
17de zondag door het jaar – A (2de vastenzondag) 
1Kon3,7-12; Mt 13, 44-46 

 

Koning Salomo had een droom waarbij God hem de vraag stelt: wat wilt u dat 

Ik u geef? 

Ik u geef? Niet over het leven van anderen (onze kinderen, dé samenleving,…) , 

maar voor ons. Dromen we nog? Waarover gaan onze dromen en visioenen? 

Ook al zijn we 70 of 80 voorbij. Wat mag God u/mij geven? In deze droge zomer 

van 2020 waarin het amper regent?  In deze coronatijden waarin we onze 

vrienden en familie minder vaak zien? In deze vakantieperiode van ontspanning 

en rust, waarin het werk even op de achtergrond verdwijnt? Waar droom ik 

van, wat doet er echt toe bij mij, en wat is hierbij mijn richtsnoer? Is er in ons 

leven iets dat ons zoveel vreugde doet ervaren dat wij vrij en ongeforceerd, 

heel ons leven herijken in functie van onze nieuw ontdekte schat? 
 

Over deze vragen gaan de lezingen van vandaag. 

Salomo mocht zomaar aan God vragen wat hij wilde hebben. Salomo werd er 

helemaal verlegen van. Eerst stamelt hij dat hij als zo geprivilegieerd was 

koning te mogen zijn, terwijl hij nog zo nog en onervaren was. En dan vraagt hij 

in dezelfde bescheidenheid om een opmerkzame geest, zodat hij recht kan 

spreken, en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. 

Het is een droom, dat wel, maar in het echte leven blijkt Salomo toch een wijze 

koning te zijn. In onze dromen worden soms onze diepste wensen zichtbaar. De 

diepste wens van koning Salomo was dus een wijze en begripvolle koning te 

mogen zijn. En als je dat écht graag wil, dan doe je je best om dat ook te 

worden. In die zin zijn dromen ‘aantrekkelijk’: ze trekken ons aan om ze te 

realiseren. Een droom, een visioen duwt en trekt ons al een beetje in de goede 

richting. Dromen wij nog? Of is dat enkel iets voor jongeren? 

 

Salomo droomt ervan ten diepste een wijs mens te worden. De meesten 

mensen toen en nu vinden dat een mooie eigenschap. Misschien kennen we 

zelf wel zo een wijze vrouw of man. Wijsheid heeft iets van op de eerste plaats 

je gezond verstand gebruiken, van jarenlange ervaring en van tot 10 tellen 



vooraleer je spreekt. 

Maar de wijsheid, de kostbare schat waar Jezus het over heeft, is wijsheid van 

een nog grotere orde. Die bestaat niet alleen uit gezond verstand en 

levenservaring, maar gaat verder. Het is de wijsheid die God ons geeft. Die 

heeft een groter bereik dan wat menselijkerwijs gesproken haalbaar is. Het is 

het onweerlegbare besef dat God van ons houdt, dat hij ons kent en om ons 

geeft. Het is niet uit te leggen aan wie zo’n besef niet kent of er niet van weten 

wil. Wijsheid is antwoord geven op die liefde. 

Maar wat is een goed antwoord op iemand die ons liefheeft? Voor ons 

christenen is wijsheid proberen om ons leven in te richten naar Gods droom 

over mens en wereld, barmhartig zijn zoals God barmhartig is, vaak heeft het 

ook iets van ‘doen wat de ander prettig vindt’. 

Zo willen leven is het rijk der hemelen, is de parel in ons hart, de schat in de 

grond. Dat is het geschenk dat God geeft aan Salomo en aan iedereen die uit is 

op het geluk van zijn medemensen waar hij verantwoordelijk voor is. Dan 

kunnen we zien waar het op aankomt. Dan kunnen we voorrang geven aan wat 

we eerst of nog willen doen. Dan kunnen we een eerste stapje zetten in het 

waar maken van onze droom. 

 

Zo groeit wijsheid langzaam en onzeker. Het is te merken aan ons spreken, en 

vooral aan ons zwijgen. Het is te merken in de mening die wij geven, maar 

vooral in ons aandachtig luisteren. 

Naarmate de wijsheid groeit, wordt de wijsneus kleiner. De wijsneus die alles 

denkt te weten, moet het afleggen tegen de wijsheid die aarzelt, overweegt, 

misschien spreekt, maar dan heel voorzichtig. 

Zo groeit de wijsheid als een parel in een schelp, zacht van kleur en glans. 

Jezus zei het al: het is heel kostbaar. 

 

(cf. J. Zwetsloot, Brood en Adem, Gooi en Sticht, 2010) 

 


