
Gods	wijsheid	
	
Gods	 wijsheid.	 Het	 lijkt	 iets	 heel	 onduidelijk.	 Het	 lijkt	 een	 onderwerp	 waar	 we	 niet	
zoveel	mee	te	maken	hebben.	En	toch…	
	
Wijsheid	
	 PP1	
Wat	 is	 wijsheid?	 Probeer	 het	 eens	 voor	 uzelf	 onder	 woorden	 te	 brengen.	 Ik	 geef	 u	
daarna	een	minuutje	om	met	uw	buurman	of	buurvrouw	uw	definitie	van	wijsheid	uit	te	
wisselen.		
	
Als	 je	 nu	 even	 terugdenkt	 aan	 je	 definitie...	 of	 die	 van	 je	 buurman/vrouw,	 als	 je	 die	
stiekem	beter	vond.	Zet	wijsheid	eens	bij	één	van	deze	twee	uitspraken:	
	 PP2	
a)	Wijsheid	is	eerder	theoretisch	
b)	Wijsheid	is	eerder	praktisch	
	
	 PP3	
Wijsheid	kan	bijvoorbeeld	zo	gedefinieerd	worden:	"Je	verantwoordelijkheid	opnemen	
in	een	situatie,	deze	situatie	doorzien	en	de	juiste	dingen	doen	op	de	juiste	manier."	Of	
kort	 gezegd:	 "Juist	 reageren	 in	 een	 situatie".	 Het	 spreekt	 voor	 zich	 dat	 de	 gelovige	
invulling	van	wijsheid	zou	zijn:	“Met	eerbied	voor	God	juist	reageren	in	een	situatie”.	
Ik	 zal	 vandaag	duidelijk	maken	dat	wijsheid,	 ook	Gods	wijsheid,	 iets	heel	praktisch	 is,	
iets	dat	we	elke	dag	kunnen	en	mogen	gebruiken.		
	
Even	tussendoor:	Maak	niet	de	fout	om	intelligentie	en	wijsheid	te	vermengen.	Iemand	
kan	 erg	 intelligent	 zijn,	 maar	 geen	 greintje	 wijsheid	 hebben.	 Iemand	 kan	 matig	
intelligent	zijn,	maar	toch	erg	wijs.	Intelligentie	kan	wel	helpen	om	wijs	te	zijn,	maar	het	
is	 niet	 hetzelfde.	 Veel	 ouders	 doen	 nogal	 wat	 moeite	 om	 op	 hun	 kind	 het	 label	
hoofbegaafd	 te	 kunnen	 kleven.	 Het	 lijkt	 mij	 veel	 belangrijker	 dat	 je	 kind	 leert	 wat	
wijsheid	is	dan	dat	het	hoogbegaafd	verklaard	wordt.	
	
	 PP4	
Het	 Hebreeuwse	woord	 voor	wijsheid	 is	 chokma	 of	 hokma.	 Als	 je	 kijkt	 hoe	 de	 Bijbel	
wijsheid	gebruikt,	dan	is	dat	heel	breed.	Toen	Mozes	de	opdracht	gaf	om	de	tabernakel	
te	 bouwen,	 kregen	 de	 verantwoordelijken	 chokma,	 wijsheid	 om	 het	 juist	 te	 bouwen.	
Toen	de	twee	vrouwen	met	één	kind	bij	Salomo	kwamen	en	ruzieden	over	wiens	kind	
het	was,	 had	Salomo	chokma	nodig	om	een	 juist	 oordeel	 te	 vellen.	Wijsheid	heeft	dus	
veel	vormen.	
	
	
Gods	wijsheid		
We	gaan	wat	verder	in	op	Gods	wijsheid.	
	 PP5	
Lezen:	Spreuken	8:22-31	
Prachtige	 verzen.	We	 zien	hier	de	wijsheid	 voorgesteld	 als	 een	persoon.	Maak	niet	de	
fout	om	te	denken	dat	de	wijsheid,	naast	de	Vader,	Zoon	en	Heilige	Geest	nog	een	extra	
persoon	is.	Dit	is	een	poëtische	manier	van	schrijven,	een	personificatie	van	de	wijsheid.		
Er	wordt	 in	 dit	 gedeelte	 verwezen	naar	de	 schepping	 van	de	wijsheid.	Ook	dat	 is	 een	



poëtische	 manier	 van	 schrijven:	 Ik	 geloof	 niet	 dat	 er	 een	 tijd	 was	 dat	 God	 zonder	
wijsheid	bestond	en	dat	Hij	die	later	gemaakt	heeft.	 Ik	ga	ervan	uit	dat	de	bedoeling	is	
om	te	laten	zien	dat	de	wijsheid	er	al	was	voor	de,	om	het	zo	te	zeggen,	eerste	steen	van	
de	wereld	gelegd	werd.	
	
Dat	 geeft	 een	diepte	aan	het	 feit	dat	God	alles	gemaakt	heeft;	de	wijsheid	was	daarbij	
aanwezig.	God	heeft	alles	gemaakt...	met	wijsheid.	Als	Hij	scheppend	handelt,	dan	doet	
Hij	dat	sowieso	met	wijsheid.	Het	is	net	hetzelfde	met	de	liefde.	Wij	zeggen:	God	is	liefde.	
Dat	betekent	dat	als	God	iets	doet,	dat	daar	sowieso	Zijn	liefde	bij	betrokken	is.	Hij	kan	
niet	handelen	zonder	liefde.	Zo	kan	Hij	ook	niet	handelen	zonder	wijsheid.	Dat	moet	ons	
veel	leren	over	deze	schepping.	Ja,	er	is	veel	rottigheid,	veel	zonde,	veel	miserie,	maar	er	
is	ook	nog	heel	veel	moois.	Sommige	christenen	hebben	de	neiging	om	te	spreken	over	
dit	 leven	 en	 deze	wereld	 als	 een	 soort	 donker	 dal.	We	moeten	 erdoor	 om	 bij	 God	 te	
kunnen	wonen.	Ik	ben	ervan	overtuigd	dat	er	een	tijd	komt	dat	ik	zal	leven	met	God	en	
dat	 het	 daar	 perfect	 zal	 zijn,	maar	 ik	 ben	 er	 ook	 van	 overtuigd	 dat	 deze	 tijd	 op	 deze	
wereld	in	dit	lichaam	door	God	aan	mij	gegeven	is	en	dus	veel	meer	dan	een	donker	dal.	
Ik	leef	in	een	wereld	die	met	wijsheid	gemaakt	werd.	Ik	leef	in	een	lichaam	dat	ooit	met	
veel	wijsheid	 geschapen	 is.	 En	 daar	 is	 nog	 veel	 van	 terug	 te	 vinden.	 Kijk	 eens	 hoe	 de	
natuur	 functioneert,	 hoe	 je	 lichaam	 functioneert.	 Het	 is	 niet	 meer	 perfect,	 maar	 nog	
steeds	prachtig.	Dat	vindt	zijn	oorsprong	hier:	de	wijsheid	was	erbij,	nog	voor	het	eerste	
element	van	de	aarde	gemaakt	werd.	Alles	wat	er	 is,	 is	met	wijsheid	gemaakt.	Daarom	
mogen	we	de	wereld,	het	leven	niet	minachten.		
	
De	nauwe	verbinding	 tussen	God	en	wijsheid	 is	 ook	 aan	bod	gekomen	 in	 Spreuken	1.	
Daar	spreekt	wijsheid	met	goddelijk	gezag:	1:28-30,33.	Je	kan	God	en	wijsheid	dus	niet	
uiteenhalen.	Ze	zijn	onlosmakelijk	met	elkaar	verbonden.	
	
Alles	 wat	 God	 doet,	 gaat	 gepaard	 met	 wijsheid.	 Zijn	 Schepping,	 zoals	 ik	 al	 zei.	 Zijn	
omgang	met	de	mens,	vroeger	en	nu.	Is	dat	zo?	Als	ik	kijk	naar	alle	ellende	in	de	wereld.	
Waar	is	Gods	wijsheid?	U	merkt	dat	deze	vraag	in	de	buurt	ligt	van	de	vraag	naar	Gods	
rechtvaardigheid,	waar	 ik	 het	 twee	weken	 geleden	 over	 had.	 Als	 God	 rechtvaardig	 is,	
waarom	laat	Hij	dan	dit	of	dat	toe.	Als	God	wijs	is,	waarom	laat	Hij	dan	dit	of	dat	toe.	Het	
is	 weerom	 niet	 zo	 eenvoudig!	 Wij	 kunnen	 geloven	 dat	 God	 in	 alles	 dat	 Hij	 doet	 met	
wijsheid	handelt,	maar	in	het	leven	van	elke	dag	zien	we	Zijn	wijsheid	niet	zomaar	altijd.	
Ik	sprak	toen	over	Asaf,	Psalm	73.	Hij	verloor	bijna	zijn	geloof	door	te	twijfelen	aan	Gods	
rechtvaardigheid.	En	hervond	dit	geloof.	God	is	wijs,	in	alles	wat	Hij	doet,	zelfs	als	we	dit	
niet	helder	om	ons	heen	zien	gebeuren.		
	
	
Gods	wijsheid	bij	ons	
	 PP6	
Gods	wijsheid	is	niet	beperkt	tot	God	zelf.	Dat	vind	ik	prachtig.	Het	is	niet	zo	dat	God	wijs	
is	en	dat	die	wijsheid	ergens	ver,	onbereikbaar	 in	de	hemel	opgeslagen	ligt.	De	sluizen	
naar	de	aarde	staan	open.	Zijn	wijsheid	is	er	ook	voor	ons.		
	
In	het	Oude	Testament	zien	we	dat	heel	duidelijk.	De	mensen	die	de	tabernakel	moesten	
bouwen,	 kregen	 wijsheid	 van	 God	 om	 dat	 te	 doen.	 Salomo	 had	 wijsheid	 van	 God	
gevraagd	en	gekregen.	Daardoor	kon	hij	 later	 een	 juist	oordeel	 vellen	over	de	 situatie	
met	de	twee	vrouwen	en	één	kind.	



In	het	Nieuwe	Testament	is	het	niet	anders.	
Lezen:	Jakobus	3:13-17	
Jakobus	 stelt	 het	 hier	 erg	 scherp	 voor.	 Er	 is	 sprake	 van	 een	 aardse,	 natuurlijke,	 zelfs	
duivelse	 wijsheid.	 Aards,	 dus	 niet	 hemels.	 Natuurlijk;	 NBG	 en	 NBV	 vertalen	 met	
ongeestelijk.	 Dat	 is	 een	 betere	 vertaling.	 In	 het	 Grieks	 staat	 "psychike",	 daar	 hoor	 je	
"psyche"	 of	 "geest"	 in.	 Ongeestelijk,	 tegenover	 geestelijk.	 Duivels	 tegenover	 goddelijk.	
Die	"wijsheid"	gaat	hand	in	hand	met	afgunst	en	eigenbelang.	De	afgunst	of	jaloezie	waar	
hier	over	gesproken	wordt,	 is	de	negatieve	versie.	Vorige	week	zei	ik	dat	Gods	jaloezie	
op	 Israël	niet	slecht	 is;	Hij	komt	op	voor	hetgeen	van	hem	is.	Als	 Jakobus	hier	spreekt	
over	afgunst	of	jaloezie,	heeft	hij	het	over	de	jaloezie	die	gericht	is	op	iets	dat	niet	ons	is	
en	dat	ons	dus	kapot	maakt	-	denk	aan	het	groenogige	monster	waar	Shakespeare	over	
schreef.		
Jakobus	is	hier	bijzonder	hard.	Is	er	afgunst,	 jaloezie	en	eigenbelang,	egoïsme,	ik	op	de	
eerste	plaats,	mijn	belang	is	belangrijker	dan	dat	van	een	ander,	in	uw	hart?	Dat	zit	fout.	
Daar	 heerst	 chaos,	 daar	 komen	 slechte	 daden	uit	 voort.	Dat	 is	 geen	 juiste	manier	 van	
werken.	
	
-	Ik	kan	van	mening	zijn	dat	ik	in	de	gemeente	moet	krijgen	wat	ik	nodig	heb:	De	oudsten	
zouden	na	de	dienst	meer	met	mij	moeten	komen	praten.		
-	En	jij	vindt	dat	de	oudsten	tijdens	de	week	eens	zouden	moeten	bellen	om	te	horen	hoe	
het	gaat	met	jou.		
-	Weer	iemand	anders	vindt	dat	niet	goed,	want	dan	zijn	ze	teveel	bezig	met	telefoneren;	
ze	zouden	moeten	werken	aan	beter	onderwijs	in	de	gemeente,	want	u	hebt	daar	nood	
aan.		
En	dan	ontstaat	er	discussie	of	 zelfs	 ruzie.	 Iedereen	denkt	vanuit	de	eigen	verlangens.	
Dat	 komt	 niet	 goed.	 Als	 iedereen	 in	 de	 kerk	 zijn	 of	 haar	 verlanglijstje	 bovenhaalt	 en	
vindt	dat	alles	moet	zijn	zoals	hij	of	zij	wenst,	dan	wordt	het	chaos.	
In	jaloezie	en	eigenbelang	is	geen	goddelijke	wijsheid	te	vinden.	
	
Wat	is	goddelijke	wijsheid	wel:	vers	17	-	rein,	vreedzaam,	welwillend,	voor	rede	vatbaar,	
vol	barmhartigheid	en	goede	vruchten,	onpartijdig	en	ongeveinsd.	Stel	u	eens	voor	dat	
we	op	die	manier	altijd	met	elkaar	in	de	gemeente	zouden	omgaan.	Zou	prachtig	zijn.	De	
wijsheid	zou	van	ons	afdruipen.	Niet	dat	we	het	altijd	met	elkaar	eens	zouden	zijn,	maar	
we	 zouden	welwillend	naar	 elkaar	 luisteren.	We	 zouden	 voor	 rede	 vatbaar	 zijn,	 in	 de	
NBG	staat	gezeggelijk.	Ofwel:	open	voor	correctie.	Vaak	monden	discussies,	of	dat	nu	in	
een	huwelijk	of	tussen	vrienden	of	in	de	gemeente	is,	uit	in	een	loopgravenoorlog.	Ik	heb	
mijn	mening,	 jij	de	jouwe	en	schieten	maar.	Tot	iemand	capituleert	en	zegt:	Goed,	 jij	 je	
zin.	 Veel	 wijsheid	 is	 er	 in	 zo'n	 situatie	 niet	 te	 vinden.	 Als	 er	 wijsheid	 is,	 dan	 zijn	 we	
welwillend	en	staan	we	open	voor	correctie.	Dan	staan	we	open	om	te	luisteren	naar	de	
ander	en	onze	eigen	mening	in	vraag	te	stellen.	Heb	ik	eigenlijk	wel	gelijk?		
	
Deze	opsomming	in	v.17	doet	mij	denken	aan	de	vrucht	van	de	Geest.	Jakobus	benoemt	
het	niet	zo,	maar	het	 lijkt	er	toch	erg	op.	Ik	geloof	dat	dat	niet	toevallig	 is.	De	wijsheid	
moet	van	boven	komen,	schrijft	Jakobus.		
Hoe	geraken	wij	dan	aan	die	wijsheid?	Door	het	werk	van	Gods	Heilige	Geest	in	ons.	Als	
wij	beseffen	dat	wij	Gods	wijsheid	nodig	hebben	en	daarnaar	verlangen	en	vragen,	dan	
krijgen	wij	wijsheid.	De	nederigen	hebben	wijsheid,	staat	er	in	Spreuken.	Als	je	van	jezelf	
vindt	dat	je	het	allemaal	beter	weet	en	niet	op	zoek	gaat	naar	Gods	wijsheid,	kan	en	zal	je	
die	ook	niet	krijgen.	



	
Het	is	belangrijk	dat	we	weten	dat	we	Gods	wijsheid	kunnen	krijgen,	maar	dan	nog	kan	
het	 nemen	 van	 een	 beslissing	 lastig	 zijn.	 Dan	 nog	 gaat	 dit	 gepaard	 met	 nadenken,	
zoeken,	praten	met	andere	mensen,	zien	waar	mogelijkheden	liggen,	waar	God	je	vrede	
geeft,	...		
	
(Wie	 is	 wijs	 en	 verstandig	 onder	 u?	 Zo	 begon	 Jakobus.	 Laat	 hij	 uit	 zijn	 goede	 levenswandel	 zijn	
werken	laten	zien,	in	zachtmoedige	wijsheid.	Jakobus	legt	een	link	tussen	je	innerlijk	en	hetgeen	je	
zegt	of	doet.		
Als	ik,	voor	ik	naar	hier	kwam,	5	glazen	wijn	zou	gedronken	hebben,	dan	zou	dat	een	duidelijk	
effect	gehad	hebben	op	wat	ik	nu	zou	doen	en	zeggen.	Jullie	zouden	niet	hoeven	te	raden	wat	de	
reden	voor	mijn	gedrag	is.		

Jakobus	zegt	dat	uit	iemands	werken,	uit	de	dingen	die	iemand	doet,	je	kan	zien	of	hij/zij	wijs	is.	Uit	
wat	je	doet,	wordt	duidelijk	hoe	je	innerlijk	is.	Vroeg	of	laat	zullen	dingen	zichtbaar	worden.	Dat	is	
met	het	geloof	ook	zo,	daar	schrijft	Jakobus	eerder	in	zijn	brief	over.	Als	iemand	gelooft,	moet	dat	te	
zien	zijn	aan	wat	hij	doet	of	zegt.	Als	iemand	wijs	is,	moet	dat	ook	te	zien	zijn	aan	wat	hij	doet	of	
zegt.	Als	er	 jaloezie	en	eigenbelang	in	 je	hart	 is,	dan	zal	dat	een	effect	hebben	op	je	daden.	Als	er	
reinheid,	vreedzaamheid,	welwillendheid,	gezeggelijkheid,	...	ofwel	wijsheid	in	je	hart	is,	dan	zal	dat	
ook	een	effect	hebben	op	je	daden.		)	
	
Ik	heb	mezelf	op	basis	hiervan	afgevraagd	of	ik	wijs	en	verstandig	ben.	Reageer	ik	altijd	
juist	in	bijvoorbeeld	de	opvoeding	van	mijn	kinderen?	Of	in	de	relatie	met	mijn	vrouw?	
Of	in	het	werk	dat	ik	doe?	Het	is	niet	verwonderlijk	dat	ik	nog	een	en	ander	te	leren	heb.	
Ik	ben	helaas	niet	vrij	 van	 jaloezie	en	eigenbelang.	En	dat	beïnvloedt	de	dingen	die	 ik	
denk,	doe	of	zeg.		
	
Een	actieplan?		
1)	Bidden	om	meer	van	Gods	Geest	in	ons.	Dan	komt	er	meer	reinheid,	vreedzaamheid,	
welwillendheid,	 ...	 Dat	 zal	 ons	 helpen	 om	 te	 zien	waar	 eigenbelang	 en	 jaloezie	 in	 ons	
leven	een	rol	spelen.	
2)	 Ik	 geloof	 ook	 hierin	 dat	 de	 gemeente	 heel	 belangrijk	 kan	 zijn.	Wijsheid	 verkrijg	 je	
voor	 een	 stuk	ook	door	naar	 anderen	 te	 luisteren.	 Laat	ons	open	 staan	voor	 correctie	
door	 elkaar.	 Laat	 ons	 open	 staan	 voor	 opmerkingen	 van	 anderen.	 God	 heeft	 ons	 niet	
voor	niets	aan	elkaar	gegeven.		
	
	
Slot	
Ik	heb	aan	het	begin	de	vraag	gesteld	om	wijsheid	eens	onder	woorden	te	brengen.	En	
daarna	om	eens	een	keuze	te	maken	uit	de	vraag	of	wijsheid	eerder	praktisch,	dan	wel	
theoretisch	is.	Ik	hoop	dat	ik	duidelijk	gemaakt	heb	dat	wijsheid	eigenlijk	iets	praktisch	
is,	 iets	 dat	 het	 leven	 van	 elke	 dag	 beïnvloedt,	 iets	 waar	 we	 heel	 actief	 naar	 op	 zoek	
mogen	gaan.	Wijsheid	 is	 te	 vinden	bij	God.	We	mogen	Hem	daarom	bidden.	Ook	onze	
broers	en	zussen	in	de	gemeente	kunnen	ons	helpen	om	wijs	te	handelen.		
	
	
	


