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BEDACHTZAAM 

Wees niet al te rechtvaardig (Prediker 7,16) 

W.Q. 

Wijsheid kun je maar moeilijk meten. Intelligentie wel. Dat wordt dan ook veel 

gedaan. Dat begint al op de basisschool met de CITO-toets. We hebben ook een 

graadmeter voor intelligentie: I.Q. Intelligentiequotiënt. Tot voor een paar jaar 

geleden was er op tv zelfs jaarlijks de Nationale I.Q.-test. 

Maar wijsheid: hoe meet je die? Er is niet zoiets als W.Q.: wijsheidquotiënt. 

Wijsheid en intelligentie vallen ook niet samen. Je hebt buitengewoon 

intelligente mensen die elke vorm van wijsheid ontberen. En omgekeerd: je hebt 

mensen die ‘laaggeletterd’ genoemd worden en zeer wijs zijn. Hoe je dat weet? 

Niet door te meten. Je merkt het. 

Hoort hij erbij? 

De samenstellers van de Bijbel hadden het van Prediker ook gemerkt: wat een 

wijs man! Er is destijds nog wel even gesteggeld of zijn boek wel bij de heilige 

geschriften hoorde. Prediker leek namelijk niet zoveel van God te weten. Maar 

zijn wijsheid won het. Hij hoorde erbij. 

Maar toch  - al lezend in zijn boek vraag je je soms weleens af: is dit wel zo wijs? 

Neem alleen al die woorden die we vandaag hebben uitvergroot: ‘Wees niet al 

te rechtvaardig’. Een beetje de omgekeerde wereld, toch? Leert de Bijbel ons 

niet op bijna elke bladzijde dat we wél rechtvaardig moeten zijn? Je kunt niet 

rechtvaardig genoeg zijn! En nu is daar ineens Prediker die zegt: ‘Pas op dat het 

niet té wordt. Je doet goed aan een tandje minder.’  

Geloofscrisis 

Je begrijpt Prediker al een beetje beter als je bedenkt dat hij leefde in een tijd 

die leek op de onze. Allerlei zekerheden leken te wankelen. Ook 

geloofszekerheden. Het was een overgangstijd. Oude waarheden voldeden niet 



meer. Maar hoe het dan wel zat? Wie het wist mocht het zeggen. Maar Prediker 

moest een stellig antwoord schuldig blijven. 

Veel mensen hebben vandaag hetzelfde. We weten het niet zo goed meer. Ik zeg 

weleens: wij kunnen vaak veel beter verwoorden wat we niet meer geloven, dan 

wat we nog wel geloven. Niet erg. Prediker is dan uw man. Hij staat niet voor 

niets in de Bijbel. Hij hoort erbij. Als we van de weeromstuit dan maar niet de 

twijfel tot betonnen dogma maken, want dan zijn we nog net zover van huis. 

Boontje-komt-om-zijn-loontje-theologie 

Aan welke zekerheden was Prediker gaan twijfelen? Aan het toen heersende 

geloofspakket. Het was een heldere theologie. Een boontje-komt-om-zijn-

loontje-theologie. Of positiever: een wie-goed-doet-goed-ontmoet-leer. De 

gedachte was: wie goed doet, wordt door God al in dit leven beloond met 

zegeningen. En omgekeerd: wie slecht doet, wordt gestraft. Maar dat werd al 

snel: wie tegenspoed ondervond, zou dus wel wat op zijn kerfstok hebben. 

Dat soort boontje-komt-om-zijn-loontje-theologie is in sommige kringen na 

eeuwen nog steeds gemeengoed. ‘God straft onmiddellijk,’ zeggen we als 

iemand die bijvoorbeeld net iets lelijks heeft gezegd, over iets struikelt. Daar kun 

je nog om lachen. Maar voor veel gelovigen is het diepe ernst. ‘Ik heb toch altijd 

goed geleefd, dominee?’ zegt iemand vertwijfeld. De man heeft te horen 

gekregen dat hij ernstig ziek is en kan het niet plaatsen: dit heeft hij toch niet 

verdiend? In Amerika zijn er talloze rijken die hun bankrekening zien als een 

bonus van boven: het is de beloning van God zelf voor een goed leven. Nee, na 

al die eeuwen is de religieuze wie-goed-doet-goed-ontmoet-doctrine nog altijd 

springlevend. 

Het klopt niet 

Maar Prediker gaf er ruim 20 eeuwen geleden al een dikke streep door. Hij kon 

er niet meer in geloven. Het rijmde niet met het gewone leven. Het leven was 

grilliger. Je kunt er vaak geen chocola van maken. Er gaan mensen dood voor hun 

tijd. Zijn ze slechter dan anderen? Welnee, het zijn meestal in en in-goede 

mannen en vrouwen. Terwijl omgekeerd de grootste ploerten lang leven. 

Die willekeur kan ons nog steeds verbijsteren. Hebt u dat niet? Mao Zedong, de 

leider van communistisch China, werd 82 jaar. Je mag het misschien niet denken, 



maar ik doe het stiekem toch: had hij maar wat minder lang geleefd - dat had 

duizenden mensenlevens gescheeld. De leiders van de Rode Khmer, die 2 

miljoen doden op hun geweten hadden, stierven meestal toen ze stokoud waren.  

Sla er niet mee op hol 

Er is zelden een dictator die jong overlijdt. Terwijl er genoeg goede mensen ver 

voor hun tijd gaan. Of kijk naar rijk en arm. Rijken zijn uiteraard natuurlijk niet 

beter dan armen. Ze zijn beter áf, maar niet béter. Nee, met die boontje-komt-

om-zijn-loontje-theologie is van alles mis. Het klopt niet, zag Prediker al. Daarin 

lag zijn wijsheid. Wijsheid is niet gebaseerd op theorie, maar op de praktijk. 

Wijsheid weet en ziet onder ogen hoe de dingen werken. 

En daarom zei hij: wees niet al te rechtvaardig. Hij bedoelde: verwacht er niet 

alles van. Als je denkt dat een rechtvaardig mens aan het langste eind trekt, kun 

je weleens van een koude kermis thuiskomen. Wie goed doet, ontmoet niet altijd 

goed. Maar wees aan de andere kant ook niet te goddeloos. Want dan kom je 

ook niet goed uit. Nee, Prediker is uiteraard niet tegen rechtvaardigheid. Maar 

ga er niet mee aan de haal. Sla er niet mee op hol. Weet hoe het leven werkt.  

Wat je zegt, dat ben je zelf 

Er zit ook nog een heel andere kant aan. Zorg niet alleen dat je weet hoe het 

leven werkt. Weet ook hoe jijzelf in elkaar steekt. Je kunt je wel een 

rechtvaardige houding aanmeten. Maar ben je zelf altijd zo rechtvaardig? 

Het is een oud inzicht dat de psychiater Jung ruim 20 eeuwen later zou 

uitwerken. Ieder mens heeft een schaduwzijde. Je ziet die van nature zelf niet. 

Vergelijk het met je rug. Die zie je zelf ook niet. Een ander wel. Zo zie je ook de 

schaduw van een ander het best. Jung ontdekte dat juist de mensen die hun 

eigen schaduw niet zien, hun eigen schaduwzijden des te meer projecteren op 

een ander. Waardoor anderen op hun beurt zien: je kunt wel wijzen naar een 

ander, maar kijk eerst eens naar jezelf. Kinderen hebben dat al door: ‘Wat je zegt, 

dat ben je lekker zelf!’ yellen ze.  

Ken uzelf 

Eeuwen geleden stond er op een Griekse tempel een beroemd geworden 

inscriptie: ‘gnothi seauton’ – ‘ken uzelf’. Misschien is dat wel de diepste wijsheid: 



jezelf kennen. Het is ook het moeilijkste. Van Prediker mag het boven de deur 

van elk heiligdom en huis geschreven worden.  

Nee, strikt genomen is het dus niet eens een Bijbelse wijsheid. Wijsheid is iets 

algemeen menselijks. Je krijgt als je nadenkt over goed mens-zijn. Hoe doe je 

dat: goed mens zijn? Het antwoord van Prediker: door niet ál te goed te willen 

zijn. Daar word je alleen maar een drammer van. En drammers hebben vaak niet 

door dat ze boven zichzelf uitschreeuwen. Dan wijs je naar de ander, maar heb 

je niet door dat de rest van je vingers wijzen naar jezelf.  

Tussentonen 

Prediker houdt dus niet zo van grote woorden en pretenties. Daar kunnen ze in 

de politiek nog wat van leren. U moet maar eens opletten. Tweede Kamerleden 

kunnen een hele grote broek aantrekken zolang ze niet in de regering zitten. Ze 

fileren als ze kans zien de regering. Gretig verdringen ze elkaar bij de 

interruptiemicrofoon om de schaduwzijden van een beleid aan het licht te 

brengen. Daar zijn ze ook voor. Maar de pretenties zijn vaak hoog en genadeloos. 

Want diezelfde Kamerleden veranderen plots van toon en houding als ze zelf 

regeringsverantwoordelijkheid hebben. Daar ontstaat het wantrouwen van veel 

burgers. Die zien: wat ze eerst zeiden over de ander, geldt nu voor hen zelf. ‘Ken 

u zelf’ – het zou ook boven het Binnenhof moeten staan.  

Maar die cultuur past binnen een brede maatschappelijke ontwikkeling. Hoe 

feller en extremer, hoe liever. Het zijn de radicale meningen die de aandacht 

vangen. Hoe luider en eenzijdiger een standpunt, des te meer val je op. De 

tussentonen gaan ontbreken. Of beter: ze worden overstemd.  

Beschermheilige 

‘Wees niet al te rechtvaardig’ – de woorden bevatten een grote wijsheid. 

Iedereen die kinderen opvoedt, weet dat je die wijsheid hard nodig kunt hebben. 

Regels zijn er niet voor niets. Maar elke goede ouder weet: behalve de regels is 

er dit kind met zijn eigen aard en ritme. Je kunt te streng zijn. Natuurlijk: ook te 

toegeeflijk. Maar ergens daartussen ligt het goede leven. Om te leren zien waar, 

heb je een beetje wijsheid nodig. Een bedachtzaam hart. 

Bedachtzaam – dat is het woord. Die bedachtzaamheid lijkt een schaars goed te 

worden in ons land. ‘Lijkt’. Want ze is er wel. Ze is te vinden bij al die mensen die 



niet zo direct hun mening klaar hebben. Die misschien weleens jaloers zijn op de 

uitgesproken standpunten van anderen. Maar de stelligheid past niet bij hen. Ze 

wikken en wegen. Daarom hoor je ze zelden. Het zijn de mensen van de 

tussentonen. Ze voelen zich naast de roeptoeters misschien weleens een beetje 

dom. Maar dat zijn ze niet. Ze zijn wijs. Prediker is hun beschermheilige.  


