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Wijsheid en Verstand  
Waarheid en Wetenschap 
 

Wijsheid en Verstand komen bij God vandaan, net zoals Waarheid en Wetenschap. Sterker 
nog; Hij is de Wijsheid en het Verstand, de Waarheid en de Wetenschap. De begrippen zijn 
moeilijk te definiëren omdat ze elkaar overlappen. Het zijn synoniemen. 
 
Spreuken 3 
19 De HEERE heeft de aarde door Wijsheid gegrond, de hemelen door Verstandigheid bereid. 
20 Door Zijn Wetenschap zijn de afgronden gekloofd, en de wolken druipen dauw 
 
Psalm 104 
24 Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met Wijsheid gemaakt; het aardrijk is 
vol van Uw goederen. 
 
Jeremia 10 
12 Die de aarde gemaakt heeft door Zijn Kracht, Die de wereld bereid heeft door 
Zijn Wijsheid, en den hemel uitgebreid door Zijn Verstand. 
 
Daniël 2 
20 Daniël antwoordde en zeide: De Naam Gods zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, 
want Zijn is de Wijsheid en de Kracht. 
21 Want Hij verandert de tijden en stonden; Hij zet de koningen af, en Hij bevestigt de 
koningen; Hij geeft den wijzen wijsheid, en wetenschap dengenen, die verstand hebben; 
22 Hij openbaart diepe en verborgen dingen; Hij weet, wat in het duister is, want het licht 
woont bij Hem.  
23 Ik dank en ik loof U, o God mijner vaderen! omdat Gij mij wijsheid en kracht gegeven hebt, 
en mij nu bekend gemaakt hebt, wat wij van U verzocht hebben, want Gij hebt ons des 
konings zaak bekend gemaakt. 
 
Openbaring 7 
12 Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de Wijsheid, en de dankzegging, en de eer, 
en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Spreuken 8 
14 Raad en het wezen zijn Mijne; Ik ben het Verstand, Mijne is de Sterkte.  
 
Job 26 
12 Door Zijn kracht klieft Hij de zee, en door Zijn Verstand verslaat Hij haar verheffing. 
 
Psalm 136 
5 Dien, die de hemelen met Verstand gemaakt heeft; want Zijn goedertierenheid is in der 
eeuwigheid. 
 
Deuteronomium 32 
4 Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte.  
God is Waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij. 
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Psalm 31 
6 In Uw hand beveel ik mijn geest; Gij hebt mij verlost, HEERE, Gij, God der Waarheid! 
 
Psalm 57 
1 Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemelen, en Uw Waarheid tot aan de 
bovenste wolken. 
 
Psalm 117 
2 Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en de Waarheid des HEEREN is in der 
eeuwigheid! Hallelujah! 
 
Job 37 
15 Weet gij, wanneer God over dezelve orde stelt, en het licht Zijner wolk laat schijnen? 
16 Hebt gij Wetenschap van de opwegingen der dikke wolken; de wonderheden Desgenen, 
Die volmaakt is in Wetenschappen? 
 
Spreuken 8 
8 Al de redenen Mijns monds zijn in gerechtigheid; er is niets verdraaids, noch verkeerds in. 
9 Zij zijn alle recht voor dengene, die verstandig is, en rechtmatig voor degenen, 
die wetenschap vinden.  
10 Neemt Mijn tucht aan, en niet zilver, en wetenschap, meer dan het uitgelezen uitgegraven 
goud. 
 11 Want wijsheid is beter dan robijnen, en al wat men begeren mag, is met haar niet te 
vergelijken. 
 
De Christus is het uitgedrukte Beeld van God 
 
De Heere Jezus Christus is het Afschijnsel en het uitgedrukte Beeld van God. Logischerwijze 
en vanzelfsprekend is daarom ook de Heere Jezus Christus de Ware Wijsheid, Verstand, 
Wetenschap en Waarheid. De Heere Jezus Christus is vervuld met den Geest Gods. Als God 
Zich wil laten zien, zien we de Heere Jezus Christus. 
 
Jesaja 11 
1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn 
wortelen zal Vrucht voortbrengen.  
2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der Wijsheid en des Verstands, de 
Geest des Raads en der Sterkte, de Geest der Kennis en der Vreze des HEEREN. 
 
Exodus 31 
1 Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:  
2 Zie, Ik heb met name geroepen Bezaleël, (een type van de Opgestane en Verheerlijkte 
Christus Jezus onze Heere) den zoon van Uri, den zoon van Hur, van den stam van Juda.  
3 En Ik heb hem vervuld met den Geest Gods, met Wijsheid, en met Verstand, en met 
Wetenschap, namelijk in alle handwerk; 
4 Om te bedenken vernuftigen arbeid; te werken in goud, en in zilver, en in koper, 
5 En in kunstige steensnijding, om in te zetten, en in kunstige houtsnijding, om te werken in 
alle handwerk. 



3 

 

 6 En Ik, zie, Ik heb hem bijgevoegd Aholiab, den zoon van Ahisamach, van den stam van Dan; 
en in het hart van een iegelijk, die wijs van hart is, heb Ik wijsheid gegeven; en zij zullen 
maken al wat Ik u geboden heb. 
 
Bezaleël 
 
Mozes is de uitbeelding van het Woord onder het Oude Verbond der Wet; (zie Exodus 
hierboven) het Oude Verbond der Wet getuigde via profetische Vergezichten over de komst 
van de Ware Tabernakel en dus over de Komst van de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam, 
onder het Nieuwe Verbond der Genade. Het is dan ook logisch dat, hoewel Mozes uit de 
Stam van Levi, dit profetisch Vergezicht op de Berg gezien heeft, het toch Bezaleël uit de 
Stam van Juda is, die dit Vergezicht over de Ware Tabernakel heeft mogen bouwen. 
 
Mozes, het woord van het Oude Verbond der Wet, is ook niet in staat om de Gemeente te 
bouwen. De Gemeente wordt gebouwd door Christus, Die het Woord is van het Nieuwe 
Verbond der Genade. Het Lichaam van Christus wordt gebouwd door Christus Die het Hoofd 
is van de Gemeente, die Zijn Lichaam is. En de leden van het Lichaam van Christus, mogen 
betrokken zijn in de opbouw van de Gemeente  
  

Bezaleël            =    lalxb   =   Overschaduwd door God 

Zoon van Uri    =   rwa nb  =   Erfgenaam van God Die Licht is =  Ben Owri 

Zoon van Hur   =    rwj nb   =   Erfgenaam van de Rots; Erfgenaam van de Witte en Reine  

                                                        God 

                                  jwr nb   =  En in een anagram, is Hij de Erfgenaam van de Geest 

                                                    =  Ben Roeach  
Uit Juda                                     =  Hij is tot lof van God    

Aholiab           =    baylha    =  De tent of tabernakel van de Vader (Dat is Christus en de  

                                                        Gemeente) In Christus worden wij betrokken met de opbouw  
                                                        van de Gemeente  

Achisamak      =   kmsyja    =   Mijn broer zal hen tot Hulp zijn; Mijn Geest geeft Hulp op  

                                                        Zijn tijd 

Uit Dan            =             nd    =    Rechter  (uitbeelding van het Israel Gods)  

 
 
Salomo 
 
Ook Salomo is een type van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus is immers de 
meerdere Salomo. En God gaf ook Salomo Wijsheid en zeer veel Verstand. 
 
1 Koningen 4 
29 En God gaf Salomo Wijsheid en zeer veel Verstand, en een wijd begrip des harten, gelijk 
zand, dat aan den oever der zee is.  
30 En de Wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten, en dan 
alle wijsheid der Egyptenaren; 
31 Ja, hij was wijzer dan alle mensen; dan Ethan, de Ezrahiet, en Heman, en Chalcol, en 
Darda, de zonen van Mahol; en zijn naam was onder alle heidenen rondom. 
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32 En hij sprak drie duizend spreuken; daartoe waren zijn liederen duizend en vijf. 
33 Hij sprak ook van de bomen, van den cederboom af, die op den Libanon is, tot op den 
hysop, die aan den wand uitwast; hij sprak ook van het vee, en van het gevogelte, en van de 
kruipende dieren, en van de vissen.  
34 En van alle volken kwamen er, om de Wijsheid van Salomo te horen, van alle koningen der 
aarde, die van Zijn Wijsheid gehoord hadden. 
 
Lukas 11 
31 De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel met de mannen van dit geslacht, en 
zal ze veroordelen; want zij is gekomen van de einden der aarde, om te horen de Wijsheid van 
Salomo; en ziet, meer dan Salomo is hier. (de Heere Jezus Christus is de meerdere Salomo, 
Salomo was slechts een type van de ware Salomo; de Christus) 
 
Spreuken 5 
1 Mijn Zoon! merk op Mijn Wijsheid, neig uw oor tot Mijn Verstand; 
2 Opdat gij alle bedachtzaamheid behoudt, en uw lippen Wetenschap bewaren. 
 
Psalm 51 
7 Zie, Ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft Mij Mijn moeder ontvangen. 
8 Zie, Gij hebt lust tot Waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt Gij 
Mij Wijsheid bekend.  
9 Ontzondig Mij met hysop, en ik zal rein zijn; was Mij, en Ik zal witter zijn dan sneeuw. 
 
Johannes 14 
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.  
 
Efeze 4 
20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd; 
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de Waarheid in Jezus is; 
 
Zijn Kennis is macht 
 
De Heere wil dat ieder mens, elk aarden vat, vervuld en gevuld wordt met Zijn Wijsheid, 
Kennis, Wetenschap en Waarheid. Maar alleen de Wedergeboren mens, de nieuwe mens in 
Christus, kan zich laten vullen met Zijn Wijsheid, Kennis, Wetenschap en Waarheid. Want 
alleen de wedergeboren mens krijgt automatisch de Geest inwonend. Het is Zijn Wil dat wij 
zouden komen tot kennis van de Waarheid. Hoe groter onze kennis van de Waarheid is, hoe 
vaster wij in Zijn Woord staan; hoe sterker wij in dit leven zullen staan. Want Zijn Kennis is 
macht (oftewel kracht); macht over de dood, macht over de oude mens, macht over de 
wereld, macht over de Satan. 
 
Op zoek naar de Waarheid 
 
Daartoe heeft Hij Zijn Zoon gezonden. Door Zijn dood en Opstanding zijn wij nieuwe 
schepselen en woont Zijn Geest in ons. Het zou de bedoeling zijn dat ieder wedergeboren 
mens op zoek gaat naar de Waarheid en Kennis van de Heere. Hij woont in ons dus het enige 
wat wij daarvoor zouden doen is onszelf openstellen voor Zijn Waarheid. Wij hoeven slechts 
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vanuit ons hart en uit geloof te vragen ons te vullen met Zijn Woord. Zijn Woord dat 
Waarheid is, zal ons Verstand en Kennis en Wetenschap schenken van de Heere. Hij wil ons 
graag leiden in alle Waarheid.  
 
Jakobus 1 
5 En indien iemand van u Wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk 
mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij (Wijsheid) zal hem (de gelovige) gegeven worden. 
 
Johannes 16 
12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. 
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der Waarheid, Hij zal u in al 
de Waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord 
hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 
14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. 
 
De oude mens kan niet gevuld worden 
 
De oude, natuurlijke mens is het tegenovergestelde van de nieuwe, wedergeboren mens; 
namelijk onwijs, onwetend en leugenachtig. Hij kan niet gevuld worden met Zijn Waarheid. 
De ongelovige zou eerst tot geloof komen en zich bekeren tot de Heere. Alleen de nieuwe 
mens in Christus kan zich laten vullen met Zijn Woord en Waarheid. 
 
Romeinen 3 
10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 
11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 
12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er 
is ook niet tot een toe. 
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder 
hun lippen.  
14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;  
15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; 
16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;  
17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend. 
18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 
 
Romeinen 1 
18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en 
ongerechtigheid der mensen, als die de Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. 
(de natuurlijke mens houdt de Waarheid van God voor een leugen)  
19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun 
geopenbaard. 
20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen 
verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te 
verontschuldigen zouden zijn.  
21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn 
verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; 
22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; 
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Johannes 14 
15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden (het Gebodene, Alles wat de Heere 
aanbiedt; Zijn Woord).  
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in 
der eeuwigheid;  
17 Namelijk den Geest der Waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet 
Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. 
 
Jakobus 3 
13 Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit zijn goeden wandel zijn werken in 
zachtmoedige wijsheid.  
14 Maar indien gij bitteren nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet 
tegen de Waarheid. 
15 Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk (zo is de 
natuurlijke mens van zichzelf), duivels. 
16 Want waar nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel. 
17 Maar de Wijsheid, die van Boven is, Die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, 
bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig 
oordelende, en ongeveinsd. (hiervoor moet men de nieuwe mens aandoen, van nature gaat 
ons dit niet lukken ) 
 
De wijsheid van de wereld is dwaasheid bij God 
 
De wijsheid die niet van Boven afkomt is aards, natuurlijk en duivels. De wijsheid van de 
wereld is dwaasheid bij God.  Hij zal de aardse wijsheid der wijzen doen vergaan en het 
verstand der verstandigen te niet maken. 
 
Voor God zijn degenen die ongelovig zijn, de onwijzen. Voor God zijn gelovigen de wijzen, de 
verstandigen. Voor de wereld zijn de ongelovigen wijs en verstandig en de gelovigen juist 
onwijs en onverstandig. 
 
1 Korinthe 1 
19 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der 
verstandigen zal Ik te niet maken. 20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de 
onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? 
21 Want nademaal, in de Wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, 
zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; 
22 Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; 
23 Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken 
een dwaasheid; 
24 Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht 
Gods, en de wijsheid Gods.  
25 Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de 
mensen. 
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1 Korinthe 2 
5 Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. 
6 En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet dezer wereld, noch 
der oversten dezer wereld, die te niet worden; 
7 Maar wij spreken de Wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke 
God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 
-- 
12 Doch wij (alle wedergeboren dus gelovige mensen) hebben niet ontvangen den geest der 
wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God 
geschonken zijn;  
13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met 
woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. 
14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn 
hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. 
 
1 Korinthe 3 
18 Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die 
worde dwaas, opdat hij wijs moge worden.  
19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de 
wijzen in hun arglistigheid; 
20 En wederom: De Heere kent de overleggingen (gedachtengangen) der wijzen, dat zij 
ijdel (leeg ) zijn. 
 
Lezen en onderzoeken 
 
Het zou de bedoeling zijn dat wij weten wat Zijn Wil is. Dit kunnen we alleen leren vanuit Zijn 
Woord, de Waarheid. Om dit te bereiken, zouden we dus wél lezen en onderzoeken 
(studeren), oftewel leren 
 
1 Timotheus 4 
13 Houd aan in het lezen, in het vermanen (vertroosten), in het leren, totdat ik kome. 
 
2 Timotheus 3 
12 En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. 
13 Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende 
verleid.  
14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, 
van wien gij het geleerd hebt;  
15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot 
zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.  
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;  
17 Opdat (zodat) de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 
 
Johannes 5 
39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die 
zijn het, die van Mij getuigen. 
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Psalm 27 
4 Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens 
mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en 
te onderzoeken in Zijn tempel.  
 
Psalm 94 
10 Zou Hij, Die de heidenen tuchtigt, niet straffen, Hij, Die den mens wetenschap leert? 
 
Heilig wandelen 
 
Hij wil onze harten vullen met Zijn Kennis, Wetenschap en Verstand zodat wij (de nieuwe 
mens) in geloof uit die Waarheid kunnen leven en Hij ons vanuit dat Woord kan leiden.  
Alleen Kennis, Wijsheid en Verstand van Zijn Waarheid kunnen ons heilig doen wandelen. 
Heilig betekent dat wij bekwaam zijn gemaakt om de Heere te kunnen dienen. Een heilige 
wandel zal leiden tot goede werken. Goede werken zijn werken die de Heere in en door ons 
heeft mogen bewerkstelligen oftewel uitvoeren. Als wij niet weten wat de Heere van ons 
verlangt, kunnen wij geen gehoor geven aan Zijn Wil, kunnen wij niet Godzaliglijk leven. 
Kunnen wij de Heere niet dienen op de manier zoals Hij het wilt. 
 
Efeze 5 
14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt (ongelovig is), en staat op uit de doden; en 
Christus zal over u lichten.  
15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk (= vooruitkijkend, kijkend wat en Wie straks komt) 
wandelt, niet als onwijzen (ongelovigen; de natuurlijke mens), maar als wijzen.  
16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. 
17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de Wil des Heeren zij. 
 
2 Timotheus 3 
12 En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. 
13 Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende 
verleid.  
14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, 
van wien gij het geleerd hebt;  
15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot 
zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.  
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;  
17 Opdat (zodat) de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.  
 
Goede Werken 
 
Met andere woorden; je zult eerst kennis moeten hebben van het Woord alvorens je goede 
werken, werken die de Heere in en door je wil volbrengen, kunt voortbrengen. Je zult eerst 
kennis van het Woord moeten hebben alvorens je je dienstbaar en afhankelijk ten opzichte 
van de Heere zou kunnen opstellen. 
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1 Timotheus 2 
3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 
4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der Waarheid komen. 
 
Loon 
 
Want de Geest kan Zijn Werk in en door ons niet doen als wij geen kennis van Hem hebben. 
Naar gelang de Heere Zijn Werk in ons heeft mogen werken, bewerken en uitwerken, zal dat 
ons tot Loon / Heerlijkheid / Kroon / Erfenis / Zoonschap (al deze woorden hebben dezelfde 
strekking ) zijn. De Heere straft ons niet voor onze fouten maar beloont ons als wij Hem in en 
door ons laten werken. Kennis van Zijn Woord is dan ook noodzakelijk om de Heere Zijn 
Werk, dat Hij is begonnen in ieder van ons, te laten voleindigen. En het mes snijdt aan twee 
kanten; kennis van Zijn Woord is tevens broodnodig voor onze eigen geestelijke groei.  
 
Kolossenzen 1 
9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te 
bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle 
wijsheid en geestelijk verstand;  
10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede 
werken vrucht dragende, en wassende (groeiend, toenemend) in de kennis van God; 
 
Efeze 4 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, 
tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 
met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot 
dwaling te brengen;  
15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het 
Hoofd is, namelijk Christus; 
 
Efeze 1 
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest 
der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn 
roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 
 
2 Korinthe 4 
6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in 
onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der Heerlijkheid Gods in het 
aangezicht van Jezus Christus. 
 
2 Petrus 3; 
17 Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der 
gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid; 
18 Maar wast op (groei op, word volwassen) in de genade en kennis van onzen Heere en 
Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. 
Amen. 
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Spreuken 1 
7 De vrees des HEEREN (ontzag voor de Heere) is het beginsel der wetenschap; de dwazen 
verachten wijsheid en tucht.  
 
Spreuken 9 
9 Leer den wijze, zo zal hij nog wijzer worden; onderwijs den rechtvaardige, zo zal hij in leer 
toenemen.  
10 De vreze (ontzag) des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen 
is verstand. 
 
Psalm 111 
10 Resch. De vreze des HEEREN (ontzag voor de Heere) is het beginsel der wijsheid; Schin. 
allen, die ze doen, hebben goed verstand; Thau. Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid. 
 
Wij zijn vrij van Wetten en regels 
 
Het hart, onze gedachten, ons binnenste, zou eerst gevuld worden met de Waarheid; met het 
Woord Gods. Vervolgens zouden wij leren leven vanuit dat Woord. Uit geloof. Niet omdat dat 
moet maar uit gedrevenheid van de nieuwe mens in Christus. Omdat wij niet anders kunnen. 
Het leven van God werkt in ons hart en instinctief doet de nieuwe mens dingen in 
overeenstemming met de Wil van God.Dat is leven onder het Nieuwe Verbond der Genade;  
dingen doen omdat we niet anders kunnen en niet omdat het moet! Regels en wetten horen 
bij het inmiddels opgeheven Oude Verbond der Wet. We zouden onze oude mens voor dood 
houden. Wij zouden als kinderen van God onze harten vullen met het Woord der Waarheid, 
want dat zal onze natuur veranderen. Wij leven in afhankelijkheid van het Woord Gods en 
Christus. We zouden niet in onderdanigheid aan de Wet leven. Dat is het verschil tussen het 
Oude en het Nieuwe Verbond. Onder de Wet leven is dwangmatig en wordt opgelegd, terwijl 
de mens niet in staat is zich daaraan te houden! Het leven onder Wet brengt de mens in 
conflict met God en met zichzelf. 
 
Nieuwe Verbond 
 
Onder het Nieuwe Verbond (waar die regels niet zijn) is er geen enkele aanleiding in conflict 
te raken met onszelf en met God. Integendeel, wij zijn vrij en mogen doen en laten wat wij 
willen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat wij dan onze eigen gang gaan. We zouden 
onszelf geen wetten en regels opleggen, maar ervoor zorgen dat ons leven, danwel ons 
denken, zodanig gericht wordt dat onze gedachten die van de Heere zijn en andersom.  
Dat is leven onder het Nieuwe Verbond. 
 
2 Korinthe 4 
16 Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens (het vlees) verdorven 
wordt, zo wordt nochtans de inwendige (de geest) vernieuwd van dag tot dag 
 
Kolossenzen 3 
8 Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, 
vuil spreken uit uwen mond.  
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9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken,  
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het 
evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft; 
 
Johannes3 
30 Hij (de nieuwe mens in Christus) moet wassen (volgroeien) , maar ik (onze oude mens, 
ons ego ) minder worden.  
 
Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
Spreuken 24 
3 Door wijsheid wordt een huis gebouwd, en door verstandigheid bevestigd; 
4 En door wetenschap worden de binnenkameren vervuld met alle kostelijk en liefelijk goed. 
5 Een wijs man is sterk; en een man van wetenschap maakt de kracht vast. 
 
= 
 
3 Door Wijsheid (de Geest Gods) wordt een (H)huis (Schepping, Israël, Volk, Gemeente, elke 
gelovige) gebouwd, en (namelijk) door Verstandigheid (de Geest Gods) bevestigd (gebouwd, 
tot stand gebracht); 
4 En door Wetenschap (kennis van de Geest Gods) worden de binnenkameren  (het 
binnenste, het hart, de gedachten) vervuld met alle kostelijk en liefelijk Goed. (het Woord, de 
Waarheid) 
5 Een wijs man is sterk (standvastig, onbeweegbaar); en een man van wetenschap (die kennis 
heeft van het Woord, de Waarheid) maakt de Kracht (Opstandingskracht van de Heere Jezus 
Christus) vast (standvastig, onbeweegbaar, onwankelbaar staan in Zijn Woord) = 
 
Iemand die kennis heeft van het Woord, de Waarheid, is verstandig. Deze staat namelijk 
stevig en vast in Zijn Woord en Opstandingskracht. Zijn Kennis is Macht. 
 
 
                                                                Amen. 


