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1 Kon. 3, 5-28 - schets - NGKE - 12-7-2020
Salomo (1): ‘Goochem’

Wijsheid en kennis
Maar het antwoord op alle vragen die leven, begint bij de kennis en ervaring
van deskundigen. Laat ons daaraan vasthouden.
Aan deskundigen als Jaap van Dissel en zijn collega’s binnen en buiten het
RIVM. Virologen, intensive care artsen en andere specialisten.
Hun advies is vanaf het begin leidend geweest voor alle maatregelen die tot
nu toe in Nederland zijn getroﬀen. En het is belangrijk dat we op dat kompas
van wetenschappelijke kennis en betrouwbare feiten blijven varen.
Dat is de enige verstandige manier om verdere stappen te kunnen blijven
zeHen die nodig zijn. Stappen die onvermijdelijk op ons af komen.
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(toespraak Minister Ru0e 16 maart 2020)
Eén van de gevolgen van deze wetenschappelijke benadering was dat de
verpleegtehuizen op slot gingen, om te voorkomend dat de kwetsbare
ouderen besmet raakten.
Keerzijde is dat ouderen en kwetsbare wel geheel geïsoleerd raakten en je
niet op bezoek kon bij je soms doodzieke familie.
De kennis over het virus brengt je tot een lockdown,
Maar wat is wijsheid?
Is het isolement niet erger dan de lockdown.
Wat is wijsheid?
Salomo: Een goocheme koning? 'Slim, sluw?
NB 'wijsheid' is is als 'water' volstrekt eigensoorPg, geen synoniem je kunt
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het alleen omschrijven.
Vraag wat je wilt, sinds Salomo vraagt inu edereen hetzelfde... omdat je dan
alles krijgt, maar in het dagelijkse leven maak je los van God die keus niet
alPjd.
Wat is voor jou belangrijk?
Salomo
Salomo is een van die personen uit de Bijbel die ver buiten de bijbel bekend
is geworden in onze wereld. Alleen in in het hele Midden-Oosten en
daarbuiten sprak hij tot de verbeelding. Zijn sporen zijn nog overal aan te
wijzen
In Iran zijn verschillende bouwwerken die naar Salomo verwijzen. Bekend is
het werelderfgoed Takht-e Soleyman of Troon van Salomo.
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In Kirgizië is een berg die de 'Troon van Salomo' genoemd wordt,
de Soelajman-Too. Ook deze berg staat op de werelderfgoedlijst.
In de Koran is hij een profeet, bekend als Sulaiman. In
de Arabische en Perzische literatuur zijn nog vele verhalen overgeleverd
over de wijsheid, rijkdom en magische krachten die Suleiman bezeten zou
hebben, zoals het kunnen praten met dieren.
Wat zou de mensen het meest aanspreken: zijn wijsheid of de gevolgen
daarvan: zijn rijkdom en zijn kennis.
Zou hij ook zoveel bekendheid gekregen hebben zonder zijn rijkdom?
Want wat is wijsheid waard zonder dat je er rijk van wordt?
Wijsheid
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De vraag van Salomo ( zie vs 9)
Het antwoord van de Heer (zie vs 12-13)
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(12) Wij leven in een Pjd van grote wetenschappelijke en technologische
vooruitgang. Is het denkbaar dat Solomo nog wijzer was dan dit [vanuit een
bepaalde deﬁniPe van wijs kun je onderscheiden tussen 'hebben' en 'wijs
zijn'?)
Accordance (12)  לֵב חָכָ֣ם וְנָבֹ֔וןestrain from acPng in an evil manner, judge,
govern; IV.make ﬁrm, sound, free from defect by the exercise of skill)— WD
dus niet alleen weten maar ook vaardig zijn intelligent, discreet, discerning,
have zelfde werkwoord
Bron en doel
Het begin van de wijsheid (24)
Jakobus 1,5-8 en 3,13-18)
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Het doel: Jakobus 3
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Wijsheid in ons Njd:
Verbonden met God valt alles weer op zijn juiste plek
NB als alles uit de rails loopt, klopt er iets niet, ook in de kerk
voorbeelden:
-niet alleen opkomen voor je eigen belang, maar ook dat van je
medemensen zien
(de boeren)
-Niet alle heil verwachten van de economie, maar eerder van een
samenleving die oog heeh voor de menselijke maat (en dat mag wat kosten)
-Niet alleen beleid voor op de korte termijn...,maar vooral ook op de lange
termijn (milieu en duurzaamheid)
kennis, wordt kennis met een hart...= wijsheid
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economie met medegevoel
poliPek met een hart voor de mensen (zakenkabinet)
gebruik van de natuur met liefde voor natuur én medemensen komt van
God)
Oog voor lichamelijke en geestelijke gezondheid is een verpleegtehuis met
wijsheid sluiten
Dat is wijs, kennis met een hart
Hoe goochem ben jij eigenlijk?
...
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