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Wijsheid is menslievende bezieling
Samengesteld door Kees Kok

1. Gezegend zijt Gij om uw wijsheid (VL 542, muziek: Bernard Huijbers)

Gezegend zijt Gij om uw wijsheid
die verborgen is,
om uw droom die Gij gekoesterd hebt
van alle eeuwigheid:
dat wij ooit zouden worden
mensen in het volle licht

2. Voorlezing: Jesus Sirach 1:1-5, eigen vertaling

3. Gezegend zijt Gij om uw wijsheid (VL 542, muziek: Bernard Huijbers)

4. Over wijsheid I

5. In den beginne het woord (VL 713, muziek: Antoine Oomen)

In den beginne het woord 
roeping opdracht en zegen.
In den beginne het licht - 
licht erbarm u, woord ontferm u,
kom bevrijden.

Ere zij U
daar in den hoge, hier in ons midden
Kome vrede op aarde.
Kome uw woord bij ons aan.
Kome vrede op aarde.
Kome uw woord bij ons aan.
Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U,
wij wachten op uw woord dat ons ontvankelijk maakt. 
Stem ons af op uw stem 
op uw stilte. 

Uw woord, dat de eeuwen voorziet,
onze dagen behoedt,
het kome geladen met kracht
als de opgaande zon.

6. Over wijsheid II

7. Ik heb haar lief, uw Thora - psalm 119, nr 13 (150 psalmen vrij, blz. 200, 
muziek: Antoine Oomen)

Ik heb haar lief, uw Thora,
moet altijd aan haar denken.

Van mijn vijanden word ik niet wijzer,
wel van uw geboden, die maken me rijk.
Van mijn leermeesters heb ik geleerd,
maar meer van uw geschriften,
die leerden mij denken.



En meer dan van oude mensen
heb ik van uw letteren geleerd:
uw orde te bewaren.

Mijn voeten hield ik af van ’t slechte pad:
ik wou uw woord bewaren.
En uit uw richting buigt mijn weg niet af:
Gij onderricht mij.

Uw beloften strelen mijn tong,
mijn verhemelte, mijn lippen,
meer dan honing.

Tot inzicht werden mij uw bevelen.
Sindsdien haat ik de leugen

8. Over wijsheid III

9. Lezing: Wijsheid van Salomo, 2, vers 10-20, eigen vertaling

10. De wijze woorden (VL 522, muziek: Bernard Huijbers)

De wijze woorden en het groot vertoon
de goede sier van goede werken
de ijdelheden op hun pauwentroon
de luchtkastelen van de sterken
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven
hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn
die geen vader was zal vader zijn
mensen zullen an'dre mensen zijn
de bierkaai wordt een stad van vrede.

Wie denken durft dat deze droom het houdt
een vlam die kwijnt maar niet zal doven
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen
die zal vechten in 't verborgen
die zal waken tot de morgen dauwt –
hij zal zijn ogen niet geloven.

11. Over wijsheid IV

12. Het licht is zoet VL 926, (muziek: Tom Lowenthal)

Damp, schaduwen, leegte,
ijler dan ijl is alles.
Wat krijgt de mens voor de moeite



waarmee hij zich afmat onder de zon?

Wat nu bestaat, bestond allang
en wat zal zijn, dat was al eerder,
en wat gebeurd is, gebeurt opnieuw
en wie gedenkt die vroeger waren?
En die nog komen zijn al vergeten.
De wijsheid schooiert rond in lompen.
Wie recht betracht wordt niet geacht.
Wie zaait weet niet wat hij zal oogsten.

Het licht is zoet,
licht van de zon.
Goed voor onze ogen het licht.
Er zullen donkere dagen komen.
Er zal nog weten zijn van licht.

13. Psalm 94 vrij, gesproken

God der wrake, verschijn,
roept deze psalm wanhopig.
Sta op, rechter der aarde.
Hoelang nog duldt Gij het moorden?

God der Wrake, waarom toch
triomferen de schenders?
Verkrachten zij onze kinderen,
wurgen de arme zwerver?

God der Wrake, hoe wreekt Gij
uw weggegooide mensen?
Ziet Gij wel wat gebeurt?
Hij ziet niets, hoont de schender.

Stomkop, wie gaf jou oren
wie gaf jou ogen. En Hij zou
niet weten? Maar waarom zwijgt Hij?
God der wrake. Verschijn.

*

Zoet als de zoetste honing
is de wraak van zijn woord,
dat waar is, en moedig, bij machte
een nieuwe wereld te winnen.

Het zal als zaad in de aarde
vallen - sterven - ontkiemen.
Het zal opstaan in mensen
die het kwade weerstaan.

Het zal tot inzicht worden,
tot mededogen en rechtspraak.
Het wordt in mensen geweten
boven de chaos uit.



Kracht die het ergste onrecht
met zoveel goed zal vergelden
dat het de schender vergaan zal
als een luchtbel in vuur.

Gij die uw gemeente bijeenroept
hier en waar ook ter wereld:
wees in uw woord aanwezig

leer ons de wrake af.

14. Gij die niemand (VL 212, muziek: Antoine Oomen)

Gij die niemand naar de ogen ziet,
die door geen geld, geen offers om te kopen zijt,
en die U door geen lied misleiden laat,
maar die ons ziet zoals wij zijn

die ons gebiedt en smeekt
van U te zijn, uw beeltenis, uw zoon,
uw rechterhand die doet wat moet gedaan,
die ons gebiedt en smeekt
de vreemdeling te geven brood en kleding

die hoopt dat wij met onverhuld gelaat
uw licht weerkaatsen,
die ons tot een spiegel slijpt
waarin uw toekomst zichtbaar wordt.

Gij die ons hebt gezocht
toen wij niet naar U zochten,
die nog dagelijks uw afkeer overwint,
uw woede temt, uw trots aflegt,
uw hart tot mededogen buigt,
U omkeert naar ons toe

Gij die ons met uw ogen vangt
Gij die ons vraagt:
wie ben je? wil je? kom dan.
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