Zondag 25-10-2020 De veelkleurige wijsheid van God
Goedemorgen broeders en zusters in de zaal en thuis, alle kijkers, lieve mensen, fijn dat u er weer bij bent. Het is
toch wat onwennig met deze Coronaperikelen. Maar we hebben het gehoord, de Heer regeert, dat moeten we
vasthouden en blijven uiteindelijk komt alles goed.
Ik was de afgelopen weken met de voorbereiding bezig geweest en had in mijn hart om over de wijsheid van God
te spreken. Afeglopen week droomde ik dat ik op de kansel stond en sprak over de wijsheid van God. Daarna
ging ik naar de winkel en kocht een strak kostuum. Toen ik wakker werd, kon ik me alleen dat pak herinneren en
dat ik gesproken had over de wijsheid van God, maar inhoudelijk kon ik me daar niets meer van herinneren. Ik
bad tot de Heer en vroeg me die droom nog een keer te geven of dat ik me weer kon herinneren wat ik in die
droom zei, dat scheelt weer aan voorbereiding. Maar ik weet nog steeds niet inhoudelijk wat ik gedroomd heb.
Toen ik examen moest doen voor de HAVO, jaren geleden, ging ik 2 weken lang van tevoren blokken. 8 uren per
dag heb ik van alle examenvakken veel gelezen, door en door opdrachten gemaakt. Ik was nog niet bekeerd, maar
ik heb altijd geloofd dat God bestond. Ik wist dat ik mijn best had gedaan en zoveel mogelijk had geleerd wat in
mijn vermogen was. En ik was altijd zenuwachtig voor een examen of een toets, als ik voetbalwedstrijd moest
spelen was ik ook supernerveus, een spreekbeurt op school, zo nerveus dat ik ziek werd. Er ontbrak nog iets en ik
vroeg aan mijn moeder of ze voor mij wilde bidden, want zij was een waar kind van God.
En zoals het een goede moeder en gelovige betaamt, had ze voor mij gebeden dat ik de rust kreeg en de wijsheid
van God. En je raadt het al, ik slaagde met redelijk goede cijfers, ik was rustig en achteraf moest ik toegeven dat
de Heer mij wijsheid en de rust had gegeven.
Komt je dat bekend voor, dat je voor een moeilijke beslissing kwam te staan of dat je een test moest afleggen of
dat een moeilijk gesprek je te wachten stond. Dat je desperate was, ten einde raad was en dat je dan de Heere God
om wijsheid vroeg je te helpen om de juiste dingen te doen. En dat je gebed verhoord werd.
Vandaag zullen we kijken in het kort kijken over de wijsheid van God, deze wijsheid is eigenlijk zo uitgebreid dat
je daar bijbelstudies aan kunt wijden.
De basistekst van vandaag is:
Ef. 3: 10
Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van
God bekendgemaakt zou worden,
In deze tekst gaat het om de veelvuldige wijsheid van God, die door de gemeente doorgegeven moet worden aan
de overheden en de machten in de hemelse gewesten. De veelzijdige wijsheid van God in deze context zijn de
verborgenheden, de geheimen, die eeuwenlang verborgen waren gebleven, zoals het ware evangelie, de genade,
dat wij heidenen ook erfgenamen zijn, het verzoeningswerk van Jezus, de Hemelbruidegom en Zijn bruid etc.
Maar de zinsnede ‘de veelzijdige wijsheid van God’ trok mijn aandacht, dat wil ik samen met je bekijken.
Het woord zegt het al: veelvuldig, het is veel, ik heb andere vertalingen opgezocht en dan kom ik de volgende
vertalingen tegen:
veelvuldigheid van Gods wijsheid =>
alle schakeringen van de wijsheid van God,
de wijsheid van God is rijk en volmaakt ,
de grote wijsheid van God,
rijk gevarieerde wijsheid van God,
de veelkleurige wijsheid van God, het zou ook vertaald kunnen worden met ‘zeer veelvoudig’, ‘zeer divers’, ‘zeer
veelsoortig’.
en wat mij bijzonder aanspreekt is de veelkleurige wijsheid van God, de wijsheid van God is in heel veel kleuren,
bonte kleuren, elke vorm van wijsheid is schitterend van kleur, de wijsheid van God in verschillende aspecten.
Daar gaat het deze morgen over.

1. We hebben het al vaker gehoord, in Psalmen en Spreuken staat dat het begin van alle wijsheid is de vreze van
God. En dat is niet bang zijn voor God, maar diep respect hebben voor God, een heilig ontzag, dat is een achting,
een eerbied voor God.
De Heere God is de Bron van alles, Hij is het Begin van alle wijsheid, Hij is de Schepper van de hemelen en de
Aarde, Hij is de Bron van wijsheid.
We kunnen de wijsheid van God zien in de schepping: Gods wijsheid, zeer gevarieerd, God is de Architect en
Kunstenaar, de schepping is Gods design, tot in de fijnste details, de ene schepping is nog mooier dan de andere.
De Heere God kent niet alleen het geheim van het atoom, maar Hij is de Bedenker, de Schepper van het atoom.
Van het kleinste deeltje van het atoom tot aan het oneindige universum. En Hij kent elke, verste hoek van het
heelal en zelfs onze haren zijn geteld.
Alles is in harmonie, de sterren aan de hemel, de aarde met de dampkring, oceaan, het vaste land, de planten en
de dieren, ecologische systeem, de mens als de kroonschepping. Alles was in harmonie totdat de mens in zonde
viel.
De veelvuldige wijsheid van God kunnen wij mensen niet bevatten, koning David zegt in de Psalmen: hoe groot
is de som van Uw gedachten. Oneindig groot en oneindig veel, de Heere God heeft alles gemaakt in Zijn wijsheid
en Hij kent ook alles. Hij is alwetend en alomtegenwoordig. De veelzijdige wijsheid van God komt dus van
boven, geen aardse wijsheid, maar van boven.

2. de veelkleurige wijsheid van God. licht, regenboog
God is Licht en Hij woont in een ontoegankelijk licht. Als wit licht door een diamant schijnt, wordt het
weerkaatst en dan zie je schitterende regenboogkleuren. Dat is de wijsheid van God, zij komt als een groot Licht
van God vandaan en dan wordt het weerkaatst en zien we verschillende soorten van kleuren, vormen van
wijsheid.
Net zoals een regendruppel, als de zon er doorheen schijnt, dan ontstaat er een schitterende regenboog, de
regenboog is ook een schepping van God in al Zijn wijsheid gemaakt. De regenboog is het kenmerk van God,
Zijn embleem of etiket om te laten zien dat Hij er is.
Al die wijsheden schitterend van kleur. In Spreuken 9 staat dat de hoogste wijsheid, dat is de wijsheid van God,
haar huis gebouwd heeft en 7 pilaren heeft uitgehouwen. De regenboog heeft 7 hoofdkleuren met ontelbare
kleuren daar tussen.

In de hemel zag de apostel Johannes dat de troon van God en dat God er uitzag als een schitterende diamant en
rondom de troon was daar de regenboog van God, Zijn aanwezigheid. En in de hemel is er een andere dimensie,
als we hier op aarde een regenboog zien, dan zien we een boog of een halve cirkel of een kwart, maar het kan zijn
dat het in de hemel 3 dimensionaal is dat de regenboog rondom de troon is.
De wijsheid van God is ook het maken van plannen, God heeft een plan voor ons allemaal. Wellicht een van Zijn
beste plannen is het verzoeningsplan, het verzoeningswerk van Zijn Zoon Jezus, die doordrenkt is met de liefde
van God. De mens is gevallen en heeft gezondigd, maar er is een reddingsplan.
In al Zijn wijsheid heeft God dit geniale plan bedacht, Hij heeft het zelfs verborgen voor de boze, Zijn
tegenstander, de duivel. Die dacht als ik Zijn Zoon zou doden, dan zou Zijn koninkrijk in elkaar storten. Maar het
tegenovergestelde gebeurde, het koninkrijk van satan stortte in elkaar. De Heere Jezus pakte de sleutels van dood
en hel van de boze af, Jezus overwon de dood, Jezus overwon de satan. En door Zijn verzoening hebben we
toegang tot de troon van God, toegang tot de Vader.
Wat een wonderlijke wijsheid, als we deze wijsheid van het verzoeningsplan een kleur zouden geven, zou deze
bloedrood zijn, want de Heere Jezus gaf Zijn bloed voor een wereld in zonde en in nood, in schuld. Er is geen
vergeving mogelijk zonder bloed. De Heere Jezus heeft Zijn bloed vergoten, tot op de laatste druppel.
Er zijn zoveel soorten van de wijsheid van God, Hij onderwijst ons, Hij heeft Zijn Woord gegeven, de bijbel, het
Woord der waarheid. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven, Die geeft ons de wijsheid, Hij zal ons er aan
herinneren wat we gelezen of meegemaakt of gehoord hebben.
3. Hoe komen we aan de wijsheid van God, hoe werkt dat in de praktijk?
Jacobus 1:
5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft
en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.
Dus als ons wijsheid ontbreekt, dan mogen we die aan de Heere God vragen. Is het zo simpel, ja zo simpel is het
en het zal ons gegeven worden. Net als het geloof in de Heere Jezus, geloven is gewoon aannemen, dat Hij je
Redder en Verlosser is. Ook al was ik nog niet bekeerd, mijn moeder bad voor mij dat ik de rust en de wijsheid
zou krijgen. Ik geloofde en vertrouwde er opdat ik het zou krijgen.
Als er op het werk een probleem is, een vraagstuk, dan bid ik ervoor en dan geeft Hij mij wijsheid. Als ik de
boodschap of de bijbel niet begrijp, Heer help me, ik snap het niet. Hij geeft je wijsheid, hij geeft je verlichte
ogen des verstands.
Misschien denk je, dat je nooit de wijsheid van God krijgt. Je hebt gebeden en het lijkt net of je geen antwoord
krijgt.
En toch als we dat lezen door de hele bijbel heen is dat de Heere God wijsheid geeft aan mensen. Hij heeft
wijsheid gegeven aan koningen, bv aan koning Salomo, hij was de wijste man op de aarde, mensen vanuit andere
landen kwamen naar Jeruzalem om zijn wijsheid te horen. Wijsheid aan regeringsleiders zoals Daniel, wijsheid
aan ambtslieden Bezaleël en Aholiab om de kunstige voorwerpen in de tabernakel te maken.
Wijsheid aan de ongeletterde discipelen, deze ongeletterden werden apostelen, die moesten wel de wijsheid van
God gekregen hebben. Uiteindelijk zal het evangelie over de hele wereld verspreid worden en er zijn miljoenen
Christenen.
Hij is getrouw en als we bidden om de wijsheid van God, dan zal Hij ons die geven, in kleine dingen, maar ook in
grote dingen. Het gaat natuurlijk om de wijsheid van God.
Afsluiting:
In Psalmen staat dat de eenvoudigen de wijsheid van God ontvangen, dwz niet de hoogmoedigen, die zouden de
wijsheid verkeerd kunnen gebruiken.
Maar zij nederig van hart zijn en arm van geest, zij die eenvoudig zijn, ontvangen de wijsheid van God. We
mogen een kleurtje van de regenboog ontvangen.
Waar en hoe ontvang je de wijsheid van God?

Ps 51: 8
Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
Niemand ziet het, als je bidt in je slaapkamer of waar je maar ook in gebed bent, Hij geeft je Zijn wijsheid in het
verborgene. Hij fluistert in je hart, in je binnenste ontvang je de wijsheid van God.
De Heere zegene je met deze boodschap, dat je met andere ogen kijkt naar de wijsheid van God, dat je Hem zal
zien en al Zijn grootheid en majesteit.
----------Met deze gelegenheid wil ik het Heilig Avondmaal samen innemen met de volgende tekst uit Spreuken 9:
4 Wie is er onverstandig? Laat hij hierheen afwijken.
Maw wie is zonder verstand, ontbreekt het ons aan wijsheid?
=> Heb je geen wijsheid, vraag het aan de Heer, claim op het Heilig Avondmaal, Heer, geef me Uw wijsheid.
5 Kom, eet van Mijn brood
en drink van de wijn die Ik gemengd heb.
Denk aan het verzoeningswerk, een hoog staaltje van Gods veelkleurige wijsheid, Hij is de Bron van alles.
De Heere Jezus heeft Zijn bloed tot op de laatste druppel uitgestort, dit is het Nieuwe Verbond en Hij vraagt ons
er elke keer aan te denken.

