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MENSELIJKE WIJSHEID IS ONNUTTIG VOOR GOD
HJM Sales
Geliefde (toekomstige) broeders en zusters, vorige week wees ik u op de noodzaak om niet
te letten op de ‘goedbedoelde’ adviezen van de mensen in uw omgeving om toch vooral
Jezus Christus niet als uw Heiland aan te nemen. Veel zogenaamd ‘wijze’ mensen in de
wereld zeggen dat er geen God bestaat en dat het Evangelie dwaasheid is. Maar wat voor
hen dwaasheid is, is juist wijsheid bij God. Op dit thema wil ik nog even voortborduren.
Zo wordt er in de bijbel een gebeurtenis verteld, dat er een ‘wijze’, in Israël welbekende en
geëerde leraar, een theoloog en lid van de Joodse Hoge Raad, naar Jezus kwam. Hij heette
Nicodémus en kwam ’s nachts! Waarschijnlijk hoopte hij, dat het onopgemerkt zou blijven,
omdat zijn collega-schriftgeleerden Jezus hadden verworpen. En deze Nicodémus (dus
leraar zijnde) dacht het gesprek te kunnen aanvangen met stroopsmerende woorden,
namelijk: “Rabbi, wij weten, dat U een leraar bent die van God is gekomen, want niemand
kan de tekenen doen, die U doet als God niet met hem is.” U kunt dit lezen in het Evangelie
van Johannes, hoofdstuk 3, vers 2. Nicodémus meende duidelijk te maken, dat zij samen wel
een goed gesprek over de dingen van God konden voeren. Ze waren toch beiden leraar? Ze
zaten toch op één lijn?
Maar onmiddellijk zette Jezus de puntjes op de i. Hij zette Nicodémus op z’n plaats: “U weet
helemaal niets over het Koninkrijk van God. Eerst moet u wedergeboren (in geestelijke zin
opnieuw geboren) worden.” Dit leest u in vers 3.
Jezus wees hem erop, dat de natuurlijke mens helemaal niets begrijpt van de dingen van
God. Nicodémus had theologie gestudeerd, maar was tóch een natuurlijk mens gebleven. Hij
wist veel van de (Joodse) bijbel en van Gods wetten. Maar toch was hij niet in staat om de
kern daarvan te doorgronden. Hij wist met zijn innerlijk hart niets van de liefde die God
bewoog en was ook niet in staat om met eigen kracht en inzet de eeuwige zaligheid van God
te bereiken. Omdat Hij zich niet wérkelijk had bekeerd en niet wedergeboren was, kón hij
geen geestelijke mens zijn en dus de dingen van God niet begrijpen. De eerste Corinthebrief,
hoofdstuk 2, de verzen 14-15, verwoordt het aldus: “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. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle
dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.”
Ik denk in dit verband nu ook aan de apostel Paulus. Hij heette eerst Saulus en was een
brute vervolger van de eerste christenen en hij meende God hiermee een plezier te doen.
Tótdat hij Jezus ontmoette en zich bekeerde! Paulus was van hoge afkomst en had de beste
opleiding in Israël genoten. Hij was onderwezen door de leraar en theoloog Gamaliël. Ook
deze was tevens lid van de Joodse Hoge Raad en genoot grote achting van het volk. Maar
Paulus kwam tot de diepe overtuiging, dat al zijn verworven kennis en wijsheden als drek
waren, zodra het ging om het wérkelijk leren kennen van de Here Jezus Christus. Dit staat
geschreven in de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 3, de verzen 7-8: “Maar al wat mij winst
was heb ik om Christus’ wil voor schade gerekend. Ja, zeker, alles houd ik voor schade,
omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, boven alles gaat. Voor hem gaf ik alles prijs;
ja, acht ik het vuilnis, als ik Christus maar mag winnen.”
Paulus had begrepen, dat slechts wanneer men zich ernstig tot God bekeert en wedergeboren wordt, men in staat zal zijn om de dingen van God te begrijpen.
Er wordt in de bijbel verhaald over nóg een persoon, die keiharde lessen moest leren voordat
hij dit eindelijk begrepen had. Deze persoon was de grootste leider van Israël uit het Oude
Testament. Deze persoon was Mozes, die het volk van Israël uit de Egyptische slavernij naar
de vrijheid in het Beloofde Land Kanaän had gebracht.
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Mozes was opgroeid aan het Egyptische koningshof. Dáár had hij de best denkbare
opleidingen genoten. Daar was hij ook opgeleid tot legergeneraal. En hij was zelfs een
succesvolle commandant, want in de Ethiopische oorlogen behaalde hij overwinningen.
Het boek Handelingen, hoofdstuk 7, vers 22 leert: “En Mozes werd onderwezen in alle
wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en in werken.”
Deze Mozes dacht in eerste instantie, dat hij het volk van Israël wel even zou kunnen
bevrijden. Hij had toch de noodzakelijke vaardigheden? Hij nam ook het besluit en ging aan
de slag. Maar wat gebeurde er toen? Hij pleegde een moord, werd door het Joodse volk
afgewezen en moest vluchten naar de woestijnen van het land Midian.
En wat deed God? Hij liet toe dat maar liefst veertig lange jaren Mozes een eenvoudige
schaapherder moest zijn. Veertig lange jaren onderwees God hem en veranderde stukje bij
beetje zijn karakter. En toen Hij Mozes eindelijk riep, was daar uiteindelijk ook de goede
reactie. In het boek Exodus, hoofdstuk 3, vers 11 lezen we: “Toen zeide Mozes tot God: Wie
ben ik, dat ik tot Faraö zou gaan; en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren?”
Die geweldige Mozes, hooggeschoold, begaafd en vaardig zei nu: “Wie ben ik?”
Geliefde (toekomstige) broeders en zusters, beseft u nu hoe God aankijkt tegen zogenaamde menselijke wijsheid en kennis? Hij kan daar niets mee! Wij moeten ons bekeren en
geestelijk wedergeboren worden. Zodat Hij vanuit het nulpunt, het prille begin van een
geheel nieuw geestelijk leven, ons naar Zijn wil kan gaan opbouwen. Dan worden wij in Zijn
ogen bruikbaar.
Moge de Heiland u en mij deze week zegenen. Amen.

