijs veel sterker! Toch? 

 

Gebed 

Vrouwe Wijsheid, sta ons bij! Help ons te strijden tegen de dwaasheid. Tegen de dwaasheid 

in onszelf. In ons eigen verachten van anderen door hen niet in tel te achten. 

Help ons te strijden tegen de dwaasheid in onze geloofsgemeenschap. Dat zij geen voet aan 

de grond krijgt onder ons. Help ons moed en daadkracht te tonen, naast een luisterend oor 

en een oprecht betrokken hart. 

Help ons te strijden tegen de dwaasheid in ons land, de wereld om ons heen. Expliciet 

noemen we de dwaasheid van Moria, van Belarus, van het Groningse gasdossier, van 

armoede en buitensluiting, van institutioneel racisme waaronder ook de toeslagenaffaire. 

We noemen de dwaasheid van het geweld tussen Armenië en Azerbeidzjan en op zoveel 

andere plekken, de doorgaande dwaze omgang met de natuur, de domme retoriek van eerst 

zelf en dan de ander (ook in deze coronatijd). 

 

Mijn god, wat is er toch veel dwaasheid. 

Laat ons niet moedeloos worden. Laat ons niet wijken in turbulente tijden, maar geef ons 

wijsheid. Laat ons elkaar aansteken met wijsheid. Binnen dit kader bidden we ook voor ons 

collectedoel. De Anna HinkemaSchool in Senegal, een project van Stichting Droom en 

Realiteit. Laat het krijgen van wijsheid onderdeel zijn van onder-wijs.  

Tot slot, mogen wij een leven lang leren meer en meer op jou te lijken in de hoop en het 

verlangen dat jij ooit afrekent met alle dwaasheid. 

Moge dat zo zijn!      

 

Nick Everts 

 

De viering is voorbereid met Marjan Fekkes en Hans Tulp 

 

 


