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Schriftlezing uit Spreuken 9: 1-6 uit de Biebel in deTwentse Sproake

De Wiesheid hef heur hoes bouwd,
ze hef zich doar zeuven pilasters veur oethöawen,
ze hef heur vee slacht, heuren wien mengd,
de toafel terechtmaakt.
Ze hef heure deenstmeiden der op oetstuurd,
ze nöagt de leu oet de heugste steaden van de stad:
‘Wel seempel is, den mot hier opan kommen’
en teagen nen onbenul zeg ze:
‘Kom mer, et met van mien brood
en dreenk van ’n wien den ik mengd heb.
Loat ow onbenul lopen en iej zölt leaven
en op ’n pad van ’t inzicht waandeln.’

Preek
gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

“Leu, wie nöagt oe!” Dat was één van de eerste typisch Twentse uitdrukkingen die ik 
negen jaar geleden leerde kennen. De buren waren 40 jaar getrouwd, en met de 
buurt, de noabers, zetten we een boog voor hun deur op, met witte roosjes erin. Het 
verraste bruidspaar kwam naar buiten, bewonderde de boog en zei toen: “Leu, wie 
neugt oe”. Dat herhaalde zich bij het afbreken van de boog. Mensen, wij nodigen 
jullie uit, wij nodigen jullie uit om met ons het feest te vieren. En dat was inclusief de 
bruiloft zelf, in één week tijd dus drie feestjes. 

In Spreuken 9 hoorden we dat Wijsheid de gastvrouw is. Wijsheid, Sophia, of in het 
Hebreeuws 'Chokma' heeft in een huis met zeven zuilen een maaltijd aangericht met 
heerlijk vlees en uitgelezen wijnen. En laat haar dienaressen de mensen uitnodigen: 
ze nöagt de leu oet. 

Nu is die uitnodiging niet voor zomaar een gezellig feestje, nee, Wijsheid heeft er een
doel mee. Zij wil onnozele mensen uitnodigen, en mensen die geen verstand 
hebben. In het Twents: 'wel seempel is' en 'nen onbenul'. Wat wordt daar mee 
bedoeld?, kun je je wat verbaasd afvragen. De Aloude Statenvertaling, die in de 
komende jaren '18-'19 400 jaar oud is, spreekt over wie slecht is en over de 
verstandeloze. Wie zijn dat? 

En dan kunnen we daar meteen de vraag aan verbinden: wat bedoelt Jezus als hij in 
zijn gelijkenis spreekt over tien meisjes, 'vijf van hen waren dwaas, en de andere vijf 
wijs'? 

Wijs en dwaas tegenover elkaar. Vrouwe Wijsheid tegenover onnozelheid, onbenul,  
verstandeloosheid. En de vijf wijze meisjes tegenover de vijf dwaze. 



Wijsheid zegt: 'Wees niet langer zo onnozel, leef en betreed de weg van het inzicht.' 
En de wijze meisjes hadden
hun olielampjes gevuld met
olie, zodat de lampen aan
konden blijven tot het
moment dat het feest begon,
of misschien nog wel langer.
Dit is nóg een parrallel tussen
de beide lezingen: er is een
feest georganiseerd en daar
worden mensen voor
uitgenodigd. In het geval van
de gelijkenis van Jezus is het
een brúiloftsfeest. 

Maar dus: de weg van inzicht en met olie gevulde lampen. Dáár wordt wijsheid aan 
toegedicht. 

Je zou dit kunnen vertalen naar de manier waarop wij mensen in het leven staan. En 
bij de voorbereiding op deze dienst, op een prachtige locatie in het buitengebied 
spraken we daar met elkaar over. Waar zijn we dankbaar voor? Wat maakt dat we bij 
elkaar komen om God te danken voor de oogst? Wat bezielt ons om dat te doen? We
kwamen er op dat het heel goed is om ons te realiseren hoe onvanzelfsprekend het 
is dat we te eten hebben en te drinken, dat er oogst is en dat er arbeidskracht is. 
Onvanzelfsprekend, want oogst kan mislukken en je arbeidskrachten kunnen 
afnemen, of je afgenomen worden, bijvoorbeeld omdat er voor jou geen werk meer 
is. 

De mais groeide mirakels dit jaar, in het begin schoot het de grond uit. Maar het 
oogsten was lastiger door de natte drassige grond. Het duurde langer voor de oogst 
binnen was. Dat zijn wel momenten dat je beseft dat alles niet maar vanzelf gaat. En 
dan hebben wij het best goed, maar bedenk dan eens hoe het is als jouw oogst 
jarenlang achter elkaar helemaal mislukt en op hoeveel plekken op aarde dat 
gebeurt. Maar als het je voor de wind gaat, en dat gaat het velen ook, kan het zo 
makkelijk allemaal maar normaal lijken. En misschien wil je meer en meer. Ook in 
materieel opzicht. 



Gisteren hoorde ik in de auto op de radio een
reportage over millennials. Had u daar wel eens van
gehoord? Millennials, dat is de generatie die geboren
is tussen 1985 en 2000. Het blijkt dat velen, en dan in
het bijzonder hoogopgeleide jonge mensen, die met
veel talent en vakkennis aan de slag gaan, het gevoel
hebben dat zij 'geen impact' hebben op hun
omgeving, op hun werkvloer en dat hun bijdrage er
niet toe doet. Met neerslachtigheid tot gevolg. Een
millennial die dit zelf ervaren heeft, Jasper Scholten,
en die zelf in een geestelijke crisis raakte, schreef er
een boek over en vertelde dat in die reportage. Hij
vertelt dat het echt noodzakelijk was om zijn leven
opnieuw in te richten en af te stappen van de veel te
hoge verwachtingen die anderen aan hem stelden,
maar ook die zèlf aan zichzelf stelde ook op materieel vlak. 

Nu mag je niet zeggen: ze zijn onbenullig, dwaas, of slecht. Dat soort oordelen is erg 
ongepast, hoewel er nogal wat geoordeeld en veroordeeld wordt met name ook wel 
over jongere generaties tegenwoordig. Maar wat je wel kunt zeggen is dat mensen 
op wegen kunnen zijn waarin zij als het ware voorbijleven aan wat er wezenlijk toe 
doet. En voorbijleven aan die kleine dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dat je
daar  stil bij mag staan, verwonderd en verheugd. 

Dat zou je kunnen noemen: de weg van het inzicht. Of: een olielamp die wèl gevuld 
is met olie, gevuld genoeg, waarvan de vlam blijft branden. In dit verband opmerkelijk
dat in de reportage over Millennials gesproken werd over 'burnout', waar velen aan 
lijden. En ook hier, pas op: nooit een oordeel dat burnout jouw schuld is, of dat je dan
dwaas, onbenullig of slecht genoemd mag worden, dat in géén geval. Maar het beeld
is wèl en de vraag is wèl: hoe houden we de vlam van ons bestaan brandend, hoe 
kunnen we ons bestaan zo inrichten dat we wel gaande kunnen blijven en dat de 
voeding van ons bestaan komt uit de bron van het Leven? Wijsheid zegt: Leef! En 
betreed de weg van het inzicht. En dat leven, dat is een leven dat gevierd mag 
worden, anders had Wijsheid die bijzondere maaltijd niet aangericht in dat bijzonder 
mooi ingerichte huis. Maar met nadruk dus: Leef! Maak er wat van, en dan niet in de 
zin dat alles maakbaar is, maar ga het leven aan in diepere Verbinding met je 
omgeving, met Wijsheid, met God. 

In het jaar 1517, precies 500 jaar geleden, -dat kan
inmiddels níemand meer zijn ontgaan, gezien alle aandacht
die er voor het Lutherjaar is geweest, ook in onze
gemeente- was Martin Luther 34 jaar. Hij was dus een
millennial. En hoewel hij in totaal andere omstandigheden
leefde dan jonge mensen in onze tijd, hij kwam in een
crisis. En daarbij moet vermeld worden dat er hoge
verwachtingen aan hem gesteld werden, met name door
zijn vader, eigenaar van een aantal mijnen.Vader wilde dat
Martin hem opvolgde en dat hij dus rechten moest
studeren. Maar Martin voelde dat hij moest gaan voor een
geestelijk leven, en hij koos die weg en werd Augustijner



monnik, deed zijn geloften, onder andere die van armoede. Maar eenmaal monnik, 
die de Schriften ging bestuderen en heel diep ging bestuderen, met name de brieven
van Paulus, en doceren aan de Universiteit van Wittenberg, kwam een nog veel 
diepere crisis. Hij leefde in angst en had best regelmatig een zwaar en neerslachtig 
gemoed. Wilde hij gaan leven met God en ging hij er helemaal voor, raakte hij er nog 
verder vanaf. Want hij had geleerd van zijn moeder en van de Kerk van zijn tijd dat je
de punten om in de hemel te komen zelf moest verdienen en dat het nooit goed 
genoeg was. Hier dus ook weer zo'n stukje van die maakbaarheid, die mensen zich 
van eigen maken, dat je denkt dat jij het allemaal zelf moet doen en dat het allemaal 
uit jouzelf moet komen.  

Luther ontdekte hoe die manier van naar God en naar jezelf kijken onbenullig was, 
en dwaas en misschien ook wel slecht. Want door al die nadruk op het verdienen van
hemelpunten werd je, ontdekte hij, nogal egoïstisch, want was je eingelijk altijd met 
jezelf bezig en dus verloor je het contact met je omgeving uit het oog. Je omgeving 
en ook God. Vreemd genoeg: door heel hard er aan te werken om te leven met God, 
raak je er steeds verder vandaan. Toen kwam de wending, die wordt genoemd: 
'Luthers Reformatorische wending'. Hij ontdekte dat alles totaal anders zat. Niet de 
mens kan zijn eigen heil bewerken, maar God geeft dat heil aan de mens in zijn 
oneindige liefde. 

God, de Bron van alle Wijsheid, God, de olie in de lamp van het mensenleven, God 
is het die ons in zijn grote liefdevolle genade uitnodigt voor een leven dat veel 
feestelijker is en ook veel ontspannender. God 'nöagt oons' om dichter bij Hem en 
dichter bij elkaar te leven. Meer in Verbinding, meer in een zinvolle samenhang. Met 
veel meer oog voor het kleine, het dagelijkse, het nooit-vanzelfsprekende. 

Luthers 95 best wel ingewikkelde stellingen komen er er eigenlijk in het kort op neer 
dat we anders mogen gaan denken en anders in het leven mogen gaan staan. Als 
mensen die de Wijsheid die ons verstand te boven gaat hebben mogen leren 
kennen. Als mensen die mogen leven vóór Gods aangezicht. Rechtstreeks, niet met 
allemaal ingewikkelde systemen van aflaten en goede werken daartussen, maar 
gewoon, zoals jij bent in contact met je Schepper. 

Heel kort en krachtig gezegd komt Luthers denken hierop neer, in de lijn van de 
lezingen die we hoorden vandaag en in de oogst die wij vieren en waar wij dankbaar 
voor mogen zijn: Mens, mensenkind, u, jij, door Mijzelf geschapen: Ik nodig je uit, om
voor mijn Aangezicht te léven. In rechtstreekse verbinding. Er gaat dan liefde 
stromen, dé olie van het leven. 

Amen   

Na de preek speelden Jan Braakman (orgel) en Renske
Vriesema (cornet) 'Gabriëls Oboe, zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=lAoT2ktM2H0

https://www.youtube.com/watch?v=lAoT2ktM2H0

