DE WIJZE DWAAS

Verhaal

Een man liep in de stad te winkelen. Daar kwam hij een profeet tegen: iemand die weet wat er in de
toekomst gaat gebeuren. De man zag de profeet en dacht: wat heeft die kerel ons nu te vertellen?
De man besloot om toch maar te luisteren. Hij hoorde de profeet vertellen over een gigantische storm
die zou komen. Die storm zou alles proberen te vernietigen. Alle huizen die niet stevig gebouwd waren,
zouden zeker instorten door het geweld. Gelukkig zou er na de storm een bijzonder mooie tijd
aanbreken. Een tijd van rust en vrede.
De man dacht steeds na over de boodschap. Kon hij dit nu geloven of niet? Ook sprak hij met zijn
buurman, die de boodschap van de profeet ook gehoord had. De buurman was eigenlijk heel duidelijk.
“Onzin, wat een lariekoek”, had hij gezegd.
’s Nachts kon de man niet slapen van de onrust die hij in zijn hart droeg. Hij moest steeds aan de ogen
van de profeet denken. Er sprak zoveel zorg en liefde uit. Iemand die echt aan de mensen uit de stad
dacht. Na veel draaien en woelen sprong de man uit bed, maakte zijn vrouw wakker en zei: ”Ik weet het,
ik geloof dat het waar is wat de profeet gezegd heeft en ik ga een ander huis bouwen op een andere,
veilige plek.”
Dagenlang ging de man op zoek naar een rotsachtig stuk grond dat hoog boven de stad uitkwam en
toen hij dat gevonden had, kocht hij die grond. Hij had goed nagedacht en wist dat het stuk land hoog
genoeg lag voor opkomend water. Ook wist hij dat de grond tegen bevingen bestand was. Na lang
beraad werd er een stevig huis gebouwd. De buurman kwam langs om te kijken wat zijn dwaze buur aan
het doen was. Het oude huis was toch echt wel mooier en luxer. Zeker de ligging aan het strand was een
plaatje; daar kon dit nieuwe plekje niet aan tippen. Lachend ging hij terug naar zijn eigen huis, terwijl hij
zei: “Wat een dwaas, die oude buur van mij, dat hij gelooft in zo’n onheilsprofeet.”
Jaren later gebeurde wat de profeet had voorspeld. Zo werd de ‘dwaas’ wijs en de ‘wijze’ dwaas.
Dit studie is geschreven om er iets mee te doen. Misschien moet je ook wel dwaas worden om wijs te zijn
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