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Hoe zit het leven in elkaar?

Het leven is organisch opgebouwd. Alle dingen hebben een basis. Heel

veel van de achtergronden van het leven, het hoe en waarom, blijven voor

ons verborgen. Maar toch wordt de sluier weleens opgetild zodat wij iets

van de structuren van het leven krijgen waar te nemen. En dan zien wij dat

er over alles zéér goed nagedacht is door de Schepper. 

In de techniek maken wij gebruik van hetgeen in de schepping voorhanden

is en waarbij wij rekening dienen te houden met de natuurwetten om een

product duurzaam en gebruiksvriendelijk te doen zijn. 

Als kind herinner ik mij nog goed dat ik cadeautjes kreeg voor mijn

verjaardag of op andere tijden. Dan werd er aan je gevraagd wat je graag

zou willen hebben. En al jong bleek dat ik technische interesses bezat.

Meestal vroeg ik autootjes of treintjes die echt konden rijden. Daarbij ging

het mij niet zozeer om het speelgenot, dan wel om erachter te komen hoe

zo’n speeltje zich kon voortbewegen, want daarmee zou er voor mij een

nieuwe wereld opengaan, door de basis te kennen van de

aandrijvingstechnieken. Als kind snapte ik er niets van dat mijn vader een

fiets had en dat hij zich daarop kon voortbewegen. Ik weet nog dat ik een

jaar of drie-vier was en op de trappers ging staan. Maar hoe hard ik ook

drukte, de fiets kwam niet in beweging. Pas toen ik een step kreeg ging ik

begrijpen hoe er beweging kon komen in iets stilstaands, en later leerde ik

fietsen. 

De cadeautjes die ik kreeg, de autootjes, kon je opwinden met een sleuteltje

en dan een tijdje laten rijden, tot de veer afgewikkeld was. Na enige tijd

was het speelgenot er bij mij af en begon mijn technische interesse te

werken. Stilletjes in een hoekje ging ik met een schaar of oude

schroevendraaier het nieuwe cadeautje uit elkaar halen, om te zien wát nu

de basis van de voortstuwing was. En jawel, daar zag ik het mechanisme,

een veer die je kon opdraaien en spannen, met wat tandwieltjes en asjes,

die de wieltjes aandreven. En ook dát wilde ik weten, hoe dat in elkaar was

gezet. En jawel, het lukte om de zaak los te krijgen. Maar toen spatte de

veer uit elkaar, want die stond onder spanning erin. Dat kreeg ik natuurlijk

nooit meer voor elkaar om die er onder spanning in te krijgen. En dat was

een probleem. Mijn moeder boos, en ik zou nooit meer een cadeautje

krijgen, want ik sloopte toch alles wat ik kreeg. Ik moest er zuinig op leren

zijn.
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Achteraf zie je dat mijn moeder er ook niets van snapte. Immers, iemand

met een technische aanleg is niet tevreden met wat speelgenot, maar wil

weten hoe iets functioneert. En als men de functie van iets weet, en weet

hoe iets werkt, dan kan men het ook repareren en of na bouwen. Dan kan

een techneut zich verder ontwikkelen. En daarom was ik altijd heel blij met

een oude klok, een oude telefoon, een oude fietsdynamo en een oude

bromfietsmotor. Die werden door mij gesloopt en diepgaand bestudeerd.

En daar had ik wat aan. Mijn honger naar basiskennis kon daarmee gestild

worden.

Op deze werkt het niet alleen in de techniek. Niet alleen de techniek werkt

met organismen, met op natuurwetten afgestemde mechanismen. Nee, in

heel de schepping komt men organismen tegen. De ganse schepping is

organisch in elkaar gezet, ook ons menselijk lichaam en de menselijke

samenleving. Ook dáár is dus zeer goed over nagedacht.

Studeren of het bedrijven van wetenschap is toch in feite niets anders dan

het menselijk nadenken en navorsen van en over het denken der Schepper. 

Organismen worden gemaakt en in werking gezet. Dát is de Schepping. En

deze was oorspronkelijk zéér goed gemaakt door het Ordenend Beginsel,

om van laag naar hoog te geraken, van dynamisch naar statisch.

Het gevaar daarbij bestaat dat iets wat laag en dynamisch is, kan

terugvallen of zich omgekeerd kan gaan ontwikkelen, wanneer men aan de

basis gaat sleutelen en knoeien.

En dát blijkt inderdaad het geval te zijn geweest, toen de Schepper alles

prachtig geschapen had. Uit de gevolgen van de disharmonie en chaos die

er in deze wereld heerst kunnen wij opmaken dat er ooit iets is ontspoord.

De Bijbel geeft hierover summiere informatie, nl. dat er een hoofdengel

zijn standplaats niet heeft bewaard, maar door hoogmoed zondigde en

verwijderd werd uit zijn domein. Daardoor is de wereld der tegenstellingen

ontstaan of aangescherpt en in werking gezet, waardoor het organische

leven zich niet meer in positieve zin ontwikkelde, maar in negatieve zin,

wat uitmondde in chaos, woestheid en ledigheid, Gen.1:2. Als Wijze

Bouwmeester heeft de Schepper Zijn organismen en elementen in werking

gesteld om de chaos te overwinnen. Daartoe schiep Hij de Adamieten.

Adam kwam als product , als nieuw onschuldig organisme op de aarde in

een behoorlijk beveiligd gebied, het Paradijs, waar echter een luitenant van

de gevallen hoofdengel blijkbaar nog wel toegang had. In ieder geval kon

deze Nachash in contact treden met het eerste mensenpaar. In dat
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mensenpaar had de Schepper Zichzelf afgebeeld met al Zijn positieve

eigenschappen en potenties, om met en in hen de aarde aan Zich terug te

krijgen. De basis voorwaarde van het nieuwe organisme bestond uit

gehoorzaamheid, om via navolging tot het onvergankelijke en statische te

geraken. En juist van de mogelijkheid om in die basis de mens -en in de

mens de mensheid- de tegengestelde kant op te laten gaan dan

oorspronkelijk het doel was, heeft Nachash gebruik weten te maken.

Daarop berust de zogenaamde “verleiding van Eva en Adam”. In de basis

van het leven is de wissel omgelegd van goed naar kwaad, van organisch

naar anorganisch, van leven naar verderf, van samenwerking naar

ontbinding. En daarin nu bestaat de strijd op deze aarde.

Op menselijke wijze wordt erin de Bijbel gesproken over de Raad die de

Schepper heeft gehouden met Zichzelf, om de wereld en de mensheid weer

naar Zich toe te krijgen. Het is de Hógere Wijsheid die ver  boven de toch

wel superieure wijsheid van de gevallen Hoofdengel staat. En over dié

Hógere Wijsheid zullen wij met elkaar gaan nadenken, om te zien wie

daarmee wordt gepersonifieerd en wat deze heeft daar gesteld.

Hij als de Alwijze Bouwmeester kent immers alle structuren van Zijn

organismen en mechanismen. En een storing verhelpen levert Hem geen

enkel probleem op. De factor ‘herstel’ is in de schepping ingebouwd en

werkt perfect. 

Na mijn jeugd kwam ik op de hogere scholen, waar ik alleen theorie-les

kreeg, en dan nog wel talen en dergelijke, waar mijn hoofd niet naar stond.

Ik had er geen enkele interesse in en haalde prompt allemaal onvoldoendes.

Toen naar de technische school, en jawel, daar haalde ik allemaal hoge

cijfers en liep daar met gemak doorheen. In de autogarage kwam ik zelf

voor alle problemen en technische storingen te staan om deze op te lossen.

Goed, je kunt zo hier en daar weleens wat vragen om informatie en er wat

op na lezen. Maar in hoofdzaak moest ik het zelf zien op te lossen. Dat

leert je nadenken. Dan is het van hoofdbelang dat je een goede basiskennis

hebt en inzicht hebt in de werking en functie van de organismen en

mechanismen.

Later, als storingsmonteur in de centrale verwarmingssector en in de

automatisering van de veevoederindustrie, kwam ik in aanraking met

ingewikkelde besturingssystemen en computers. En om dan storingen te

verhelpen in korte tijd, eist een adequaat inzicht. Maar ook daar waren wel

instructieboeken en schema’s om wegwijs te maken. Sommige dingen
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echter moet je zelf uitzoeken, en dan komt het erop aan of het lukt ja dan

nee. Wij mensen zijn echter beperkt, en dat is weleens heel lastig. Wij

kunnen tot op zekere hoogte denken, en boven een bepaalde grens houdt

het gewoon op. Dan staan we voor raadsels. Sommige zaken in de

schepping láten zich niet verklaren. En dat is maar gelukkig ook, want

anders zou de boze Hoofdengel zich ook dáárin hebben kunnen verdiepen

om het van de Schepper te winnen.

Dan is er opeens voor ons de Opperste Wijsheid, die ons de weg des levens

bekendmaakt, die Herstel openbaart en onvergankelijkheid aan het licht

brengt. Dat is het álles Ordenend Beginsel in de Schepping. Dat is de

kracht van Boven die de stof en materie weet te bezielen en het

afgedwaalde weet te wederbaren, weet om te keren in de richting waarin

Hij wil dat het zich positief ontwikkelt. In Zijn hand en alwijs bestuur is de

ganse wereldgeschiedenis, en dus gaat het goed! En alles wat misgaat of

mis lijkt te gaan in deze wereld, gaat tóch goed, omdat álles aan Zijn plan,

wil en doel onderworpen is, zelfs het kwaad, om uit het kwaad nog iets

goeds voort te brengen. Zij, de Wijsheid beheerst het leven en beveiligt dat

op unieke wijze. Hoe groot en wonderbaar zijn Zijn werken! De wijsheid

dezer wereld zal vergaan, maar is wel dienstbaar en ondergeschikt aan de

Hogere Wijsheid.

Nogmaals, wanneer wij bedenken dat de oorspronkelijke schepping zéér

goed was, maar dat er een soort revolutie onder de engelen in de hemelse

gewesten is geweest, waardoor er chaos ontstond en alles wat zeer goed

was dreigde ten onder te gaan, wordt het ons enigszins duidelijk dat er een

hógere Wijsheid nodig was om in te grijpen en erger te voorkomen. Er was

een zeer wijs beleid noodzakelijk om de algehele ondergang van de

schepping te voorkomen, om de ontstane chaos weer tot perfectie te

brengen. Nu moeten wij niet denken dat Elohim als het ware met Zijn

handen in het haar zat en Zich afvroeg hoe Hij dit moest aanpakken. Nee,

Hij heeft met het allerergste rekening gehouden toen Hij de wereld schiep,

als een wijs Bouwmeester. Hij als Ontwerper en Schepper is tevens het

“alles-ordenend-beginsel”, de Wijsheid, die volgens Zijn eigen inzichten

weer orde is gaan scheppen in de ontstane chaos. En van die orde lezen wij

in de Schrift en andere bronnen hoe dat eraan toe gaat. De Wijsheid

gebruikt mensen in Zijn herstelplan. En deze mensen groepeert Hij,

organisch tot een volk, nl. Israël. En dat volk begiftigt Hij met Zijn

wijsheid, Zijn inzichten, zodat het Zijn wil gaat volbrengen. Dat volk wordt
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medewerker met Hem, om uit de chaos weer tot vervolmaking te geraken.

Van die wijsheid en van dat volk lezen wij in het Apocriefe boek Jezus

Sirach, waar op verheven wijze wordt gesproken over de Wijsheid, zoals

dat eveneens in het boek Spreuken wordt gedaan in hoofdstuk 8/9.

Wat hierbij opvalt is het feit dat de Wijsheid (= dan eens vrouwelijk, dan

eens mannelijk) zich op bijzondere wijze uitlaat over haar zorg voor Israël.

En dáár gaat het Jahweh om in héél Zijn heilshandelen met deze van Hem

afgeweken wereld. En zou juist dáárom, omdat het over Israël gaat,  het

boek Jezus Sirach niet zijn opgenomen in de lijst van canonieke boeken?

Wij wilden eens nagaan wat er zo al over de Wijsheid beschreven staat en

wat de Wijsheid is, doet en geeft.

Wij lezen met grote aandacht het volgende in:

Jezus Sirach 24:1  DE wijsheid prijst zichzelf, en in het midden van haar volk

beroemt zij zich.

2  Zij doet haar mond open in de gemeente des Allerhoogsten, en beroemt zich in

tegenwoordigheid van zijn kracht, zeggende:

3  Ik ben van de mond des Allerhoogsten uitgegaan, en gelijk een nevel heb ik de

aarde bedekt.

4  Ik heb mijn tent in de hoogste plaatsen opgeslagen, en mijn troon in een

wolkkolom.

5  Ik alleen heb de rondte des hemels omgegaan, en heb in de diepte der afgronden

gewandeld.

6  In de baren der zee, en op de ganse aarde, en bij alle volken en natiën heb ik

bezittingen.

7  Bij deze allen heb ik rust gezocht, om in iemands erfenis te huis te zijn.

8  Toen beval mij de schepper aller dingen, en die mij geschapen heeft, deed mijn

tent rusten, en zeide:

9  In Jakob zult gij uw tent opslaan, en te Jeruzalem zult gij erfgenaam zijn.

10  Vóór de wereld, van den beginne heeft hij mij geschapen, en tot in eeuwigheid

neem ik niet af; in een heilige tabernakel heb ik in zijn tegenwoordigheid gediend;

11  En zo ben ik in Sion bevestigd. In een geheiligde stad heeft hij mij insgelijks

doen rusten, en in Jeruzalem is mijn macht.

12  En ben ingeworteld in een verheerlijkt volk, in het deel des Heren, dat is zijn

erfdeel.

13  Ik ben verhoogd geworden als een cederboom op Libanon, en gelijk een

cypresseboom op de bergen van Hermon.

14  Ik ben verhoogd geworden gelijk een dadelboom te Engedi, en gelijk een,

rozeboom te Jericho.

15  Gelijk een schone olijfboom in een fraai veld, en gelijk de boom Platanus ben

ik uit het water verhoogd.
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16  Ik heb een goede reuk van mij gegeven, gelijk als kaneel en gelijk een reukbal,

en gelijk uitgelezen mirre.

17  Gelijk als Galbanum, en Onyx, en Stacte, en gelijk de damp des wierooks in de

tabernakel.

18  Ik heb mijn takken uitgestrekt gelijk een terpentijnboom, en mijn takken zijn

heerlijk en aangenaam.

19  Ik heb, gelijk een wijnstok uitspruitende, een goede reuk voortgebracht, en mijn

bloemen zijn een vrucht der heerlijkheid en des rijkdoms.

20  Ik ben een moeder der schone liefde, en der vrees, en der kennis, en der heilige

hoop;

21  En geef met al mijn kinderen deze eeuwigblijvende dingen, namelijk die mij van

hem toegezegd worden.

22  Komt herwaarts tot mij, gij die mij begeert, en verzadigt u van mijn gewas.

23  Want mijn gedachtenis is zoeter dan honig, en mijn erfenis dan honigraat.

24  Die mij eten, zullen niet hongeren, en die mij drinken, zullen niet dorsten.

25  Die naar mij luistert zal nimmermeer beschaamd worden, en die naar mij

arbeiden zullen niet zondigen.

26  Al deze dingen leert het boek des verbonds van God de Allerhoogste, de wet,

welke Mozes bevolen heeft tot een erfdeel in de vergaderingen van Jakob,

zeggende: Bezwijkt niet, maar zijt sterk in de Here, opdat hij u krachtig make;

kleeft hem aan; de Almachtige Here is alleen God, en daar is geen Zaligmaker

benevens hem.

27  Hij vervult alle dingen met zijn wijsheid, gelijk de Pison, en gelijk de Tigris in

de dagen der nieuwe vruchten.

28  Die vervult het verstand gelijk de Eufraat, en gelijk de Jordaan in de dagen van

de oogst.

29  Die de leer der kennis doet uitschijnen gelijk een licht, en gelijk de Gihon in de

tijd wanneer men de druiven leest.

30  De eerste heeft haar niet volkomen gekend, en zo heeft de laatste haar niet

uitgespeurd.

31  Want meer dan de zee zijn haar gedachten vermenigvuldigd, en haar raad dan

een grote afgrond.

32  Ik, de Wijsheid, ben gelijk een gedolven gracht van een rivier;

33  En gelijk een waterloop ben ik uitgegaan in het paradijs.

34  Ik heb gezegd: Ik zal mijn beste hof wateren, en mijn op.@recht tuinbeddeken

begieten.

35  En ziet de gedolven gracht is mij geworden tot een rivier, en mijn rivier is

geworden tot een zee.

36  Want ik doe de onderwijzing lichten als de dageraad, en doe ze schijnen tot in

verre landen.

37  Want ik giet lering uit gelijk een profetie, en laat ze, na tot eeuwige geslachten.
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38  Ziet gij dan, dat ik niet voor mij alleen heb gearbeid, maar voor al degenen die

ze zoeken.

Hierna lezen wij Spreuken 8/9, waarin wij echter tevergeefs zoeken naar de

betekenis van de Wijsheid voor Israël:
8:1 ¶ Roept de Wijsheid niet, en verheft niet de Verstandigheid Haar stem?

2  Op de spits der hoge plaatsen, aan den weg, ter plaatse, waar paden zijn, staat

Zij;

3  Aan de zijde der poorten, voor aan de stad, aan den ingang der deuren roept Zij

overluid:

4  Tot u, o mannen! roep Ik, en Mijn stem is tot de mensenkinderen.

5  Gij slechten! verstaat kloekzinnigheid, en gij zotten! verstaat met het hart.

6  Hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken, en de opening Mijner lippen zal

enkel billijkheid zijn.

7  Want Mijn gehemelte zal de waarheid bedachtelijk uitspreken, en de

goddeloosheid is Mijn lippen een gruwel.

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.

12 ¶ Ik, Wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid, en vinde de kennis van alle

bedachtzaamheid.

13  De vreze van JHWH is, te haten het kwade, de hovaardigheid, en den

hoogmoed, en den kwaden weg; Ik haat ook den mond der verkeerdheden.

14  Raad en het wezen zijn Mijne; Ik ben het Verstand, Mijne is de Sterkte.

15  Door Mij regeren de koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid.

16  Door Mij heersen de heersers, en de prinsen, al de rechters der aarde.

17  Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.

18  Rijkdom en eer is bij Mij, duurachtig goed en gerechtigheid.

19  Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud, en dan dicht goud; en Mijn

inkomen dan uitgelezen zilver.

20  Ik doe wandelen op den weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des

rechts;

21  Opdat Ik Mijn liefhebbers doe beerven dat bestendig is, en Ik zal hun

schatkameren vervullen.

22 JHWH bezat Mij in het beginsel Zijns wegs, voor Zijn werken, van toen aan.

23  Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden

der aarde aan.
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24  Ik was geboren, als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen

waren, zwaar van water;

25  Aleer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was Ik geboren.

26  Hij had de aarde nog niet gemaakt, noch de velden, noch de aanvang van de

stofjes der wereld.

27  Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een cirkel over het vlakke

des afgronds beschreef;

28  Toen Hij de opperwolken van boven vestigde; toen Hij de fonteinen des

afgronds vastmaakte;

29  Toen Hij der zee haar perk zette, opdat de wateren Zijn bevel niet zouden

overtreden; toen Hij de grondvesten der aarde stelde;

30  Toen was Ik een voedsterling bij Hem, en Ik was dagelijks Zijn vermakingen, te

aller tijd voor Zijn aangezicht spelende;

31  Spelende in de wereld Zijns aardrijks, en Mijn vermakingen zijn met de

mensenkinderen.

32 ¶ Nu dan, kinderen! hoort naar Mij; want welgelukzalig zijn zij, die Mijn wegen

bewaren.

33  Hoort de tucht, en wordt wijs, en verwerpt die niet.

34  Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn

poorten, waarnemende de posten Mijner deuren.

35  Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van JHWH.

36  Maar die tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan; allen, die Mij haten,

hebben den dood lief.

9:1 ¶ De opperste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd; Zij heeft Haar zeven pilaren

gehouwen.

2  Zij heeft Haar slachtvee geslacht. Zij heeft Haar wijn gemengd; ook heeft Zij

Haar tafel toegericht.

3  Zij heeft Haar dienstmaagden uitgezonden; Zij nodigt op de tinnen van de

hoogten der stad:

4  Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts! Tot de verstandeloze zegt Zij:

5  Komt, eet van Mijn brood, en drinkt van den wijn, dien Ik gemengd heb.

6  Verlaat de slechtigheden, en leeft; en treedt in den weg des verstands.

7  Wie den spotter tuchtigt, behaalt zich schande; en die den goddeloze bestraft,

zijn schandvlek.

8  Bestraf den spotter niet, opdat hij u niet hate; bestraf den wijze, en hij zal u

liefhebben.

9  Leer den wijze, zo zal hij nog wijzer worden; onderwijs den rechtvaardige, zo

zal hij in leer toenemen.

10  De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der

heiligen is verstand.

11  Want door Mij zullen uw dagen vermenigvuldigen, en de jaren des levens

zullen u toegedaan worden.
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12  Indien gij wijs zijt, gij zijt wijs voor uzelven; en zijt gij een spotter, gij zult het

alleen dragen.

Bij nader overdenken van Sirach 24 valt het ons op dat op een heel

bijzondere wijze wordt beschreven hoe de Wijsheid over Israël denkt, en

met welke grote zorg deze Israël of Jakob behandelt en beschermt. Op een

voortreffelijke wijze beschrijft Sirach ons wáár het de Wijsheid allereerst

om te doen is, met welk doel de Wijsheid bezig is, en waartoe alles in de

wereld gaat zoals het gaan moet. 

Wijsheid in het Hebreeuws is Chokma, in het Grieks Sophia. Dat ziet op

het inzicht verkrijgen en hebben in de veelsoortige levensverbanden, deels

verkregen door natuurlijke gave, deels door ontwikkeling. Wijsheid is o.a..

een praktisch doorzicht hebben, om doelbewust te kunnen handelen, een

door Goddelijke verlichting verkregen gave en bekwaamheid.  Deze

Goddelijke wijsheid is niet door menselijke geleerdheid verkrijgbaar, maar

daalt van Boven, van de Vader der Lichten. Matth.11:25, 1Cor.1:19,20. Die

bijzondere wijsheid doorzoekt zelfs de diepten van Elohim, 1Cor.2:7,10.

Die wijsheid geeft de kracht en vrijmoedigheid om met Goddelijke

volmacht te spreken, 1Cor.12:8. Een wijze is in het Hebreeuws een

chakaan, waarvan ons woordje goochem vanaf is geleid. Wijzen hebben

inzicht in Elohims bedoelingen, met de gave erbij om aan Elohims

bedoelingen vorm te geven. Oudtijds bezat Edom voortreffelijke wijzen,

maar ook heden ten dage is de wijsheid bij Edom groot en op hoog niveau.

Deze wijsheid is echter van de wereld en zal teniet worden gemaakt, zie

Jer.8:9, 9:23, 49:7.

In het boek Job kunnen wij naar de wijsheid van Edomieten luisteren. Job

kwam van Edom en zijn vrienden eveneens (zie dr. W. Ten Boom, in O.T.

kernbegrippen p.206).

Zij spraken wijsheden die in feite alleen voor Israël bestemd waren. Maar

omdat Ezau in de tent van Izaak geboren is, heeft hij veel van de wijsheid

die van Boven afdaalt ingedronken en overgenomen, maar niet met zijn

hart.

Het draait altijd om Israël. Op heel gewone en familiaire wijze wordt er

gesproken in de Schrift over Elohim als Vader van Israël en over de

Heilige Geest of de Wijsheid als Moeder van Israël.
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En inderdaad, Adam en Eva zijn naar het beeld en de gelijkenis van Elohim

geschapen. Elohim is een meervoudsvorm, zoals in Gen.1:26 staat: Laat

ONS adamieten maken naar ONS beeld en naar ONZE gelijkenis.

Dus is ons tegenbeeld (Elohim) in de hemel, onze Schepper.

Een kind erft de gelijkenis en karakteraanleg etc. van zijn ouders, via zijn

genen. Later in het gezin neemt een kind heel veel van zijn ouders over, en

daarin gelijkt hij of zij dan ook op zijn ouders.

Wij vinden een duidelijk voorbeeld van het spreken van Elohim in

familiaire taal, waarin het huisgezin als voorbeeld staat, in Hos.11:1-11

1 ¶ Als Israël een kind was, toen heb Ik hem liefgehad, en Ik heb Mijn zoon

uit Egypte geroepen.

Ook in de Ode van Salomo 8:14-16 (Apocrief) staat over de Wijsheid

geschreven. Uit alles blijkt dat men een Israëliet dient te zijn om deel te

kunnen hebben áán de Wijsheid. 

Jakobus spreekt als volgt over de wijze en wijsheid in hfst.3:17:
Jak.3:17  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.

18  En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen, die

vrede maken.

En in Spr.1:20-23 roept de Wijsheid ons toe: Spr.1:20 ¶ De opperste Wijsheid

roept overluid daarbuiten; Zij verheft Haar stem op de straten.

21  Zij roept in het voorste der woelingen; aan de deuren der poorten spreekt Zij

Haar redenen in de stad;

22  Gij slechten! hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen, en de spotters voor

zich de spotternij begeren, en de zotten wetenschap haten?

23  Keert u tot Mijn bestraffing; ziet, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk

uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekend maken.

En in Spr.4:5-11 staat het volgende:
5  Verkrijg wijsheid, verkrijg verstand; vergeet niet, en wijk niet van de redenen

mijns monds. 6  Verlaat ze niet, en zij zal u behoeden; heb ze lief, en zij zal u

bewaren. 7  De wijsheid is het voornaamste; verkrijg dan wijsheid, en verkrijg

verstand met al uw bezitting. 8  Verhef ze, en zij zal u verhogen; zij zal u vereren,

als gij haar omhelzen zult. 9  Zij zal uw hoofd een aangenaam toevoegsel geven,

een sierlijke kroon zal zij u leveren. 10  Hoor, mijn zoon! en neem mijn redenen

aan, en de jaren des levens zullen u vermenigvuldigd worden. 11  Ik onderwijs u in

den weg der wijsheid; ik doe u treden in de rechte sporen.



11                       De WIJSHEID m.b.t. Israël

Alles gaat er bij de Wijsheid om Israël, dat blijkt wanneer wij Jes.44 lezen:

1 ¶ Maar hoor nu Mijn knecht Jakob, en Israël, dien Ik verkoren heb!

2  Zo zegt JHWH, uw Maker, en uw Formeerder van den buik af, Die u

helpt: Vrees niet, o Jakob, Mijn knecht, en gij, Jeschurun, dien Ik

uitverkoren heb!
3  Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn

Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen.

4  En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken.

5  Deze zal zeggen: Ik ben van JHWH; en die zal zich noemen met den naam van

Jakob; en gene zal met zijn hand schrijven: Ik ben van JHWH, en zich toenoemen

met den naam van Israël. 6  Zo zegt JHWH, de Koning van Israël, en zijn

Verlosser, JHWH der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en

behalve Mij is er geen God. 7  En wie zal, gelijk als Ik, roepen en het verkondigen,

en het ordentelijk voor Mij stellen, sedert dat Ik een eeuwig volk gesteld heb? en

laat ze de toekomstige dingen, en die komen zullen, hun verkondigen. 8  Verschrikt

niet, en vreest niet; heb Ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want

gijlieden zijt Mijn getuigen: is er ook een God behalve Mij? Immers, is er geen

andere rotssteen: Ik ken er geen?

21 ¶ Gedenk aan deze dingen, o Jakob, en Israël! Want gij zijt Mijn knecht, Ik

heb u geformeerd; gij zijt Mijn knecht, Israël, gij zult van Mij niet vergeten

worden. 22  Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk;

keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost.

23  Zingt met vreugde, gij hemelen! want JHWH heeft het gedaan; juicht, gij

benedenste delen der aarde! gij bergen! maakt een groot gedreun met

vreugdegezang, gij bossen, en alle geboomte daarin! Want JHWH heeft Jakob

verlost, en Zich heerlijk gemaakt in Israël.

24  Alzo zegt JHWH, uw Verlosser, en Die u geformeerd heeft van den buik af: Ik

ben JHWH, Die alles doet, Die den hemel uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde

uitspant door Mijzelven;

25  Die de tekenen der leugendichters vernietigt, en de waarzeggers dol maakt;

Die de wijzen achterwaarts doet keren, en Die hun wetenschap verdwaast;

26  Die het woord Zijns knechts bevestigt, en den raad Zijner boden volbrengt; Die

tot Jeruzalem zegt: Gij zult bewoond worden; en tot de steden van Juda: Gij zult

herbouwd worden, en Ik zal haar verwoeste plaatsen oprichten.

27  Die tot de diepte zegt: Verdroog, en uw rivieren zal Ik verdrogen.

28  Die van Cores zegt: Hij is Mijn herder, en hij zal al Mijn welgevallen

volbrengen; zeggende ook tot Jeruzalem: Word gebouwd; en tot den tempel: Word

gegrond.
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En dan wat de Wijsheid nog voor de toekomst en beveiliging voor Israël

staat te doen in de nabije toekomst, zie Ez.34, nadat Israël door haar

herders misleid en leeggeroofd is.

Nogmaals Jezus Sirach over de 12 stammen: 36:13  Vergader alle stammen

Jakobs, en stel hen in hun erfdeel, gelijk van het begin.

14  Ontferm u over uw volk, JHWH, dat naar uw naam genoemd is; en over

Israël, dat gij uw eerstgeborene genoemd hebt.

15  Bewijs barmhartigheid aan uw heilige stad Jeruzalem, welke de plaats uwer

rust is. 16  Vervul Sion om uw woorden te verheffen, en uw volk met uw

heerlijkheid. 17  Geef getuigenis degenen die van den beginne af uw bezittingen

zijn, en verwek profeten in uw naam.

18  Geef loon degenen die u verwachten, en maak dat uw profeten geloofd worden.

19  Verhoor, JHWH, de smekingen uwer knechten, naar de zegen van Aäron over

uw volk, en allen die op aarde wonen zullen bekennen dat gij een Here der eeuwen

zijt.

 

 En Jezus Sirach 37:21-29 zegt het volgende:
21  Daar is menigeen die wijsheid voorgeeft met woorden en is hatelijk; deze

ontbreekt het aan alle wijsheid. 22  Want hem is door de Here die genade niet

gegeven, dewijl hij van alle wijsheid beroofd is. 23  Menigeen is wijs voor zichzelf,

en de vruchten van zijn verstand in zijn mond zijn prijzenswaardig.

24  Een wijs man onderwijst zijn eigen volk, en de vruchten van zijn verstand zijn

gewis. 25  Een wijs man zal vervuld worden met zegen, en allen die hem zien,

zullen hem gelukzalig prijzen. 26  Het leven van een man heeft een getal der

dagen, maar de dagen van Israël zijn ontelbaar. 27  Een wijze zal heerlijkheid

beërven onder zijn volk, en zijn naam zal in eeuwigheid blijven.

28  Mijn kind beproef uw ziel terwijl gij leeft, en zie wat voor haar schadelijk is, en

geef het haar niet. 29  Want alle dingen zijn allen niet nut, en ieder neemt geen

vermaak in alles.

En 39:1  DEZE onderzoekt de wijsheid aller ouden, en is bezig in de profetieën.

2  De vertelling der vermaarde manen onthoudt hij, en in kloeke spreuken gaat hij

met hen om. 3  Hij onderzoekt verborgen spreekwoorden, en in raadselen der

spreuken oefent hij zich. 4  Midden onder de groten dient hij, en onder de vorsten

wordt hij gezien. 5  Het land van vreemde volken doorreist hij, want hij heeft wat

goed en kwaad is onder de mensen beproefd. 6  Hij begeeft zijn hart tot de Here,

om vroeg te komen tot degene die hem gemaakt heeft, en tot de Allerhoogste

smeekt hij. 7  En doet zijn mond open tot het gebed, en smeekt voor zijn zonden.

8  Indien die grote JHWH wil, zo zal hij met de geest des verstands vervuld

worden.

9  Hij zal de woorden zijner wijsheid als een regen uitgieten, en in zijn gebed dankt

hij de Here. 10  Hij maakt zijn raadslag en wetenschap recht, en overlegt zijn
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verborgen dingen. 11  Hij brengt de onderwijzing zijner leer te voorschijn, en in de

wet van het verbond van JHWH roemt hij. 12  Velen zullen zijn verstand prijzen,

en dat zal in eeuwigheid niet uitgewist worden. 13  Zijn gedachtenis zal niet

vergaan, en zijn naam zal leven tot in alle geslachten. 14  Zijn wijsheid vertellen de

volken, en de gemeente verkondigt zijn lof.

 

Aan wáre wijsheid ligt kennis ten grondslag, kennis van Elohim en Zijn

wetten, kennis van onszelf en van onze beperktheden en mogelijkheden.

De wáre wijsheid was voorbehouden aan Israël en is binnen Israël

overgedragen, allereerst via onze genen en harten, maar daarnaast via Zijn

wetten, mondeling en geboekstaafd. Wijsheid is echter veel meer dan

kennis, intelligentie en verstand. Want kennis, intelligentie en verstand

vindt men ook onder andere volkeren dan Israël. Wijsheid uit

levenservaring vindt men veelal bij ouderen. Wijsheid is de

voedingsbodem voor rust en vrede. Wat dat betreft zien wij helaas dat de

wereld een enorm gebrek toont aan wijsheid, want de wereldgeschiedenis

is één relaas van oorlogen en ruzies.

Salomo begeerde wijsheid, en als toegift kreeg hij een lang leven en

rijkdom. De wijsheid geeft Elohim aan hen die erom vragen, Jak.3. En

straks in het Messiaans Vrederijk zal Elohim Zelf Zijn vreze en wetten in

de harten van Israël inschrijven, Jer.30-31.

Wijsheid ziet dan ook op het onderscheidingsvermogen, en is beter dan

goud, Spr.3:13-15. 13  Welgelukzalig is de mens, die wijsheid vindt, en de mens,

die verstandigheid voortbrengt! 14  Want haar koophandel is beter dan de

koophandel van zilver, en haar inkomst dan het uitgegraven goud.

15  Zij is kostelijker dan robijnen; en al wat u lusten mag, is met haar niet te

vergelijken. 16  Langheid der dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand

rijkdom en eer. 17  Haar wegen zijn wegen der liefelijkheid, en al haar paden

vrede. 18  Zij is een boom des levens dengenen, die ze aangrijpen, en elkeen, die ze

vast houdt, wordt gelukzalig. 19 JHWH heeft de aarde door wijsheid gegrond, de

hemelen door verstandigheid bereid.

De Wijsheid wordt gepersonifieerd ingevoerd als roepende: En wat roept

ze? Zie Spr.8:4-5. 1  Roept de Wijsheid niet, en verheft niet de Verstandigheid

Haar stem? 2  Op de spits der hoge plaatsen, aan den weg, ter plaatse, waar

paden zijn, staat Zij; 3  Aan de zijde der poorten, voor aan de stad, aan den ingang

der deuren roept Zij overluid: 4  Tot u, o mannen! roep Ik, en Mijn stem is tot de

mensenkinderen. 5  Gij slechten! verstaat kloekzinnigheid, en gij zotten! verstaat

met het hart. 6  Hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken, en de opening Mijner
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lippen zal enkel billijkheid zijn. 7  Want Mijn gehemelte zal de waarheid

bedachtelijk uitspreken, en de goddeloosheid is Mijn lippen een gruwel.

En wát maakt de wijsheid zo kostbaar, zodat haar vrucht beter is dan goud?

Zie Spr.8:12-13 12  Ik, Wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid, en vinde de kennis

van alle bedachtzaamheid. 13  De vreze van JHWH is, te haten het kwade, de

hovaardigheid, en den hoogmoed, en den kwaden weg; Ik haat ook den mond der

verkeerdheden. 14  Raad en het wezen zijn Mijne; Ik ben het Verstand, Mijne is de

Sterkte.

De vreze van Jahweh is het beginsel der wijsheid, Spr.9:10.
10  De vreze van JHWH is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der

heiligen is verstand.

Hoewel de wijsheid voor iedereen beschikbaar is, zijn er slechts weinigen

die haar vinden. Ze dient ernstig te worden gezocht en geeft ware rijkdom

als beloning, Spr.8:18-21.

Wijsheid geeft voldoening, rust en vrede, met nederigheid.

Onze bede moge zijn: Och dat Uw Geest mij ware wijsheid leer.

Wijsheid moet toch wel iets héél bijzonders zijn, wanneer het veel

kostbaarder en waardevoller is dan goud of robijnen!

De laatste krachtsinspanning van de Edom wijzen

Edom heeft voortreffelijke wijzen gehad en heeft die nog. Alleen is hun

wijsheid op een andere leest geschoeid, uit een ander vat getapt. Het is de

wijsheid die van déze wereld is, het dynamisch dualistische. Wij lezen in

Jes.29:14, Jer.8:9, 9:23 en 49:7 over de wijsheid van Edom, en in Ez.28:4-

17 over de wijsheid van hún vader, de gevallen hoofdengel. En als we zien

wat voor producten er door de Edom wijzen zijn voortgebracht, dan is dat

schrikbarend. Denk slechts aan de atoombommen (kernenergie), die geheel

in handen van Edomieten zijn ontwikkeld.

Edom is puur materialistisch ingesteld. En dat zien wij dan ook voor ogen

in hun huidige zionisten-staat die ten onrechte de naam “Israël” draagt.

Geestelijke motieven speelden hier zo goed als geen rol. Rijken die op

materiële basis zijn opgericht hebben geen blijvende basis en vergaan tzt.

Het is bij hen altijd een opkomen en weer spoedig ten ondergaan. Hun

ontbreekt de geest der ware wijsheid. Daarom zal hun staat weer ten

ondergaan. Edom heeft zichzelf als Kapernaüm tot de hemel toe verhoogd,

maar zal tot het dodenrijk neergestoten worden. De geschiedenis herhaalt

zich. Vroeger gooide David met enkele stenen de grote reus Goliad ter

aarde, en nu staan Palestijnen met katapulten stenen te gooien naar de grote
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zionistische reus. Edom zal Jeruzalem weer moeten prijsgeven,

waarschijnlijk door een grote kosmische ramp, een aardbeving. De

volkeren hebben geen wijsheid, en hebben geen les getrokken uit de

geschiedenis, daar men niet bereid is Jahweh op geestelijke wijze te dienen.

Alleen het ware Israël is een wijs en verstandig volk, zie Deut.4:6
6  Behoudt ze dan, en doet ze; want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor

de ogen der volken, die al deze inzettingen horen zullen, en zeggen: Dit grote volk

alleen is een wijs en verstandig volk!

7  Want wat groot volk is er, hetwelk de goden zo nabij zijn als JHWH, onze God,

zo dikwijls als wij Hem aanroepen? 8  En wat groot volk is er, dat zo

rechtvaardige inzettingen en rechten heeft, als deze ganse wet is, die ik heden voor

uw aangezicht geef?

Salomo’s wijsheid heeft alle wijsheid der volkeren verre overtroffen, en

ook waren er zeer wijze mannen rondom hem, als Ethan en Heman.

Maar ook van David staat geschreven dat zijn wijsheid gelijk was aan die

van een Engel, zie 2Sam.14:20.

Elohim heeft van Zijn Wijsheid aan Zijn volk uitgedeeld, zelfs op

technologisch gebied, zie Ex.28:3, 31:3, 35:31, 36:1, Deut.34:9, Ps.51:6.

Jes.11:2, Hand.6:3.

Vandaar ons besluit, zoals beschreven staat als lofprijzing in Ps.104:24
24  Hoe groot zijn Uw werken, JHWH! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het

aardrijk is vol van Uw goederen.31  De heerlijkheid van JHWH zij tot in der

eeuwigheid; JHWH verblijde Zich in Zijn werken.

Tot slot uit het zogenaamde apocriefe boek “ Boek der Wijsheid”, het

volgende: 
1:1  Hebt de gerechtigheid lief, gij, die de aarde richt; hebt van de Here een goed

gevoelen en zoekt hem in eenvoudigheid des harten. 2  Want hij wordt gevonden

door degenen die hem niet verzoeken, en verschijnt die, die hem niet wantrouwen.

3  Want verkeerde gedachten scheiden van God, en zijn kracht beproefd zijnde

overtuigt de zotten. 4  Want wijsheid zal niet komen in een ziel, die met kwade

ranken omgaat, en zal niet wonen in een lichaam aan zonden verplicht.

5  Want de Heilige Geest der onderwijzing vliedt de bedriegerij, wijkt af van de

gedachten der onverstandigen en bestraft hen, als de ongerechtigheid daarbij

komt. 6  Want de wijsheid is een menslievende geest, doch zal niet onschuldig

houden degene, die met zijn lippen lastert, want God is een getuige zijner nieren,

en een waarachtig opmerker zijns harten en een aanhoorder zijner tong.

7  Want de Geest van JHWH vervult de aarde, en hetgeen alles tezamen houdt

heeft kennis der stem.
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3:15  Want de vrucht van de goede arbeid is heerlijk, en de wortel der wijsheid

vervalt niet.

   6:20  Want zelfs de begeerte der wijsheid brengt tot het koninkrijk.

21  Indien gij dan behagen hebt, gij koningen der volken, in tronen en scepters, zo

eert de wijsheid, opdat gij eeuwig als koningen moogt regeren.

22  Wat nu wijsheid is, en hoe zij geworden is, zal ik u verkondigen, en zal u de

verborgenheden niet verbergen, maar zal haar van het begin harer geboorte

naarstig naspeuren, en haar kennis te voorschijn brengen, en zal de waarheid

geenszins voorbijgaan. 23  En ik zal mij op de weg niet begeven met de uitterende

nijdigheid, want deze zal met de wijsheid geen gemeenschap hebben.

24  Maar de menigte der wijzen is de behoudenis der wereld, en een wijs koning is

des volks welstand. 25  Laat u dan onderwijzen door mijn woorden, en het zal u

voordelig zijn.

   7:1  IK ben ook een sterfelijk mens, alle anderen gelijk, en van het geslacht van

de eerstgeschapen mens, die uit de aarde zijn oorsprong heeft.

2  En ben in het lichaam mijner moeder tot vlees gebeeld in tien maanden tijds,

zijnde in bloed tezamen geronnen uit zaad eens mans, en wellust die daarbij komt

met de slaap.

3  En ik heb ook, geboren zijnde, de lucht geschept, die ons gemeen is, en ben

gevallen op de aarde, die gelijke eigenschappen met ons heeft; wenen is mijn

eerste stem geweest, gelijk van alle anderen.

4  In windselen ben ik opgevoed en met zorgen. 5  Want geen koning heeft een

ander begin gehad zijner geboorte. 6  Maar aller mensen ingang in het leven is

enerlei, en een even gelijke uitgang. 7  Daarom bad ik, en mij werd verstand

gegeven; ik riep aan, en de geest der wijsheid kwam tot mij.

8  Ik hield meer van haar dan van scepters en tronen; en rijkdom acht ik niets in

vergelijking met haar. 9  Ik vergeleek geen edele steen bij haar, want al het goud

ten aanzien van haar is als een weinig zand, en zilver is als slijk tegen haar te

rekenen. 10  Boven gezondheid en schone gestalte heb ik haar bemind, en heb haar

verkoren om te hebben tot een licht; want de glans uit haar wordt niet uitgeblust.

11  En allerlei goed kwam tot mij met haar, en ontelbare rijkdom door haar

handen. 12  En ik was verheugd in alle dingen, want de wijsheid ging daarin

voor, en ik wist niet dat zij van deze dingen voortteelster was.

13  Zonder erg heb ik geleerd, en zonder afgunst deel ik mede: haar rijkdom

verberg ik niet. 14  Zij is de mensen een schat die niet afneemt; die haar

gebruiken verkrijgen vriendschap bij God, en zijn aangenaam geworden om de

gaven, die uit de onderwijzing voortkomen.

15  En God heeft mij gegeven mijn mening te zeggen, en te bedenken hetgeen

waardig te de dingen, die mij gegeven zijn, want hij leidt op de weg der wijsheid en

bestiert de wijzen recht. 16  Want in zijn hand zijn beide wij en onze woorden, ook

allerlei kloekheid en wetenschap van handwerken. 17  Want hij heeft mij gegeven

ware kennis der dingen die zijn, om te weten de gestalte der wereld, en de
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werkingen der elementen.  18  Het beginsel, en het einde, en het midden der tijden,

de verwisselingen van de omkeringen der zon, en de veranderingen der tijden, 19

De omloop des jaars, en de stelling der sterren, 20  De natuur der dieren, en de

grimmigheid der wilde dieren, het geweld der winden, en de overleggingen der

mensen, het menigerlei onderscheid der planten, en de krachten der wortelen. 21

Ik heb kennis van alle, beide van verborgen en openbare dingen, want de

wijsheid, die van alle dingen een kunstenares is, heeft ze mij geleerd. 22  Want in

haar is een geest die verstandig is, heilig, enig, menigvuldig, fijn, vaardig, rein,

onbesmet, klaar, zacht, beminnende het goed, scherp, die niet kan verhinderd

worden, weldadig.

23  Vriendelijk, vast, zeker, onbekommerd, die alles vermag, die op alles ziet, en

die door alle verstandige, reine, allerfijnste geesten gaat. 24  Want de wijsheid is

bewegelijker dan alle beweging, vaart door, en gaat door alle dingen vanwege

haar reinheid. 25  Want zij is een damp der kracht Gods, en een zuivere

uitvloeiing der heerlijkheid van de almachtige, daarom valt in haar niets dat

besmet is. 26  Want zij is een afschijnsel des eeuwigen lichts, en een onbevlekte

spiegel van Gods werkende kracht, en een beeld zijner goedheid.

27  En enig zijnde kan zij alles doen, en blijvende in zichzelf, vernieuwt zij alle

dingen, en van geslacht tot geslacht, in de heilige zielen overgaande, maakt zij

vrienden Gods en profeten. 28  Want God bemint niets, dan degene, die bij de

wijsheid woont. 29  Want zij is schoner dan de zon, en verheven boven alle

sterren, bij het licht vergeleken zijnde, wordt zij voortreffelijker bevonden.

30  Want na dat licht komt de nacht, maar de boosheid zal de wijsheid niet

overweldigen.

8:1  ZIJ reikt van het ene einde tot het andere einde, en regeert alle dingen nuttig.

2  Deze heb ik liefgehad en uitgezocht van mijn jonkheid aan, en haar gezocht voor

mij te nemen tot een bruid, en ben geworden een liefhebber van haar schoonheid. 3

Zij maakt haar adellijke afkomst daarmede heerlijk dat zij met God verkeert, en de

Here aller dingen heeft haar lief.

4  Want zij is een leermeesteres der wetenschap Gods, en doet een keuze uit zijn

werken. 5  En zo rijkdom een zeer begeerlijke bezitting is in het leven, wat is rijker

dan de wijsheid die alles werkt? 6  En zo de vernuftigheid werkt, wie is er onder de

dingen die zijn groter kunstenaar dan zij? 7  En zo iemand gerechtigheid liefheeft,

al haar arbeid is enkel deugd, want zij leert nuchterheid en kloekzinnigheid,

gerechtigheid en dapperheid, welke de mens nuttiger zijn in het leven, dan enig

ander ding. 8  En zo ook iemand de ervarenheid veler dingen begeert, zij weet de

oude geschiedenissen, en de toekomstige dingen gist zij; zij weet de verdraaiing

der woorden en de ontbinding der raadselen; tekenen en wonderen weet zij

tevoren, en de uitkomsten van gelegenheden en tijden.

9  Zo heb Ik dan besloten ze tot mij te brengen, om met mij te leven, wetende dat zij

mij zal raden hetgeen goed is, en zal mijl een vermaning zijn, in zorg en droefheid.
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10  Ik zal door haar heerlijkheid hebben onder het volk, en nog jong zijnde eer bij

de ouden. 11  Ik zal scherpzinnig gevonden worden in het gericht, en in het gezicht

der machtigen zal ik een verwondering zijn.

12  Als ik zal zwijgen, zullen zij op mij wachten, en als ik zal spreken, zullen zij

opmerken, en als ik verder spreek, zullen zij de hand op hun mond leggen.

13  Ik zal door haar de onsterfelijkheid hebben, en zal een eeuwige gedachtenis

degenen achterlaten, die na mij komen zullen. 14  Ik zal volken regeren, en natiën

zullen mij onderworpen zijn. 15  Schrikkelijke tirannen, mij horende, zullen vrezen,

 onder de menigte zal ik mij goedertieren vertonen, en in de oorlog als een man, en

als ik in mijn huis kom, zal ik bij haar rust hebben.

16  Want met haar te verkeren brengt geen verdriet, noch smart met haar te leven,

maar vreugde en blijdschap. 17  Deze dingen bij mijzelf overlegd hebbende en in

mijn hart bedacht, dat in de maagschap der wijsheid de onsterfelijkheid is;

18  En in haar vriendschap goede vermakelijkheid is, en in allerlei arbeid harer

handen rijkdom, die niet afneemt, en dat in de gezamenlijke oefening van de

omgang met haar kloekheid is, dat ook in de gemeenschap harer woorden een

goede naam is, zo ben ik omgegaan, zoekende hoe ik haar tot mij nemen mocht.

19  Ik nu was een goedaardig kind, en had gekregen een goede ziel.

20  Ja, veelmeer zo ik goed was, ben ik gekomen in een onbevlekt lichaam.

21  En verstaande dat ik haar anders niet machtig zou worden, indien God haar

mij niet gaf, (en dat was ook kloekheid, te weten van wie die genade komt) zo ging

ik tot de Here, en bad hem, en sprak uit geheel mijn hart.

9:1  O God mijner vaderen, JHWH der barmhartigheid, die alle dingen gemaakt

hebt door uw woord,

2  En de mens door uw wijsheid hebt bereid, opdat hij zou heersen over de

schepselen die van u gemaakt zijn, 3  En dat hij de wereld zou regeren in

heiligheid en gerechtigheid, en in oprechtheid des harten oordelen.

4  Geef mij de wijsheid, die bij uw tronen zit, en verwerp mij niet uit uw kinderen.

5  Want ik ben uw dienstknecht en een zoon uwer dienstmaagd, een zwak mens, en

van weinig tijds, en zeer gering in het verstand van het gericht en der wetten. 6

Want of iemand onder de kinderen der mensen volmaakt zou zijn, zo zal hij toch

niets geacht worden, wanneer de wijsheid, die van u komt, niet bij hem is. 7  Gij

hebt mij verkoren tot een koning over uw volk, en tot een rechter over uw zonen en

dochteren. 8  Gij hebt gezegd, dat ik een tempel op uw heilige berg zou bouwen, en

een altaar in de stad uwer woning, naar de gelijkheid van de heiilge tabernakel,

welke gij tevoren van den beginne bereid hadt.

9  Bij u is de wijsheid, die uw werken weet, en tegenwoordig was, toen gij de

wereld maakte, en verstaat wat aangenaam is in uw ogen, en wat recht is in uw

geboden. 10  Zend haar af uit uw heilige hemelen, ja zend haar van de troon

uwer heerlijkheid, opdat zij bij mij tegenwoordig zijnde met mij arbeide, en dat ik

mag verstaan, wat u welbehagelijk is. 11  Want zij weet alle dingen, en verstaat
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ze, en zal mij voorzichtig leiden in mijn handelingen, en mij bewaren door haar

heerlijkheid. 12  En mijn werken zullen aangenaam zijn, en ik zal uw volk

rechtvaardig richten, en zal waardig zijn de troon mijns vaders.

13  Want wie van de mensen kan de raad Gods kennen? Of wie kan bedenken wat

God wil? 14  Want de overleggingen der sterfelijke mensen zijn vreesachtig, en

onze bedenkingen zijn onzeker. 15  Want het verderfelijk lichaam bezwaart de ziel,

en de aardse tabernakel drukt terneder het bezorgde gemoed.

16  En nauwelijks maken wij na de dingen die op aarde zijn, en met moeite vinden

wij hetgeen onder handen is; wie heeft dan nagespeurd hetgeen in de hemelen is?

17  En wie heeft uw raad gekend? tenzij dat gij wijsheid gegeven, en uw Heilige

Geest gezonden hebt van de hoogste plaats. 18  En zo zijn recht gemaakt de paden

dergenen, die op aarde zijn, en de mensen hebben geleerd hetgeen u behagelijk is.

19  En door de wijsheid zijn zij behouden geworden.

10:1  DEZE wijsheid heeft bewaard de eerstgevormde en alleen geschapen vader

der wereld; 2  En heeft hem getrokken uit zijn eigen val en hem sterkte gegeven om

te heersen over alle dingen. 3  Van welke de onrechtvaardige, afvallig geworden

zijnde door zijn toorn, is verloren gegaan met de toornige bewegingen tot zijns

broeders moord. 4  En als de aarde om zijnentwil met de watervloed bedekt was,

zo heeft de wijsheid weder behouden, regerende de rechtvaardige door een

verachtelijk hout. 5  Deze ook, als de volken door boze eigenzinnigheid onder

elkander verward waren, heeft de rechtvaardige gekend, en hem onstraffelijk voor

God bewaard, en behoed dat hij sterk bleef in de inwendige bewegingen der

barmhartigheden over zijn zoon. 6  Deze toen de goddelozen vergingen, heeft de

rechtvaardige verlost, toen hij het nedervallende vuur der vijf steden ontvlood.

7  Van welker boosheid nog een getuigenis is dat rokende woeste land, en de

bomen die ontijdige vruchten dragen, en de zoutpilaar staande tot gedachtenis van

de ongelovige ziel. 8  Want de wijsheid voorbijgaande, hebben zij niet alleen deze

schade, dat zij het goede niet kennen, maar laten ook in dit leven een gedachtenis

na, van hun eigen dwaasheid, opdat zij zich niet zouden kunnen verbergen, zelfs in

hetgeen waarin zij gestruikeld hebben.

9  Maar de wijsheid heeft uit moeite verlost degenen die haar dienen.

10  Deze geleidde de rechtvaardige op rechte paden, als hij vluchtende was voor

de toorn zijns broeders, en heeft hem het koninkrijk Gods getoond, en kennis van

heilige dingen gegeven, heeft hem voorspoedig gemaakt in zijn arbeid, en zijn

moeite vermenigvuldigd. 11  In de gierigheid dergenen die hem geweld aandeden,

stond zij bij hem, en maakte hem rijk. 12  Zij bewaarde hem van de vijanden, en

maakte hem zeker tegen degenen, die hem lagen legden, en in die sterke strijd heeft

zij hem de prijs der overwinning gegeven, opdat hij zou weten dat de godzaligheid

machtiger is dan alles. 13  Deze heeft niet verlaten de rechtvaardige die verkocht

was, maar heeft hem uit de zonde verlost; zij voer met hem af in de put. 14  En in

de banden heeft zij hem niet verlaten, maar bleef bij hem totdat zij hem de scepter
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des koninkrijks bracht, en macht over degenen die hem wreed behandeld hadden;

en heeft betoond dat zij leugenaars waren, die hem beschimpt hadden, en heeft

hem een eeuwige heerlijkheid gegeven.

15  Deze heeft dat heilige volk, en dat onbestraffelijk zaad verlost, uit de natie

dergenen die haar verdrukten. 16  Zij is gegaan in de ziel van de dienaar des

Heren, en wederstond de vreselijke koningen met wonderen en tekenen.

17  Zij heeft de heiligen gegeven loon der heiligheid voor hun moeite, en heeft hen

geleid door een wonderlijke weg, en is hun geworden tot een deksel des daags, en

des nachts tot een vlam der sterren.

18  Zij heeft hen doen gaan door de Rode zee, en heeft hen overgebracht door veel

water. 19  Maar hun vijanden deed zij verdrinken, noch hen heeft zij uit de diepte

van de afgrond getrokken. 20  Daarom hebben de rechtvaardigen de goddelozen

beroofd, en hebben, JHWH, uw heilige naam lof gezongen en eendrachtiguw

beschermende hand geprezen.

21  Want de wijsheid opende de mond der stommen, en de tongen der sprakelozen

maakte zij welsprekend.

11:1  ZIJ heeft haar werken voorspoedig gemaakt door de hand van de heilige

profeet. 2  Zij doorreisde een onbewoonde woestijn, en in onbegaanbare plaatsen

sloegen zij tenten op. 3  Zij stelden zich tegen degenen die hen beoorloogden, en

oefenden wraak aan hun vijanden. 4  Zij hadden dorst en riepen u aan, en hun

werd water gegeven uit een steile steenrots, en genezing van dorst uit een harde

steen. 5  Want waardoor hun vijanden waren geplaagd geweest,

6  Daardoor werd hun welgedaan, als zij gebrek hadden;

7  Zulks dat in plaats van een fontein van de altijd vlietende stroom, zij door

etterachtig bloed zijn ontroerd geworden, tot overtuiging des gebods de kleine

kinderen te doden. 8  En hebt deze gegeven overvloedig water boven hun

verwachting. 9  Aanwijzende door de dorst, die zij toen leden, hoe gij de

tegenpartijders geplaagd hadt. 10  Want toen zij zijn verzocht geworden, hoewel

zij in ontferming werden gekastijd, hebben zij verstaan hoe de goddelozen, in toorn

veroordeeld zijnde, gepijnigd worden. 11  Want dezen hebt gij wel als een Vader

vermaand en beproefd, maar genen, scherp onderzocht hebbende, hebt gij als een

streng koning veroordeeld. 12  En beiden, die afwezig en die tegenwoordig waren,

werden gelijk gekweld. 13  Want een dubbel verdriet beving hen en een zuchten,

met de gedachtenis der dingen die voorbijgegaan waren.

14  Want toen zij hoorden dat deze door hun eigen plagen weldaden genoten, zo

voelden zij de Here. 15  Want die zij, eertijds uitgezet en heengeworpen zijnde het

leven al spottende afgezegd hadden, over die hebben zij zich op het einde van de

uitkomsten verwonderd, lijdende een andere dorst dan de rechtvaardigen.

Wát een wijsheid en wát een begerenswaardig goed is de ware wijsheid!
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Wat vreselijk als een volk van wijsheid ontbloot wordt, en er geen vreze

van Elohim meer gevonden wordt!

En wat is ons altijd veel onthouden, doordat de kerk de zogenaamde

apocriefe boeken niet serieus nam en wij daarvan weinig of niets kregen te

horen. Er staat heel veel wijsheid in te lezen, wanneer wij met

onderscheiden kennis deze geschriften lezen. 

En wat een wijs beleid van Elohim om Zijn wereld weer naar Zich toe te

halen, los te kopen en ons te verlossen uit de macht der duisternis en over

te zetten in het koninkrijk van Zijn licht.
Psalmen 19:7  (19-8) De wet van JHWH is volmaakt, bekerende de ziel; de

getuigenis van JHWH is gewis, den slechten wijsheid gevende.

Psalmen 37:30  Pe. De mond des rechtvaardigen vermeldt wijsheid, en zijn tong

spreekt het recht.

Psalmen 49:3  (49-4) Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, en de overdenking

mijns harten zal vol verstand zijn.

Spreuken 4:7  De wijsheid is het voornaamste; verkrijg dan wijsheid, en verkrijg

verstand met al uw bezitting.

Spreuken 16:16  Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud,

en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver!

Prediker 2:13  Toen zag ik, dat de wijsheid uitnemendheid heeft boven de

dwaasheid, gelijk het licht uitnemendheid heeft boven de duisternis.


