
WIJSHEID



Laat je hart mijn woorden vasthouden: neem mijn geboden in acht 
en leef. 5 Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet een van de 
woorden van mijn mond en wijk er niet van af. 6 Verlaat de wijsheid 
niet en zij zal je bewaren. Heb haar lief en zij zal je beschermen. 
7 Wijsheid is het belangrijkste, het eerste of het hoogste; verkrijg 
daarom wijsheid: en verwerf inzicht bij al wat gij bezit. 8 Houd haar 
hoog en zij zal je verheffen. Zij zal jou vereren, als je haar omhelst. 9 
Ze legt een sierlijke krans om je hoofd, schenkt je een prachtige 
kroon.’  – spreuken 4:4-9

Wijsheid & inzicht & kennis



Maar de wijsheid, waar wordt die gevonden? En waar is de 
plaats van het inzicht? 13 De sterveling kent haar waarde niet, 
zij wordt niet gevonden in het land van de levenden. 
– Job 28:12-13

De wijsheid dus, waar komt zij vandaan, en waar is de plaats 
van het inzicht? 21 Zij is bedekt voor de ogen van alle levenden, 
en voor de vogels in de lucht is zij verborgen. 22 Het verderf en 
de dood zeggen: Met onze oren hebben wij slechts een gerucht 
over haar gehoord. – Job 28:20-22

Waar is wijsheid te vinden? 



Luister, ik vertel je waardevolle dingen, mijn woorden zijn 
waarachtig. 7 Mijn mond verkondigt slechts de waarheid,
mijn lippen haten onbetrouwbaarheid. 8 Op mijn uitspraken 
kun je vertrouwen, niets is vals of krom. 9 Ze zijn duidelijk voor 
iemand met inzicht, eenvoudig voor wie kennis heeft 
verworven. 10 Stel mijn lessen boven zilver, mijn kennis boven 
zuiver goud. 11 Want wijsheid is meer waard dan edelstenen, 
alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij de wijsheid in het 
niet.’ – spreuken 8:6-11

Wat is wijsheid waard? 



Koningen hebben een welgevallen aan lippen die 
oprechtheid spreken, zij hebben lief wie oprechte woorden 
spreekt. 14 De woede van een koning is als de boden van de 
dood, maar een wijze man verzoent die. 15 In het licht van het 
gezicht van een koning is leven, zijn welgevallen is als een wolk 
met late regen. 16 Hoeveel beter is het verwerven van wijsheid 
dan bewerkt goud, en het verwerven van inzicht is verkieslijker 
dan zilver! – spreuken 16:13-16

Wat is wijsheid waard? 



Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken 
wijsheid; 23 wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de 
Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. 24 Maar 
voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken 
wij Christus (de gezalfde, Messias): de kracht van God en de wijsheid van 
God – 1 Korinthe 1:23-24

Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze 
tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de 
kennis van Gods geheim: Christus, 3 in wie alle schatten van 
wijsheid en kennis verborgen liggen. – Kolossenzen 2:2-3

Wie is (de) wijsheid (NT)?



Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: 17 elke goede gave, 
elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de 
hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of 
verduistering waar te nemen. - Jacobus 1:16-17

De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en 
verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en 
brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en 
oprecht. - Jacobus 3:17

Wijsheid is van boven.



Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede 
levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige 
wijsheid. 14 Wanneer u echter bittere afgunst en 
eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet 
tegen de waarheid. 15 Dat is niet de wijsheid die van boven 
komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. 16 Want waar 
afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei 
kwade praktijken. - Jacobus 3:13-16

Wijsheid dat van beneden is.



Maar tegen de mens heeft Hij gezegd: Zie, de vreze des 
Heeren, dat is wijsheid, en zich afkeren van het kwade is 
inzicht. – Job 28:28

Het begin van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis 
van de Heilige is inzicht – spreuken 9:10

Wat is de trigger voor wijsheid?


