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Geef mij wijsheid. Marcus 10:17-30.  Overweging 10 oktober 2021 Huib Klamer  

 

Ik ben me ooit verdiept in wijs leiderschap. En gebruikte vaak het voorbeeld van koning 

Salomo. Het verhaal van Salomo begint als de jonge Salomo, zoon van koning David, voor de 

opgave staat om zijn succesvolle vader op te volgen.  Tegen die nieuwe job kijkt Salomo op, 

als tegen een berg. Hij zit er flink mee in zijn maag; hij brengt offers aan Gd.  Op het 

voorplaatje van het liturgieboekje zien we Salomo: in een onrustige slaap.  

In een droom verschijnt Gd aan Salomo. Gd is afgebeeld als een schijnend maanlicht. Gd 

vraagt Salomo: Wat zal ik jou geven?  En Salomo antwoordt: ik ben jong en onervaren; hoe 

kan ik dit volk leiden? En Salomo vraagt Gd: geef mij een opmerkzaam hart, wijsheid, dat ik 

onderscheid kan  maken tussen het goede en het kwade.  Gd verheugt zich over dat Salomo’s 

keuze. En dat hij niet kiest voor rijkdom voor zichzelf, of voor een lang leven. 

Op het plaatje zien we hoe een engel op Salomo neerdaalt; zie het zegenende gebaar van de 

rechterhand. Het gebaar drukt mooi uit hoe de wijsheid die Salomo toevalt, als een genadegift. 

Wat is dat wijsheid? Wijsheid betekent voor Salomo: een opmerkzaam hart krijgen, visie wat 

mensen nodig hebben. Speciaal: wat kwetsbaren nodig hebben; in de bijbel zijn dat altijd: de 

arme, de weduwe, de wees, de vreemdeling. …. 

Wijsheid in de bijbel gaat niet over veel weten, veel kennis; het gaat altijd over praktische 

wijsheid. Een wijs leider is niet zozeer een begaafd denker, hij is eerder verstandig, slim, 

praktisch.  

Het betekent óók: ve-rantwoord-elijkheid nemen. Een adequaat antwoord geven op 

uitdagingen die zich aandienen.  

 

Salomo’s wijs bestuur leidt tot voorspoed en welvaart. De bijbel schrijft: De mensen hadden 

volop te eten en te drinken en waren gelukkig (1 K 5,1). Wat wil je nog meer als burgers? 

Het koningschap van Salomo wordt het ongeëvenaarde hoogtepunt is Israëls 

koningsgeschiedenis. Het land Israël is nooit zó uitgestrekt geweest, tot aan de Eufraat toe. 

Salomo’s wijsheid wordt beroemd in de wereld, hij wordt veelvuldig geraadpleegd door 

andere vorsten.  

 

Geef mij wijsheid? Zouden onze leiders ook wakker liggen, vragen om wijsheid zoals 

Salomo? Waar kiezen onze leiders voor? Kiezen ze voor het belang van de eigen partij? Zijn 

ze met zichzelf bezig. met eigen succes? Of  kijken ze naar het algemeen belang, over de 

schutting van het eigenbelang heen? Hebben ze oog naar kwetsbare mensen, oog voor  onze 

kwetsbare aarde? Kiezen ze voor rijkdom en economische groei of kijken ze naar de langere 

termijn, een leefbare toekomst, het belang van komende generaties. Ik las dat 

Indianenopperhoofden bij belangrijke beslissingen zich de vraag stellen: wat zijn de  effecten 

op onze achterachterkleinkinderen, onze wouden, onze rivieren, zes generaties later.| 

Zo hoop ik dat onze regeringsleiders op de klimaatconferentie in Glasgow begin november 

over hun nationaal belang heen kijken en zich de inzetten voor een leefbare toekomst van de 

aarde in de komende eeuwen. Dat zou wijs leiderschap zijn.  

 

Geef me wijsheid. Dat is een ook een vraag die zich in het klein bij ieder van ons kan 

aandienen, ja opdringen. Ieder van ons is ook leider, leider van zijn eigen leven. Je kent vast 

ook wel die onrustige slaapmomenten zoals Salomo had.  Misschien als je opziet tegen een 

ontmoeting of een moeilijk gesprek, je zorgen maakt, over je kinderen of je gezondheid. 

Moeilijkheden hebt in je werk. Je schuldig voelt over een gemaakte fout. Of  domweg 

onvrede hebt met je leven. Nemen we een voorbeeld aan de jongeling in het evangelie. 

Misschien herkennen we iets van hem in onszelf.  De jongeling is niet tevreden. Vreemd 

eigenlijk. Je zou de jongeling maatschappelijk geslaagd kunnen noemen. Hij volgt nauwgezet 
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de aanwijzingen van de thora op, en hij is ook nog eens rijk, heeft dus een goede baan of 

goede zaken gedaan. Met zo’n zoon of schoonzoon zou iedere ouder blij zijn. 

Maar toch….de jongeman is niet tevreden. Hij vraagt Jezus: Zeg me wat is de weg naar het 

eeuwige leven.  Wij zouden de vraag misschien anders stelleen, bijvoorbeeld: wat voor keuzes 

moet ik maken, hoe vind ik geluk en zin. Jezus wordt geraakt door de vraag van de jonge 

man; hij krijgt hem lief. Jezus geeft een radicaal advies: verkoop je rijkdom; laat los wat je 

bereikt hebt totnutoe, er is méér dan rijkdom, volg mij naar Jeruzalem. 

 

 

Voor de jonge man was de vraag: ga ik op pad met Jezus. Maar wat betekent ‘Jezus volgen’ 

nu voor mij, voor u?  Wat betekent het voor mij: Jezus volgen? Mij helpt het om veelvuldig 

de vraag te stellen: wat zou Jezus doen, hier en nu, hoe zou hij zich opstellen, wat zou hij 

voelen, denken, op deze plek, in deze situatie. Ervaar, voel ik iets van Jezus’ liefde op dit 

moment?  

Vanuit die vraag – wat zou Jezus doen? – kan dan een antwoord opkomen. 

In een houding van: present zijn: aandachtig, opmerkzaam, bezonnen, rustig, vriendelijk, 

mild, zorgzaam. 

Waarbij ik zie wie de ander is; in zijn eigenheid, zijn verlangen, zonder vooroordeel….. 

Jezus volgen betekent ook: me afvragen: hoe zou Jezus kijken naar de schepping om me heen 

– dit gebouw, mijn huis, de planten in mijn tuin? Zoals Jezus  schoonheid zag: van de leliën 

van het veld, de wijnranken, de vogels. 

Door de vraag te stellen Wat zou Jezus doen en zien? kunnen we oog krijgen voor alle 

schoonheid om ons heen, in mensen en in de natuur.  

De vraag Wat zou Jezus doen? geeft hoe dan ook uitzicht op een weg die u, ik,  kan volgen 

om een wijs en lief mens te worden. 

 

 

 


