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Gemeente van onze Heer Jesus Christus 
Je zal maar zo’n droom dromen, zoals Salomo droomde. Je zal maar zo’n droom 
dromen waarin je een gesprek hebt met God en waarin je mag vragen wat je wilt.  
En Salomo, naar eigen zeggen een jonge koning, Salomo vraagt om een 
opmerkzame geest. Nou ja, in het Hebreeuws staat er dat hij vraagt om een hart dat 15 
hoort. Hij vraagt om een hart dat hoort, zo dat hij onderscheid kan maken tussen 
goed en kwaad en zo het volk kan leiden. Een wijze vraag. Salomo wordt gezien als 
een wijze koning en ik heb het idee dat de vraag naar wijsheid, de vraag om een hart 
dat hoort, al een teken is van wijsheid. En naar dit verhaal krijgt hij ook wijsheid, 
bovenop de wijsheid die hij al had.  20 
 
Als je even terug leest en de verhalen leest die in eerdere hoofdstukken staan 
opgeschreven, dan is de vraag om wijsheid ook wel nodig. Want aan het begin van 
het koningschap van Salomo gebeuren er dingen die niet echt rechtvaardig zijn, er 
vloeit nogal wat bloed en daar kun je vragen bij stellen. Salomo is dan niet alleen 25 
maar een rechtvaardige koning die recht doet, er gebeurt meer, zoals in veel tijden 
heersers lang niet altijd rechtvaardig zijn en vorsten ook niet altijd. 
Geschiedenisboeken vertellen je daar genoeg over en ook in onze tijd zijn heersers 
lang niet altijd rechtvaardig en zou je sommige leiders wijsheid toewensen. De 
sterkste mogendheden van onze tijd, China, Rusland en de Verenigde Staten, zij 30 
glijden alle drie af tot dictaturen met leiders die eerst aan zichzelf denken, dan aan 
zichzelf, daarna aan zichzelf en misschien daarna ook eens aan anderen. De leiders 
van deze staten zouden ook eens zo’n droom mogen dromen en wijs mogen worden.  
 
En wij dan? Wij, wij mensen die over het algemeen niet horen tot de wereldleiders? 35 
En ik dan? Ik kan eenvoudig met woorden de wereldleiders als Poetin, Trump en Xi 
de mantel uitvegen en ook wel terecht en zonder al te veel risico want ze horen mijn 
woorden toch niet en zouden ze ze horen dan trekken ze zich er waarschijnlijk niets 
van aan. Ik moet dan ook naar mezelf kijken. En u moet naar u zelf kijken. Wij zijn 
geen wereldleiders, maar we hebben wel invloed, invloed op de medemens, invloed 40 
op de aarde, invloed op wat er op aarde leeft. Wij zijn geen wereldleiders of vorsten, 
maar mensen merken wel wat wij doen. Het zou te wensen zijn dat wij ook zo’n 
droom dromen en om wijsheid zouden vragen. En ik denk eigenlijk dat wij zo’n droom 
dromen. Ik denk eigenlijk dat dit verhaal van koning Salomo niet alleen maar een 
verhaal van vroeger is en van die ene koning, die inderdaad als heel wijs is 45 
beschouwd, maar dat dit een verhaal is van alle tijden en van ieder mens. Van jou en 
van mij dus. De wijsheid is in ons hart gelegd.  
 
Betekent dat dan dat we alleen maar wijs zijn en nooit domme dingen doen? Nee, 
natuurlijk niet. Dat gold ook niet voor Salomo. Wie namelijk verder leest in het boek 50 
Koningen die leest dat hij aan het einde van zijn leven echt wel misstappen begaat. 
Een wijs hart, een hart dat hoort is geen garantie dat je nooit domme dingen doet. 
Het is wel een soort instrument dat je laat zien dat je domme dingen gedaan hebt. 



Salomo begaat misstappen in zijn ouderdom. Het is dus ook niet zo dat in zijn leven 
het verstand met de jaren kwam. In zijn jonge jaren droomt hij deze droom en vraagt 55 
hij om een hart dat hoort. Daarmee toont hij zijn wijsheid door om wijsheid te vragen. 
In zijn jonge jaren is hij wijzer dan in zijn ouderdom. Verstand komt niet altijd met de 
jaren, wij zeggen dat wel dat verstand met de jaren komt maar het is echt de vraag of 
het zo is. Kinderen kunnen wijzer zijn dan de zogenaamde grote mensen. Het kind 
dat kijkt, kan wel degelijk een hart hebben dat hoort en zo onderscheid maakt tussen 60 
goed en kwaad. Een kind is misschien veel ontvankelijker voor liefde dan een 
volwassene die gebutst is en gedeukt door het leven en bang is geworden voor 
liefde.  
 
Als ik jonge kinderen zie spelen in hun wijsheid, kan ik jaloers worden. Ja, ook 65 
jaloers om hun lenigheid en vermogen om te leren, kennis in een razend tempo op te 
doen, maar ook jaloers om de onbevangenheid, om die wijsheid. Waarbij kinderen 
natuurlijk ook domme dingen kunnen doen, want hun wijsheid verhindert dat niet. 
Maar dan ook…..om te leren, zoals wij leren in het leven en leren van het leven.  
 70 
De wijsheid is in ons hart gelegd. Bij de schepping, in één van de verhalen, blies God 
de adem in de neus van de mens, van de Adam en daarmee blaast God de adem in 
de neus van elk mens, als wijsheid aanwezig. En als Jesus naar de wereld komt, dan 
komt de wijsheid opnieuw naar de wereld, als de wijsheid van voor alle tijden en van 
elke tijd. Jesus laat zien hoe een hart ziet, een hart dat hoort, Jesus laat dat ook zien, 75 
zoals veel mensen dat laten zien.  
 
Een hart dat hoort, hoort het geschrei van een huilend kind, een hart dat hoort hoort 
het hulpgeroep van de mens in nood, van de mens die slachtoffer is van dictators en 
wee degene die dictator is. Een hart dat hoort, hoort de muziek, de muziek van vrede 80 
en recht, vrede en recht dat komt en al aanwezig is, al is het alleen maar in 
gedachten. Een hart dat hoort, ziet met wijsheid wat is, ziet de medemens als kind 
van God, ziet eerst de ander en dan zichzelf, denkt eerst aan de ander en dan aan 
zichzelf en ieder mens met een hart dat hoort, ieder mens met de wijsheid in het hart 
is een koning.  85 
 
De wijsheid is in ons hart gelegd, in elke tijd, in elke tijd van ons leven. Waarbij je als 
oudere, als mens met levenservaring ook iets van het kind in jezelf kunt vasthouden 
en gezegend ben je als het kind in jezelf met de wijsheid van het kind aanwezig is. 
Gezegend ben je als je niet jaloers hoeft te zijn op een kind.  90 
 
De wijsheid is in ons hart gelegd om zo de wegen te gaan die voor ons liggen, wegen 
met anderen samen in een verbondenheid die er niet om liegt. Wegen te gaan in 
naam van de Eeuwige en  met de Eeuwige samen. Als in een droom, een droom die 
net als andere dromen geen bedrog is. Een hart dat hoort droomt de droom van het 95 
goede, Gods werkelijkheid op aarde.  
Je zal maar zo’n droom dromen als koning Salomo. En die droom, die dromen wij. 
Amen.  
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