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Alle geciteerde Bijbelteksten zijn genomen uit de NBG
’51, HET BOEK of de Statenvertaling.
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In dit 260e TWR-radioprogramma leest u
hoe door wedergeboorte levend gemaak-
te mensen zich laten waarschuwen door
de wijsheid van God, geopenbaard in Zijn
Heilig Woord. Christenen kunnen die he-
melse wijsheid van God verwachten.

In ons vorige programma hoorden we dat geheiligde
christenen van God wijsheid mogen afsmeken. Het komt
van de “Vader der lichten” zoals de apostel Jakobus het
schreef in Jak. 1:17. Alleen dan kunnen Christenen
waarschuwende 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
_het_licht/260_Waarschuwende_Wijsheid.mp3
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GODS WAARSCHUWENDE WIJSHEID

Een Bijbelstudie over Spr. 1:20-33

Waarheid en wijsheid, moeilijke begrippen als je jong
bent en wat van het leven wilt maken! Om je heen is er
nog niet veel wijsheid te vinden, want jonge mensen
willen alles uit proberen nietwaar? En juist die neiging
getuigt niet van veel wijsheid, hoewel we het best kun-
nen begrijpen, we zijn immers zelf jong geweest?

Toch moeten we als ouderen onze jeugd wijsheid
kunnen doorgeven. Deze "wijsheid" moeten we echter
niet gelijkstellen aan levenservaring, opleiding of ken-
nis, dat is, wanneer het niet gekoppeld is aan de he-
melse wijsheid, slechts in staat om mensen tegen el-
kaar op te zetten, te verdelen.

Daarom, hoe goed en "wijs" levenservaring op zich
ook kan zijn en nuttig om als "aardse kennis" door te
geven aan onze jeugd, moeten we toch zien dat we
de "wijsheid die van boven is “zien te ontvangen. En
daarvoor heeft God, de bron van wijsheid en kennis,
Zijn heilig Woord, de Bijbel gegeven!

In deze uitzending en nu in deze brochure willen we
om deze reden dan ook de Bijbel openen, om "wijs-
heid van boven" te ontvangen. We stemmen onze
"geestelijke antennes" dus af om de hemel en slaan
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met elkaar Spr. 1:20-23 op en vervolgens vers 24 tot
en met hoofdstuk 2:2. Daar lezen we over die hemel-
se wijsheid o.a. het volgende:

"De wijsheid is niet moeilijk te vinden en wordt a.h.w.
van de daken geschreeuwd. Zij is te horen in de druk-
te op de straten, p de plaatsen waar mensen samen
zijn. Op de toegangswegen van de stad roept zij:
'Slechte mensen, hoelang blijft u nog prat gaan op uw
slechtheid? En spotters, hoelang blijft u genieten van
uw eigen sneren? Hoelang blijven dwazen de wijsheid
negeren?' Laat mijn vermaning een les voor je zijn.
Want ik zal je laten zien wat ik wil en wat ik denk. Als
verfrissend waterstromen mijn woorden je tege-
moet..."

Kennelijk bedoelt de wijze spreukendichter dat je
wijsheid in feite overal kunt vinden, als je maar ernaar
op zoek bent. God heeft gezorgd dat ieder mens Zijn
wijsheid kan vinden, dat je als schepsel niet "als blin-
den aan de wand" behoeft te tasten om een deur naar
die hemelse wijsheid te vinden. Velen denken dat je
het in de mystiek, het buitenaardse moet zoeken, of in
het dodenrijk, waar de geesten van gestorvenen een
soort "wijsheid" zouden bezitten die zij zo nodig aan
nog levende stervelingen zouden moeten doorgeven.
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Paulus zegt hiervan in Rom.10:6-11 en 1 Kor.1:19-24,
waar hij rechtvaardigheid, wijsheid en geestelijke
kracht vereenzelvigt met Christus Jezus:

"Met de rechtvaardigheid, die uit het vertrouwen op
Christus voortkomt, is het heel anders. Daaruit blijkt
dat u niet naar de hemel hoeft op te stijgen om Chris-
tus te laten afdalen. En dat u ook niet in de afgrond
hoeft te gaan om Christus uit de dood tot leven te
brengen. Zij zegt dat wat u zoekt, vlakbij is; in uw
mond en in uw hart. U moet op Christus vertrouwen!
Want ieder die op Hem vertrouwt zal niet teleurgesteld
worden! Want er staat in de Boeken: 'Ik zal de wijs-
heid van "wijze" mensen wegnemen en voorbijgaan
aan het inzicht van de verstandigen'.”

“Waar blijven dan de grote denkers, de godsdienstige
leiders en beroemde redenaars van deze tijd? Heeft
God niet alle wijsheid van deze wereld als dwaasheid
aan de kaak gesteld? Joden zoeken wonderen als
bewijs en Grieken wijsheid, maar wij vertellen over
Christus, Die voor ons aan het kruis gestorven is!
Voor degenen die geroepen zijn is Christus de kracht
èn de wijsheid van God..."

Maar ja, als de mensen nu niet naar die "wijsheid van
God" wil luisteren? Wat moet je dan?
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De spreukendichter geeft het antwoord in het vervolg
van Spr.1, luister maar:

"Ik riep, maar u luisterde niet en niemand zag hoe Ik
mijn hand uitstak. Mijn raad hebt u naast u neergelegd
en mijn vermaning wees u van de hand... uw leven zal
snel en meedogenloos worden verwoest, zodat u
niets anders overbljft dan angst en uitzichtloosheid. U
zult naar Mij roepen, maar geen antwoord krijgen. U
zal uw best doen Mij te vinden, maar zonder resultaat.
Zij wilden immers niets weten van kennis en inzicht,
van eerbiedig ontzag voor de Heere? Zij legden Mijn
adviezen toch naast zich neer en schokschouderden
over Mijn vermaningen?

Daarom moeten zij de gevolgen dragen en ondervin-
den wat zij zich op de hals hebben gehaald. Want hun
onwil wordt hun dood en hun voorspoed zal bedrieglijk
blijken; ook die kan hun val niet voorkomen.

Maar wie naar Mij luistert, hoeft zich nergens zorgen
over te maken, want dergelijk onheil is voor hem niet
weggelegd. Mijn zoon, luister dus naar wat Ik zeg en
schat Mijn aanwijzingen op hun waarde. Dan krijg je
een oor voor de echte Wijsheid en zal je verstand
worden gescherpt..."
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En zo zien we dat de wijsheid van God inderdaad
overal te horen is, maar dat vele mensen er niet nar
willen luisteren, eenvoudig omdat die wijsheid hun
vleselijke lusten en begeerten aan het licht brengt en
veroordeelt!

Jezus zei dat "het Licht in de duisternis schijnt, maar
dat die duisternis het niet heeft gegrepen" en dat "het
Licht gekomen is, maar dat de mensen de duisternis
liever hebben gehad dan het Licht" Deze eigenzinnige
reactie komt omdat "de mensen niet tot het Licht wil-
len komen, omdat ze bang zijn dat dan hun boze wer-
ken openbaar komen" (Joh. 1:9-11;3:19,20)!

Wij als ouderen hebben te maken met een opgroei-
ende generatie die zich helaas weinig gelegen laat
leggen aan "hemelse wijsheid". Dikwijls "vertalen" zij
deze wijsheid uit de hemel, die zichtbaar is gewor-
den door de verschijning van Jezus Christus, de
"kracht Gods en de wijsheid Gods", in allerlei mystie-
ke ervaringen of occulte wijsheid uit het dodenrijk,
het spiritisme.

Maar dat is nog steeds "aardse wijsheid", die de apos-
tel en broer van de Heere Jezus, "aards, natuurlijk en
duivels" noemt. Een "wijsheid" die dikwijls eindigt in
"nijd, twist, verwarring en allerlei boze handel
(Jak.3:15,16).
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En zien we dat niet om ons heen gebeuren? Daarom
alleen al is het goed dat wij ons als oudere christenen
bezinnen op onze positie en taak. Hebben wij in onze
verdeelde kerken nog een inspirerende boodschap
voor onze jongeren?

Of moeten ook wij onze inspiratie halen uit het doden-
rijk of de mystiek, of de ervaring nu komt via tongen-
taal, een visioen, een genezing of een of ander ver-
haal van een z.g. "verschijning" van Christus, doet er
niet toe.

In wezen zijn ook wij dan met "aardse wijsheden" be-
zig, "wijsheden en kennis" die òf vanuit onze eigen
menselijke geest of ziel komen, òf vanuit het spiritis-
me in een vroom "christelijk" jasje.

Maar de wijsheid die van bóven is, die is ten eerste zui-
ver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeglijk, vol van
barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig
oordelend en ongeveinsd.

En de vrucht van de rechtvaardigheid wordt in vrede ge-
zaaid voor degene die vrede maken," zegt Jakobus ten-
slotte in Jak.3:17 en 18.
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Laten we deze wijsheid aan onze jeugd zien luis-
teraar? Of moeten we ons hoofd beschaamd buigen
en tegenover God en onze jongeren erkennen, dat we
helaas gefaald hebben, waarbij we met berouw terug
keren tot de "God aller genade"?

Hij heeft namelijk gezegd dat we altijd tot Hem terug
kunnen keren, als we onszelf maar opnieuw bekeren
tot die liefdevolle, maar ook rechtvaardige Heere Je-
zus Christus, de "Kracht Gods en de wijsheid Gods"!

Moge de Heere Jezus u zegenen!

Het thema in deze brochure is opnieuw te beluisteren via:

http://www.radioadullam.nl/download/audio/op_weg_naar
_het_licht/260_Waarschuwende_Wijsheid.mp3
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In dit 260e TWR-radioprogramma leest u
hoe door wedergeboorte levend gemaak-
te mensen zich laten waarschuwen door
de wijsheid van God, geopenbaard in Zijn
Heilig Woord. Christenen kunnen die he-
melse wijsheid van God verwachten.

In ons vorige programma hoorden we dat geheiligde
christenen van God wijsheid mogen afsmeken. Het komt
van de “Vader der lichten” zoals de apostel Jakobus het
schreef in Jak. 1:17. Alleen dan kunnen Christenen
waarschuwende 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 zowel luisteraar als lezer zegenen!


