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Alle geciteerde Bijbelteksten zijn genomen uit de NBG
’51, HET BOEK of de Statenvertaling.
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In dit 258e TWR-radioprogramma leest u
hoe door Gods geest levend gemaakte
mensen wijsheid van God mogen ver-
wachten om te handelen als vredestich-
ters in een wereld vol onvrede.

In ons vorige programma hoorden we dat de wereld en
Gods Gemeente geoordeeld worden naar de mate van
de levenswandel. Geheiligde christenen mogen van God
de wijsheid van Boven afsmeken. Het komt van de “Va-
der der lichten” zoals de apostel Jakobus het schreef in
Jak. 1:17. Alleen dan kunnen Christenen vredestichters
zijn en het Licht van de Heere Jezus als “kinderen van
het Licht” in een duistere wereld verspreiden.

Deze tussen 1990 en 1994 uitgezonden en nu be-
werkte TWR-radioprogramma’s behandelen praktisch
toepasbare onderwerpen, zoals: Groeien naar zelf-
standigheid, Op weg naar volwassenheid, Geestelijke
groeistoornissen, Opvoedingsproblemen, Geestelijke
zelfreiniging, Beleven en doorgeven, etc., etc.

Het thema in deze brochure is opnieuw te beluisteren via:

http://www.radioadullam.nl/download/audio/op_weg_naar_h
et_licht/258_De_Wijsheid_van_Boven.mp3
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WIJSHEID VAN BOVEN VOOR VREDESTICHTERS

Een Radio Bijbelstudie over Jak.3:13-18

Vredestichters zijn over het algemeen wijze mensen.
Ze hebben geleerd hoe zij met mensen moeten om-
gaan en op welke manier ze conflicten uit de weg
kunnen gaan of op kunnen lossen.

Maar helaas zijn wij als christenen niet altijd aan dat
vredestichtende werk toegekomen. Integendeel, om
die vrede te ervaren en door te geven, heb je volgens
de brief van Jakobus, hoofdstuk 3:13-18 "wijsheid van
Boven" nodig. Luister maar wat de apostel ons hier-
over te zeggen heeft:

"Wie is wijs en verstandig? Dat kan alleen maar blij-
ken uit iemands goede daden en liefdevolle wijsheid.
Maar als u door jaloezie en ruzie vol wrok zit, kunt u
zich nergens op beroemen; dan zou u de Waarheid
geweld aandoen. Want jaloezie en egoïsme lijken in
de verste verte niet op Gods wijsheid; nee, zij zijn
aards, ongeestelijk en duivels. Waar jaloezie en eer-
zucht zijn, vindt u ook wanorde en meer van dat
kwaad. Maar de wijsheid die van God komt, os bo-
venal zuiver. Zij is ook vreedzaam, vriendelijk en be-
leefd; zij is bereid te praten en anderen gelijk te ge-
ven; zij leeft intens met anderen mee en doet veel
goed; zij spreekt rechtuit en is zeker en oprecht. Vre-
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destichters zaaien vrede en zij oogsten goedheid en
rechtvaardigheid."

Tja, die vraag van de apostel over wie er eigenlijk
"wijs en verstandig" is, maakt wel ons geweten wak-
ker! Hij verbindt zijn vraag namelijk aan onze christe-
lijke levenswandel!

Wijsheid betekent niet het hebben van veel kennis of
intellect. Het is meer een soort "toegepaste kennis".
Dat soort "kennis" heeft meer te maken met de "gods-
vrucht" waarover Paulus schrijft aan de gelovigen in
Efeze, waar hij aan het begin van zijn brief, hoofdstuk
1:16, zijn gebed voor de Efeziërs verwoordt:

"Ik bid altijd voor u en dan vraag ik de God en Vader
van onze Heere Jezus Christus- de Vader Die alle eer
verdient- u wijsheid te geven, opdat u helder en duide-
lijk zult zien wie Christus is en Hem door-en-door zult
kennen."

Het is dus een wijsheid die te vinden is in de relatie
met de Heere Jezus Christus, Die door de apostel
Paulus aan het begin van zijn eerste brief aan de Ko-
rinthiërs, "de kracht Gods en de wijsheid Gods” wordt
genoemd.

In onze vorige uitzending hoorden we hoeveel invloed
het menselijk denken, de door Paulus zo genoemde
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"ijdele filosofie" genoemd, heeft op het geestelijk le-
ven van de Gemeente.

In het Schriftgedeelte dat we vandaag behandelen,
het derde hoofdstuk uit de brief van Jakobus, worden
de zonden van de tong genoemd.

De apostel begint in zijn brief aan zijn lezers erop te
wijzen dat het niet goed is om te denken dat iedere
gelovige ook gelijk een leraarsgave heeft. Bovendien
wijst hij erop dat een leraar een bijzonder grote ver-
antwoordelijkheid heeft, omdat hij instaat zal blijken
hele groepen mensen te beïnvloeden, ten goede,
of...ten kwade!

Een leraar moet dus in staat zijn tong in bedwang te
houden, in staat zijn zichzelf te bedwingen en elke
emotie behoorlijk onder controle te houden. Doet hij
dat niet, is hij er niet toe in staat, dan kan hij met zijn
kennis en redenaarskunst een enorme vuurbrand
doen ontstaan, zoals Jakobus het zegt in hoofdstuk
3:6 met de woorden: "...de tong is een klein ding,
maar wat kan het een kwaad doen! Eén vonkje is ge-
noeg om een heel bos in brand te zetten. Zo is ook de
tong een vuur. Zij zit vol venijn en vergiftigd elk deel
van het lichaam. En de tong zelf wordt in vlam gezet
door de hel. Zij zet het hele leven in brand, met als
gevolg verwoesting en ellende. "
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En juist in dat verband stelt Jakobus zijn vraag: "Wie
is wijs en verstandig? Dat kan dan alleen maar blijken
uit iemands goede daden en liefdevolle wijsheid!"

Kennen we zo'n iemand in onze omgeving? Wees er
dan zuinig op, want zo iemand zal zich beslist niet op
de voorgrond willen dringen, zoals Diotréfes volgens
Johannes deed en dat in zijn derde zendbrief meldt:

"die trotse Diotréfes, die zo graag hun leider wil zijn,
accepteert ons gezag niet en weigert te luisteren...hij
weigert reizende broeders te ontvangen en houdt men-
sen tegen die dat wèl willen doen; en als ze niet naar
hem willen luisteren, werpt hij ze uit de gemeente..."

Het is dan ook déze gezindheid die Jakobus aan de
kaak stelt en in Jak.3:13-18 in het licht van die hemel-
se wijsheid ontmaskert.

Laten we de gevolgen van die aardse wijsheid eens
op een rijtje zetten, want de filosofie, de retorica en de
wijsbegeerte die binnen de christelijke gemeente zijn
binnengedrongen, kunnen hele negatieve effecten
veroorzaken. We citeren hiervoor Jak. 3:1, 2, 4, 6, 8,
10, 11, 14 en 16, luister maar eens hoe verschrikkelijk
de gevolgen van dit menselijk en vleselijk spreken kan
zijn als er geen controle van de Heilige Geest van
God over is:
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Vers 1. Heerszucht, de touwtjes in handen willen
krijgen

Vers. 2. De neiging tot struikelen in woorden en
werken

Vers 4. Manipulatie van het log functionerende z.g.
"kerkelijk schip"

Vers 6. Het maken van een "brandhaard", met als
gevolg; verwoesting, ellende

Vers 8. Vergiftiging van een "geestelijk lichaam",
zoals de zichtbare kerk

Vers 10. De neiging tot "dubbelhartig spreken", ie-
mand willen vervloeken

Vers 11. De creatie van een mengproduct: van we-
reldse èn hemelse wijsheid

Vers 14. Met als gevolg: bitterheid, nijd, twistziekte,
leugen en eerzucht

Wat een contrast vormt dat met de hemelse wijsheid
en haar vruchten. Te weten: Zegeningen, wijsheid en
verstandigheid die zichtbaar worden in o.a.

"goede wandel en zachtmoedige wijsheid, eerlijkheid,
oprechtheid, zuiverheid, vreedzaamheid, nederigheid
en bescheidenheid, gezeglijkheid, onpartijdigheid en
vol van barmhartigheid en goede vruchten van recht-
vaardige daden, die in vrede worden gezaaid onder
hen die naar vrede zoeken".
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Luisteraar, is dat niet precies wat Gods Heilige Geest
in ons leven wilde bewerken toen Hij woning in u en
mij heeft gemaakt bij onze wedergeboorte?

Geven wij deze Geest van God wel genoeg ruimte in
ons leven? Het wordt de hoogste tijd dat we hier op-
nieuw aandacht aan besteden in deze tijd van "ver-
warring en boze handelingen"!

Jezus komt spoedig, hoe zal Hij ons dan bezig vin-
den? Twistend met onze medegelovigen of uitdelend
van alle goede gaven en volmaakte giften van de he-
melse Vader?
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In dit 254e TWR-radioprogramma leest u
hoe door Gods geest levend gemaakte
mensen wijsheid van God mogen ver-
wachten om te handelen als vredestich-
ters in een wereld vol onvrede.

In ons vorige programma hoorden we dat de wereld en
Gods Gemeente geoordeeld worden naar de mate van
de levenswandel. Geheiligde christenen mogen van God
de wijsheid van Boven afsmeken. Het komt van de “Va-
der der lichten” zoals de apostel Jakobus het schreef in
Jak. 1:17. Alleen dan kunnen Christenen vredestichters
zijn en het Licht van de Heere Jezus als “kinderen van
het Licht” in een duistere wereld verspreiden.

Deze tussen 1990 en 1994 uitgezonden en nu be-
werkte TWR-radioprogramma’s behandelen praktisch
toepasbare onderwerpen, zoals: Groeien naar zelf-
standigheid, Op weg naar volwassenheid, Geestelijke
groeistoornissen, Opvoedingsproblemen, Geestelijke
zelfreiniging, Beleven en doorgeven, etc., etc.

Moge de Heere Jezus u zegenen!


