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Wijsheid en alles wat daar mee te maken heeft



• Vermogen om goed te oordelen inzake leven en 
gedrag / Capacity to judge rightly in matters of 
life and conduct 

• Spurgeon: "goed gebruik van kennis / the right 
use of knowledge" 

• Bijbelse wijsheid: het juiste doen in een 
specifieke situatie / Biblical wisdom: doing the 
right thing in a specific situation

• praktische wijsheid dus

• Er zijn ook nog andere soorten wijsheid: dat je weet hoe een horloge in elkaar zit, of hoe het menselijk lichaam werkt

• Iemand die biologie studeert vs. een verloskundige 

• Bijbelse wijsheid gaat niet alleen over hoe je denkt



Wijsheid = verder kijken dan je neus lang is (hoe vertaal je dat?)

Verder kijken op veel manieren

Prudentia - Providentia - "Voor - zicht" heid, vooruitkijken dus…



• Het voorbeeld van wijsheid: Salomo

• Salomo keek verder dan zijn neus lang was, hij moest ook wel…

• Hij kon niet aan de buitenkant zien wie de echte moeder was (DNA-test?)

• Hij moest ook "recht doen": een van de moeders had de baby van de ander gestolen! onrechtvaardig!

• Jezus en de overspelige vrouw: Jezus moest verder kijken dan 1 regel, hele karakter v God!




"De vreze des Heren is 
het begin van alle 

wijsheid"

"The fear of the Lord is 
the beginning of all 

wisdom"



Vrees God! / Fear God!
• Jezus: "Wees niet bang voor zij die alleen het 

lichaam kunnen doden…Wees bang voor hem 
die de macht heeft om iemand niet alleen te 
doden, maar ook in de Hel te werpen. Ja, ik zeg 
jullie, wees bang voor hem!

• Jesus: Don’t fear those who only kill the body…
Fear him who, after he has killed, has authority 
to cast into hell. Yes, I tell you, fear him!" (Luk. 
12)

• "Angst" klinkt niet lekker of fijn. Gaat in tegen het idee van God als beste maatje..

• "Ontzag" klinkt beter… "Vreze des Heren" is meer dan gewoon "respect"

• God heeft echte macht, zelfs voorbij de dood!

• "Angstaanjagend is het om te vallen in de handen van de levende God!" (Hebreeën) 



• Exodus 1: "Maar de vroedvrouwen vreesden 
God en gaven geen gehoor aan wat de Farao ze 
had opgedragen, maar ze lieten de jongetjes 
leven / But the midwives feared God and did not 
do as Pharaoh commanded them, but let the 
male children live"

• Leviticus 19: "Je zult de dove niet vervloeken, 
noch de blinde laten struikelen, maar je zult jouw 
God vrezen: Ik ben de HEER / You shall not 
curse the deaf or put a stumbling block before the 
blind, but you shall fear your God: I am the Lord"

• Bijbelse wijsheid: het juiste doen in een specifieke situatie …

• Wat ze doen, doen ze omdat ze God vrezen!

• Verder kijken dan je neus lang is! 



• Psalmen: "De zonde spreekt tot de goddeloze, 
diep in zijn hart, vrees voor God heeft hij niet 
voor ogen / Transgression speaks to the wicked 
deep in his heart; there is no fear of God 
before his eyes."

• "Amorele" bankiers, liegende politici, 
verkrachters, moordenaars / "Amoral" bankers, 
lying politicians, rapists, murderers…



Vrees niet! / Fear not!
• …Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt 

er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op 
jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie 
zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. 

• …Are not five sparrows sold for two pennies? 
And not one of them is forgotten before God. 
Why, even the hairs of your head are all 
numbered. Fear not; you are of more value than 
many sparrows.

• God is geen tikkende tijdbom, onberekenbaar, licht ontvlambaar, onbetrouwbaar, valse hond

• Hoe ziet God ons?

• welke plaats heeft God ons gegeven?



Psalm 19 
• "Wat is de sterveling dat u aan hem denkt…? …U 

hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond 
met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk 
van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd…" 

• "What is man that you are mindful of him…? …Yet 
you have made him a little lower than the heavenly 
beings and crowned him with glory and honor. You 
have given him dominion over the works of your 
hands; you have put all things under his feet…" 



• Mens: lijkt op dier (biologisch, schepsel), maar ook op God (zijn beeld)

• Maar…is geen dier en ook geen god!

• Veel Bijbelse wijsheidliteratuur gaat over het Juiste midden bewandelen  
• Zonde - hoger denken over jezelf (God), maar ook lager ("dier")



Het juiste doen / Doing the 
right thing

• Ambassadeur, kinderen: Keuzes die God eren en 
passen bij Hem / Ambassador, Children: Choices 
that will honor God and are representing Him

• Niet onze "dierlijke" instincten ("vlees") volgen / 
Not following our "animal" desires ("flesh")

• Erkennen van onze menselijke beperkingen/ 
Acknowledging our human limitations

• "Kennen v. God" wordt ook als het begin v wijsheid aangeduid

• "dierlijke instincten" in bijbelse taal "vlees", wat onze menselijke natuur wil

•



LUST

• (Iedereen leest nu "SEX")

• Relatie met andere deugden of ondeugden…leer je meer over de deugd zelf

• Tegenovergestelde van Wijsheid is niet alleen dwaasheid, maar lust

• Dat klinkt raar, maar als je er even over nadenkt valt het mee…

• Wijsheid zoekt naar wat God wil, Lust is het volgen van  je eigen begeertes



• Gal. 5 Laat je leiden door de heilige Geest. Geef 
niet toe aan je eigen slechte verlangens. Want in 
je hart vechten die slechte verlangens en de 
heilige Geest met elkaar. De Geest wil niet dat je 
luistert naar je verlangens. En je verlangens willen 
niet dat je luistert naar de Geest…

• Gal. 5 Walk by the Spirit, and you will not gratify 
the desires of the flesh. For the desires of the flesh 
are against the Spirit, and the desires of the Spirit 
are against the flesh, for these are opposed to 
each other…

• resultaat van je eigen verlangens volgen is altijd dat je je niet gedraagt met een waardigheid die past bij de status die God je gegeven heeft

• En dus ook tegen de Geest in: 

• Wijsheid is: laten leiden door Geest, onderwerpen aan God

• Als je dan de aanmoediging en vermaning leest in de Bijbel dan valt op dat wijsheid altijd gepaard gaat met "ingetogen", "zelf-beheersing" - tegenovergestelde van 

lust…



• "Een overziener moet …nuchter en ingetogen 
zijn,/ An overseer must be… sober-minded and 
self-controlled"

• Idem: Oudere mannen, vrouwen, jonge 
mannen…/  Older men, women, younger men

• Vrouwelijke schoonheid: ingetogen, 
zelfbeheersing, rustig en vriendelijk gemoed / 
Female beauty: modest, self-control, gentle and  
quiet spirit

• Titus & Timotheus brieven

• overziener/oudste - en verder niet dronken, man van één vrouw, geen liefhebber van geld 



• Rom. 12: Acht jezelf niet hoger dan je kunt 
verantwoorden, denk over jezelf met 
bedachtzaamheid / do not think of yourself more 
highly than you ought to think, but think with sober 
judgment

• Jakobus: wees snel om te horen, langzaam om te 
spreken, langzaam in het kwaad worden / James: 
be quick to hear, slow to speak, slow to anger

• "Een man die zichzelf beheerst is beter dan een 
die een stad inneemt / "One who rules his spirit is 
better than he who takes a city"

• Beter is een kom sla dan een BBQ etc

• Niet terugslaan, maar je andere wang toekeren…



BORING?

• Wel een beetje saaaaaai…

• Steeds de rem erop, steeds de lat wat lager leggen…

• Gaat helemaal in tegen onze tijdsgeest: YOLO, doe wat je wilt, doe het nu, zeg wat je wilt, zeg het nu…

• Het feit dat we denken (aanvoelen) dat dit saai is zegt ook iets…

• Ik denk dat de wereld een stuk mooier zou zijn als iedereen ingetogen, behoedzaam, voorzichtig, zelfbeheerst zou zijn…

• En laten leiden door Geest: is dat saai? 

• En: delen in Gods glorie…is dat saai?



• "Zoek wijsheid…het is beter dan goud en juwelen…

• Niet gewoon wachten tot het kom aanwaaien: "zet je hart er op"! 

• Actief, doel-bewust zoeken naar wijsheid

• Hoe dan?



RE:

• Ambassadeur, kinderen: Keuzes die God eren en 
passen bij Hem / Ambassador, Children: Choices 
that will honor God and are representing Him

• Niet onze "dierlijke" instincten ("vlees") volgen / 
Not following our "animal" desires ("flesh")

• Erkennen van onze menselijke beperkingen/ 
Acknowledging our human limitations

erkennen menselijke beperkingen…



Psalm 90

• De mens is als een droom in de morgen, als 
opschietend gras /../ Leer ons daarom om onze 
dagen zo te tellen dat wijsheid ons hart vervult 

• [Man] is like a dream, like grass /…/ So teach us 
to number our days that we may get a heart of 
wisdom



Onze dagen zijn beperkt, maak er goed gebruik 
van / Our days are limited, use them well

• Ijver, hard werken, niet lui zijn, werken als het licht is, 
vroeg opstaan / Zeal, working hard, don’t be lazy, work 
when it is still light, wake up early

• Waar leef je voor? / What is your purpose in life?

• "Gedenk God in je jeugd / Remember God when 
you’re young" (Prediker/Ecclesiastes)

• "Wees nuchter en zelfbeheerst, zodat je kunt bidden" / 
Be soberminded and selfcontrolled, for the sake of 
your prayers" (1 Petrus/Peter)



Ons "zicht" is beperkt, we hebben elkaar 
nodig / Our "view" is limited, we need one 

another

• "In nederigheid acht de ander hoger dan jezelf / In all 
humility count others more significant than 
yourself" (Phil. 2)

• Twee weten meer dan één / Two know more than one

• "Wees niet wijs in eigen ogen / Don’t be wise in your 
own eyes"

• Traditie: we zijn niet de eersten, ook niet de laatsten / 
Tradition: we are not the first, nor the last

• Anecdote slimste vrouw v.d. wereld: hoe ben je zo slim geworden? Als ik iets niet wist, vroeg ik altijd meerdere mensen!

• Pleidooi voor traditie en geschiedenis - Israel viel in zonde omdat ze "vergat"!



Body & Soul
• Systeemscheiding / Separate systems

• "Software - Hardware"  

• Denken - Doen is 2-richtingsverkeer, niet 1 richting 
/ Thought - Act is a 2-way street, not 1- way

• Jezus: horen + doen / hear + do

• Goed gewoontes versterken goed denken / Good 
habits reinforce good thinking

• Systeemscheiding - alsof het een niets met het ander te maken heeft

• Ommekeer - plofkip

• Mens is geen computer!

• Fundament = doen

• Alles heeft een relatie met elkaar! Eeuwige consequenties!


