
 

 

DE BELANGRIJKSTE WIJSHEID IN DE WERELD. 

 

 
 

Naar aanleiding van het Bijbelboek Spreuken (8). Koning Salomo was de man die onderzoek 

deed naar de levenswijsheid. Hij was geïnspireert door de Geest van God! En in veel wijsheid 

ligt veel verdriet, en hoe meer kennis, hoe meer verdriet! (Pred.1:18) Wat is dit een grote berg 

van waarheid! Een christen die de Bijbel ernstig en onder leiding van Gods Geest bestudeert, 

en naar onze huidige politieke en religieuze wereld kijkt, daar lopen de tranen over zijn hart. 

Het zijn die tranen die God later zal afwissen! (Openbar.7:17) 

(En als die tranen ook letterlijk zijn, dan zijn ze het beste middel tegen rimpels!) 

 

(Spr.1-4) Vandaag wordt veel aandacht geschonken aan wijsheid, kinderen worden geboren 

met veel, minder of weinig menselijke wijsheid, ze ontplooien zich in de maatschappij 

volgens hun bekwaamheden. Het Griekse denken heeft zijn stempel gezet op onze westerse 

maatschappij. Handwerk was voor hen minderwaardig, en intelectueel werk was belangrijker 

en met meer aanzien. Het denkpatroon van de Joden ligt anders, daar is de arbeider 

evenwaardig als de professor! 

Maar hier gaat het niet over de menselijke wijsheid, zegt God, maar over geestelijke 

wijsheid, welke de meerderheid van de mensen naar hun natuur het verwerpen door ongeloof. 

 

De Wijsheid en de Verstandigheid is in Jezus Christus. 

 
23 doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een 
dwaasheid, 24 maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus, 
de kracht Gods en de wijsheid Gods. ( 1 Cor. 1 : 24 ). 

 

(5) God roept vandaag nog steeds ieder mens op dezelfde wijze. Leert schranderheid, wil 

zeggen, leert diep na te denken en leer vlug doorzicht te krijgen, in wat God de mens wil 

zeggen. De ongelovige denkt op een zondige wijze, niet rationeel! Hij staat niet eens stil, bij 

wat God zegt door de Bijbel, tenzij God hem tot stilstand brengt door ziekte, ongeval, of 

tegenslag, en dat is toch helemaal niet nodig! (Ps.7:13) 

 

 

“ Begrijp het met uw hart” Het ter harte nemen is nodig om God echt te kunnen begrijpen. 

Wie niet van ganser harte gelooft wat de Bijbel zegt, zal hem ook niet begrijpen, hij zal er wel 

een eigenmachtige uitleg “inleggen”, zoals de paus, en ongelovige theologen, maar niet 

“uitleggen” God wil niet alleen ons verstand, Hij wil ons hart veroveren, en later bij de mens 

wonen! 
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5 Gij zult de Here, uw God, liefhebben met 
geheel uw hart en met geheel uw ziel en 

met geheel uw kracht. ( Deut. 6:5) 

DE RIJKE WAARDE VAN GODS WOORD 

 

(6-11) “ Verheven dingen” Dit wijst op zeer belangrijke waarheden, andere wetenschap is 

daartegenover beperkt. Deze waarheden werken zeer positief in ons denken, en geven ons 

inzicht in het aardse leven. ( 9 ) maakt ons duidelijk dat voor een christen Gods Woord 

betrouwbaar is, want hij heeft kennis gevonden. Wie Christus heeft leren kennen, heeft het 

belangrijkste en kostbaarste gevonden, wat te vinden is op aarde: de Bijbel! 
 

(11) Gods Woord belangrijker dan Zilver, goud of koralen 

of alles wat men zou kunnen begeren ! 

 
8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te 
boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus 
moge winnen,Fil.3 

 

Paulus maakt duidelijk dat zijn wereldse, filosofische en theologische kennis, zijn afkomst, zijn ijver 

om de gemeente te vervolgen schadelijk was voor hem. Verder staat er dat hij dat hield voor vuilnis, . 

. . zonder enige levenswaarde ! 

(12) Kennis komt door Gods Woord te overdenken. Het leert ons hoe men wijze besluiten moet 

vormen. Men heeft geen betere adviseurs in levenswijsheid dan de Bijbelgetrouwe christenen.(13) 

Onmiddellijk komt er een waarschuwing tegen hoogmoed, slecht gedrag, en een wispelturige tong. 

Hoe meer kennis, hoe meer men het kwade, het zondige, het onbijbelse moet haten. 

Wie zijn kennis en zijn wandel goed in evenwicht kan brengen, die is dan pas wijs. (Wijsheid= woord 

en actie) 

 

CHRISTUS BOVEN ALLE GEZAG. 

 

(14-16) Door toedoen van de Heer kunnen koningen en machthebbers regeren. Niemand heeft 

gezag en macht, zonder Gods toestemming. 
1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. 

Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Rom.13 

 

Dit wil niet zeggen dat iedere regering met Christus regeert, meestal gebeurt dit zonder 

rekening te houden met Hem, en dient men satan. Wij moeten de overheden gehoor geven 

zolang ze niet in strijd zijn met Gods Woord! 
2 Als de rechtvaardigen toenemen, verheugt zich het volk; 
maar het volk zucht, als een goddeloze heerst. ( Spr. 29 ) 

 

Ons volk klaagt en zucht van de lasten. Corruptie viert hoogtij. Wij moeten bidden dat onze 

goddeloze overheid zich bekeert! 
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 (17) God laat zich nog steeds vinden. Wij merken al vlug op 

of iemand zoekt naar God! De liefde moet van twee kanten 

komen! Mensen zoeken om echt gelukkig te zijn. Velen 

zoeken hun geluk in de verkeerde richting, het materialisme, 

kapitalisme, socialisme, communisme, en het maakt niet 

gelukkig, werelds genot maakt niet gelukkig, . . .MAAR, Ik 

heb lief wie Mij liefhebben . . . 

 
3 Zalig de armen van geest, want hunner is het 

Koninkrijk der hemelen. 

 

Geestelijke rijkdom ligt in Bijbelse wijsheid 

(18-19) Het gaat hier duidelijk over de wijsheid van boven! Armen 

van geest zijn geen dwazen, maar het betekent na onderzoek 

“nederige mensen”!  
 

14 Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, 
beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. 15 Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, 
maar zij is aards, ongeestelijk, duivels; 16 want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde 
en allerlei kwade praktijk. 17 Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, 
vriendelijk, gezeglijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. 

(Jac.3 ) 

 
Wij kunnen duidelijk vaststellen dat die rijkdom van wijsheid en kennis in de praktijk van 
het leven wordt omgezet ! Mijn vrucht ( v.19 ) is Godsvrucht. ( Col.1: 9-10 ) 

 

DE ERFENIS (20,21) 

 
13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt 
gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, 14 
die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot 
lof zijner heerlijkheid. 
( Efeze 1 ) 

 

Onze erfenis bestaat erin, dat allen die de H.Geest hebben ontvangen, losgekocht worden bij 

de komst van Jezus!Deze verzegeling maakt duidelijk dat de beloften betrouwbaar zijn. 

(1 Joh.4:2) “in het vlees gekomen”, Het gaat over de Geest en niet dat Jezus mens is 

geworden, want de geschiedschrijvers geloven dat ook, maar zijn daarom geen christen 

geworden. 
CHRISTUS VOOR DE SCHEPPING. 

 

(22-31) Hier vinden wij een beschrijving van het bestaan van Christus voor en tijdens de 

scheppingsdagen. Vers 30 waar staat troetelkind, is ook vertaald als architekt. 

Jezus verheugde zich bij het scheppen. 

 

GELUKKIG DE MENS DIE LUISTERT NAAR GOD ! 

 

(31-36) Gelukkig is de mens die rekening houdt met Gods wijsheid, die luistert naar de 

vermaningen die God geeft. Gelukkig de mens die dag aan dag waakzaamheid aan de dag 

legt, wakende over onze heiliging. Niet lauw worden, maar opmerkzaam blijvend; 

De voeding voor het lichaam is hier geen probleem, doch de voeding voor de menselijke geest 

is voor onze maatschappij een heel zwaar probleem, dat mensen geen houvast meer hebben, 

omdat ze de oude waarden hebben verworpen. 

 



In ons land eist de geestelijke hongersnood veel doden, door zelfmoord. 

Wanhopige mensen zinken weg in hun zorg, kommer en angsten. 

Met yoga te doen worden de schulden niet betaald, en is men niet geestelijk gevoed. Je kunt 

ook niet denken dat je geen honger hebt, terwijl je maag hevig protesteert! Hongergevoel kun 

je niet wegdenken! 

 

Wie niet lauw wil worden, staat aan de deuren en de poorten ( v.34 ) 

Dit wil zeggen, die deuren en poorten ( v.3 ) zijn de plaatsen waar 

de Wijsheid en Verstandigheid werd en nog steeds wordt verkondigd. 

 
Wij denken aan Hebr. 23 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, 
want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. 24 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te 
vuren tot liefde en goede werken. 25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals 
sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet 
naderen. H e b r e e ë n 1 0 

 

Er is een verschil tussen kerkbezoek en gemeente zijn. De Gemeente is het lichaam van 

Christus, het is een geheel. Het is niet de “hostie” het ronde koekje door de Romeinen 

geofferd aan hun afgoden! Daar is gemeenschap, en geen aanzien des persoons! 

Des te meer zijn onze samenkomsten van hoog belang in onze dagen, om te kunnen stand 

houden tegen de verleidingen die er afkomen op de christenen in deze dagen van 

immoraliteit! Iedere Christen ziet de dag van Christus naderen, en moet zijn verantwoording 

tegenover de Heer opnemen. 
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