


39. De WIJSHEID van 
deze wereld is voor 

God maar 
DWAASHEID!



In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, 
Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U 

deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen 
hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. 

Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen. 

Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; 
en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand 

kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon 
het wil openbaren.

Mattheüs 11:25 - 27 HSV

Het Evangelie is voor iedereen toegankelijk



Want Christus heeft mij niet gezonden om te 
dopen, maar om het Evangelie te verkondigen, niet 

met wijsheid van woorden, opdat het kruis van 
Christus zijn inhoud niet verliest. Want het woord 

van het kruis is voor hen die verloren gaan wel 
dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, 

is het een kracht van God.  

Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de 
wijzen verloren doen gaan en het verstand van de 

verstandigen zal Ik tenietdoen. 

Het Evangelie is juist voor intellectuelen zo aanstootgevend



Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken 
wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor 

de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid.  
Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, 

prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van 
God.  

Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het 
zwakke van God is sterker dan de mensen.  Let namelijk op 
uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar 

het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken.  
Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de 

wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft 
God uitverkoren om het sterke te beschamen.  



Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister 
van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld 

dwaas gemaakt?  Want omdat, in de wijsheid van God, de 
wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft 
het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te 

maken hen die geloven.  

En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God 
uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen,  

opdat geen vlees voor Hem zou roemen.  Maar uit Hem bent u 
in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en 
gerechtigheid, heiliging en verlossing,  opdat het zal zijn zoals 

geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.
1 Korinthe 1:17 - 31 HSV



En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen 
om u met voortreffelijkheid van woorden of van 
wijsheid het getuigenis van God te verkondigen,  

want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te 
weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. 

En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven.  
En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in 
overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar 

in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof 
niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in 

kracht van God.



En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, 
maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de 

leiders van deze wereld, die tenietgedaan worden.  Wij 
spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een 

wijsheid  die verborgen was en die God vóór alle eeuwen 
voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid;  een wijsheid die 

niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. 

Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der 
heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals 

geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft 
gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God 

bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

Door de Heilige Geest spreken wij de wijsheid van God



Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. 
De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten 
van God.  Want wie van de mensen kent de dingen van de 

mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook 
niemand de dingen van God dan de Geest van God.  

En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar 
de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die 

ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen 
spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke 

wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest 
ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te 

vergelijken.



 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van 
de Geest van God niet aan, want ze zijn 

dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren 
kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.

 De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, 
zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 

Want wie heeft de gedachten van de Heere 
gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij 

hebben de gedachten van Christus.
1 Korinthe 2:1- 16 HSV



Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de Geest van 
wijsheid; want Mozes had zijn handen op hem gelegd. 
Daarom luisterden de Israëlieten  nu  naar hém, en zij 

deden zoals de HEERE Mozes geboden had.  
Deuteronomium 34:9 HSV

En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde 
synagoge van de Libertijnen, van de Cyreneeërs, en van de 
Alexandrijnen en van hen die uit Cilicië en Asia afkomstig 

waren, stonden op en redetwistten met Stefanus. Zij 
waren echter niet in staat de wijsheid en de Geest, door 

Wie hij sprak, te weerstaan.
Handelingen 6:9 - 10 HSV



Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als 
God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd 

in hun overwegingen en hun onverstandig hart is 
verduisterd.  

Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas 
geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de 

onvergankelijke God vervangen door een beeld dat 
lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op 

viervoetige en kruipende dieren.
Romeinen 1:21 - 23 HSV

Er bestaat ook een duivelse wijsheid



Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw 
hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de 

waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, 
maar ze is aards, natuurlijk, duivels.

Jakobus 3:14 - 15 HSV

Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u 
denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas 

worden, opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid 
van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat 

geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. 



En opnieuw: De Heere kent de overwegingen 
van de wijzen, dat zij zinloos zijn. Laat daarom 
niemand roemen in mensen, want alles is van 

u: hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Kefas, 
hetzij de wereld, hetzij het leven, hetzij de dood, 

hetzij tegenwoordige dingen, hetzij 
toekomstige dingen, alles is van u. U echter bent 

van Christus en Christus is van God.
1 Korinthe 3:18-23 HSV



Daarna gebeurde het volgende . Absalom, de zoon van 
David, had een knappe zuster, en haar naam was 

Tamar. En Amnon, de zoon van David, kreeg haar lief. 
Amnon leed om zijn zuster Tamar tot hij er ziek van 

werd, want zij was een maagd, zodat het in de ogen van 
Amnon moeilijk was haar iets aan te doen. 

Maar Amnon had een vriend, van wie de naam Jonadab 
was, een zoon van Simea, een broer van David. Jonadab 

was een heel wijze man. Die zei tegen hem: Waarom 
ben je er morgen na morgen zo ellendig aan toe , zoon 

van de koning?



Zou je het mij niet vertellen? Toen zei Amnon tegen 
hem: Ik heb Tamar, de zuster van mijn broer 

Absalom, lief. Jonadab zei tegen hem: Ga op je 
slaapplaats liggen en houd je ziek. Als je vader dan 

komt om naar je te kijken, moet je tegen hem 
zeggen: 

Laat mijn zuster Tamar toch komen om mij brood 
te doen eten. Als zij voor mijn ogen eten 

klaarmaakt zodat ik het kan zien, zal ik het uit 
haar hand eten. 

2 Samuel 13:1-5 HSV
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