
Gods eigenschappen: Gods wijsheid

PP1
We hebben ondertussen al een aantal eigenschappen van God gezien. God is alfa en omega, 
alwetend en alomtegenwoordig. De laatste keer hebben we gezien dat Hij volmaakt is. 
Volmaakt in de zin dat Hij zonder fouten is, geen vergissingen maakt, ... Maar... Hij is ook 
volmaakt in liefde! En dat niet alleen... Hij vraagt ook van ons volmaakt te zijn. Vol liefde. 
Dat is niet niks.

PP2
Vandaag gaan we naar de volgende eigenschap kijken. Gods wijsheid. Dat lijkt een heel 
abstract iets, iets waar we niet veel mee kunnen. Ik hoop doorheen deze preek duidelijk te 
maken dat Gods wijsheid juist iets heel praktisch is, iets dat we kunnen gebruiken, zelfs elke 
dag nodig hebben.

De eerste vraag die we ons moeten stellen, is wat ‘wijsheid’ eigenlijk is. Het komt hierop 
neer:

PP3 - In staat zijn om perfecte doelen te stellen en om deze doelen op de meest 
perfecte manier te bereiken. 

Ik zei dat het heel praktisch ging worden en nu doe ik toch al vrij moeilijk. Wat staat er 
eigenlijk? Er staat dat God bijvoorbeeld in het leven van iedereen die hier is perfecte doelen 
kan stellen. Hij weet perfect wat in jouw leven bereikt kan worden. En... Hij kan die doelen 
op een perfecte manier bereiken. Geloven wij dat? Natuurlijk geloven wij dat. Totdat het 
moeilijk gaat in ons leven. En dan zeggen we vaak heel snel: Waarom, God? Kon het niet 
anders? 
God stelt perfecte doelen en bereikt deze op de meest perfecte manier. Als dingen anders 
gaan, dan ligt dat er niet aan dat God zich vergist heeft, maar dan ligt dat aan de mens die 
fouten maakt.  

Gods wijsheid
Is God wijs? Is hij in staat perfecte doelen te stellen en deze op een perfecte manier uit te 
voeren? De Bijbel zegt van wel. We gaan een paar verzen lezen uit Job. Een zeer geschikt 
boek als het gaat over Gods wijsheid.

Voor degenen die het verhaal van Job niet kennen. Job was een rijk en gelovig man. Op een 
bepaald moment zegt de duivel tegen God dat Job niet in God zou geloven als zijn rijkdom 
zou afgenomen worden. God laat hierop toe dat Jobs rijkdom verloren gaat. Toch blijft Job 
geloven. Daarna laat God ook toe dat Job ziek wordt… hij komt vol te staan met 
kwaadaardige zweren, van zijn hoofd tot zijn voetzool. Hierna komen drie vrienden van Job 
en volgen er veel gesprekken. Het komt hierop neer dat Job niet weet waar hij fouten heeft 
gemaakt tegenover God; daarom roept hij eigenlijk God ter verantwoording.

Kent u dat? God ter verantwoording roepen. Boos zijn op God, vinden dat Hij een fout  
gemaakt heeft, ... Ik neem aan dat ongeveer iedereen zoiets in kleine of grote mate al  
heeft gedaan.

 
Job doet dat dus ook. Wat hij eigenlijk doet, is Gods wijsheid, Zijn mogelijkheid om perfecte 
doelen te stellen en deze doelen perfect te bereiken, in twijfel trekken. En dan volgt er een 
heel mooi stuk. God spreekt tot Job, eigenlijk ondervraagt Hij Job. Ik lees het eerst in de NBG 
en daarna in de NBV, de nieuwe vertaling. 



PP4 - Job 39:34-40:9 ; NBV Job 40:1-14
1 En de H E E R  vervolgde: 
2 ‘Een mens die met de Ontzagwekkende twist – kan hij hem iets leren? 
Laat hij die God terechtwijst op dit alles antwoorden!’ 
3 En Job antwoordde de H E E R : 
4 ‘Ik ben onaanzienlijk. Wat zal ik u antwoorden? 
Ik leg mijn hand op mijn mond. 
5 Ik heb eenmaal gesproken en zeg niets meer, 
tweemaal – en doe er het zwijgen toe.’ 
6 Toen antwoordde de H E E R  Job vanuit een storm: 
7 ‘Sta op, Job, wapen je; 
ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet. 
8 Wil je mijn recht loochenen, 
wil je mij schuldig verklaren en zelf vrijuit gaan? 
9 Is jouw arm zo sterk als die van God, 
heb jij zo’n donderstem als hij? 
10 Tooi je dan met trots en waardigheid, 
omkleed jezelf met eer en glorie. 
11 Stort je razende woede over alles uit, 
zie je een hoogmoedige – verneder hem, 
12 zie je een hoogmoedige – buig zijn nek, 
vertrap de goddelozen, waar ze ook zijn. 
13 Begraaf ze allemaal in het stof, 
beneem hun in de onderwereld het gezicht. 
14 Wanneer je op eigen kracht zult winnen, 
dan zal ook ik je prijzen. 

Ik vind dit een heel aardig stuk. Weet u waarom? Soms vinden wij van onszelf dat we heel 
wat zijn of heel wat kunnen of heel wat weten. Als ik dan dit stuk lees, word ik stil. 

Wie van ons kan God onderrichten? Wie van ons heeft een arm zo sterk als die van 
God? Wie van ons kan op eigen kracht winnen? Wie van ons durft God schuldig te  
verklaren, te zeggen dat Hij een fout heeft gemaakt? 

Paulus heeft een stuk geschreven dat vrij gelijkaardig is.

PP5 - Rom.11:33-36

Al deze woorden mogen ons stil maken voor God, ontzag hebben voor God, mogen ons doen 
beseffen dat we niet de fout mogen maken God ter verantwoording te roepen, te vinden dat 
wij wijzer zijn dan Hem. Zoals in Korintiërs staat, het dwaze van God is wijzer dan de 
mensen en het zwakke van God sterker dan de mensen. Daarmee wordt niet bedoeld dat God 
dwaas zou zijn, maar wel dat Hij altijd, altijd wijzer is dan ons. Zelfs de meest wijze man op 
aarde komt nog niet aan Gods voetzolen. 

Ik weet dat dit vertrouwen op Gods wijsheid gemakkelijk is als je niet al te veel 
moeilijkheden hebt. Het wordt pas moeilijk als je in een schijnbaar uitzichtloze situatie zit of 
als je erge dingen meemaakt. Het hoeft zelfs nog niet eens héél erg te zijn; wij zijn vrij snel 
uit ons lood geslagen. Op zo’n momenten wordt het moeilijk om te blijven geloven dat Gods 
wijsheid enorm is, dat Hij perfecte doelen stelt en die doelen op een perfecte manier bereikt. 
Wij denken dan: 

‘Is dit uw perfecte manier? Ik had het wel anders gedaan. Ik zie het nut er helemaal 
niet van in’. 

Toch mogen we, ook dan, vragen om vertrouwen op Zijn wijsheid. Hij is altijd wijzer dan wij, 
al lijkt de situatie dat tegen te spreken. We mogen nooit vergeten dat God het hele plaatje ziet. 
Wij hoeven het nut van iets niet altijd in te zien.



God wil ons wijsheid geven
Zoals God wil dat wij volmaakt zijn, zo wil Hij ook dat wij wijs zijn. We hebben daarjuist 
gezien dat onze wijsheid helemaal niet zo groot is. Hoe kan het dat dan God wil dat wij wijs 
zijn? 

Ofwel: Hoe kunnen wij perfecte doelen stellen en die ook perfect bereiken?
We gaan nog een stukje lezen

PP6 - Jakobus 3:13-18

Waar komt de wijsheid die we volgens Jakobus moeten hebben vandaan? Van boven. Van 
God. Ah ja, God is wijs, dus als wij wijs willen zijn, moet God wijsheid aan ons geven. 

Zoals we vorige keer met volmaaktheid hebben gezien: God wil dat wij volmaakt zijn 
in liefde. Die liefde hebben wij zelf niet, die liefde krijgen we van God. 

Hetzelfde met wijsheid. Wij hebben zelf de wijsheid niet, maar krijgen ze van God. 

Ik ben begonnen met te zeggen dat wijsheid iets praktisch is. Jakobus heeft het heel praktisch 
voor ons gemaakt. Is er iemand die vindt van zichzelf dat hij wijs is? Ok, dan moet hij dat 
laten zien door een goede wandel, een onberispelijk leven.

Jakobus geeft ons in dit stuk eigenlijk al een heel praktische aanzet. 
Wat is wijsheid van boven en hoe ziet een goede wandel, een onberispelijk leven eruit?  

Als het rein/zuiver, vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol ontferming en goede vruchten, 
onpartijdig en ongeveinsd/oprecht is. Concreet, wil je weten of iets dat je wil doen wijs is? 
Vraag je dan af: Is het rein, zuiver? Is het vreedzaam? Is het vriendelijk? Is het gezeggelijk?  
Is het vol ontferming en goede vruchten? Is het onpartijdig en ongeveinsd, oprecht? 
Dat is niet gemakkelijk, he. 

Ik besef heel goed dat wij soms best weten dat iets niet rein of vriendelijk of ongeveinsd is en 
het toch doen. Onze eigen wil staat dan de wijsheid in de weg. Wij mogen God vragen om 
onze wil te veranderen naar Zijn wil, zodat wij wijs handelen.

Slot
Ik geloof dat het heel belangrijk is dat wij, als we wijs willen worden een aantal dingen 
onthouden.

PP7
1) God is wijs. Bij Hem is echte wijsheid te vinden. Hij stelt perfecte doelen en weet 

deze doelen op een perfecte manier te bereiken. Ook al hebben wij het idee dat Hij er 
compleet naast zit. Denk aan Job: Je moet en kan God niet ter verantwoording roepen.

2) God wil dat wij wijs worden, dat wij de wijsheid van boven krijgen, zodat wij ook 
perfecte doelen kunnen stellen en deze op een perfecte manier bereiken. Die wijsheid 
komt niet uit onszelf, want God is altijd wijzer dan ons.

3) Je mag God bidden dat Hij in jou de wil wil leggen om wijs te handelen. Soms 
weten wij goed genoeg dat iets niet wijs is en willen we het toch doen. God kan onze 
wil veranderen.

Laat ons bidden om veel wijsheid en de wil wijs te handelen.


