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In gesprek over: ’Wijze woorden…’
Contactpersoon voor een gratis abonnement op deze gespreksleidraad is
mw. Jos Postma, telefoon (030) 880 1468, e-mail: j.postma@pkn.nl.
Voor een abonnement op Open Deur, oecumenisch maandblad over
vragen van geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de kerken
Kunt u contact opnemen met Boekencentrum uitgevers,
Tel. (079) 362 86 28, www.open-deur.nl

Wijze woorden.
Woorden die uit de mond van een wijze komen.
Woorden waar muziek in zit.
Woorden die een weg wijzen.
Woorden die een nieuw licht werpen.
Wat maakt woorden wijs? De wijze mens die ze uitspreekt? De inhoud
van de woorden? De manier waarop ze overgedragen worden? Wat de
hoorder ermee kan doen, het effect?
>>> Kent u een wijs iemand in uw omgeving, familie of vriendenkring? Zo
ja, vertel eens over hem of haar. Deel uw verhalen in groepen van vier
personen. Kunt u aangeven waarom die persoon wijs is?
In het eerste artikel ‘Wat maakt woorden wijs?’, pag. 2 en 3, staat: ‘Als
mensen zeggen dat ze een wijze vader of moeder hadden, vraag ik me
altijd af waarom ze dat zeggen: hebben ze naar hen geluisterd of vonden
ze hun woorden wijs, mooi of correct, maar werden ze er niet door geraakt
of veranderd.’
>>> Wat vindt u van deze uitspraak? Hebt u deze ervaring met uw moeder,
vader of grootouders, zelf gehad?
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In het artikel op pag. 4, ‘Een minicursus levenskunst’, staat een fragment uit
het beroemde sonnet van Goethe:
‘Wie grootsheid nastreeft, dient zich in te tomen,
in de beperking toont zich eerst de meester,
en vrijheid kan alleen de wet ons geven.’

Vragen over bijbelteksten
>>> Noemt u eens één of twee bijbelteksten die u uit het hart gegrepen zijn,
die u aanspreken. Of een uitspraak van iemand uit de wereldgeschiedenis
of van iemand die u kent. Probeer aan te geven waarom de uitspraak of
tekst u aanspreekt.

>>> Spreken deze zinnen u aan? Hebt u iets in uw leven meegemaakt,
waardoor u deze uitspraak herkent? Zo ja, vertel de anderen in uw groep
over die ervaring.

Op pagina 8 en 9 staan zes korte teksten. Bekijk in uw groep (van vier
personen) alle zes teksten, neem ze met elkaar door én kies uw favoriete
tekst. Geef aan waarom u voor deze tekst kiest.

In het artikel ‘Een geliefde vriendin’, pag. 6-7, staat dat wijsheid bijna altijd
tot uiting komt in een zeer persoonlijke relatie. Het artikel geeft aan dat
wijsheid in principe nooit tot stand komt door strategisch denken, maar dat
iemand wijze woorden spreekt. Iemand kan je dus wijze woorden
meegeven. Daar staat tegenover dat mensen door hun woorden jou of een
ander ook klein kunnen maken, jouw ruimte kunnen beperken.

In het artikel ‘Over het Boze Oog en het Goede Hart’, pag. 12-13, staat:
‘Het kan je overkomen dat je er erg tegenop ziet om iemand weer tegen te
komen… Naarmate je meer de ontmoeting vermijdt, lijkt het probleem
alleen maar groter te worden.’
Verderop in dit artikel wordt hiervan een voorbeeld gegeven: ‘Denk in dit
verband maar eens aan de vele echtscheidingen: menige vriendschap
sneuvelt als een stel uit elkaar gaat. Het lijkt wel alsof zo’n conflict de hele
wereld gaat indelen in voor- en tegenstanders. Zelfs mensen die geheel
neutraal zijn dreigen in het conflict te worden meegezogen en worden
welhaast gedwongen om partij te kiezen.’

>>> Heeft u onlangs meegemaakt dat iemand uw ruimte klein maakte? Of
herinnert u zich een situatie van vroeger? Hoe hebt u dat beleefd? Wat hebt
u ermee gedaan?
Dit artikel eindigt met de uitspraak: ‘Daarom is in het christelijke denken
wijsheid zonder liefde betekenisloos.’
>>> Wat is volgens u de verhouding tussen wijsheid en liefde? Komt
wijsheid voort uit de liefde? Kan iemand je alleen een wijze raad meegeven,
wanneer het uit liefde wordt gezegd?

>>> Herkent u de situatie dat je er tegenop ziet om iemand te ontmoeten?
Vertel in de kleine groep uw ervaringen. Herkent u het specifieke voorbeeld
van ‘het partij moeten kiezen’ bij een echtscheiding of ruzie?
Slotopdracht
Denk na over uw eigen wijsheidspreuk. Maak, ieder voor zich, een Loesjeposter. Neem van tevoren witte A3- of A4-vellen en stiften mee. Of
beschilder een tegeltje. Hang later de Loesje-posters of tegeltjes in uw
vereniging- of kerkgebouw op.

