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1.  Gods hart: De wijsheid  
van Gods hart 

Hij is wijs van hart.
Job 9:4a

Het hart is het allerbelangrijkste orgaan in ons lichaam. Als ons  
hart niet functioneert, functioneren onze ogen niet, onze han-
den niet en onze voeten niet. In de Bijbel is het hart het beeld 
van de wetenschap, van de wijsheid, de kennis. Job zegt: ‘Hij is 
wijs van hart.’ Voor ons is de plaats van de kennis en de wijs-
heid ons hoofd. Maar in de Bijbel is de kennis vooral een zaak 
van het hárt. Als Salomo het volk van Israël moet gaan leiden, 
vraagt hij aan de Heere: ‘Geef toch Uw knecht … een verstan-
dig hart.’ Het begin van de wijsheid is niet een goed stel her-
sens, maar de vreze des Heeren. Dat is geen zaak van je hoofd, 
maar vooral van het hart. Mozes vraagt in Psalm 90: ‘Leer ons 
alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.’ 
Omdat de wijsheid een zaak is van het hart, daarom is het ook een 
verborgen wijsheid. We lezen in de Bijbel dat God iets zegt ‘in 
Zijn hart’. In Genesis 8 staat: ‘God zeide in Zijn hart.’ Dat bete-
kent: God zegt bij Zichzelf. Dat kunnen wij niet horen. Job zegt 
ook in hoofdstuk 10 vers 13: ‘Maar deze dingen hebt Gij verbor-
gen in Uw hart; ik weet dat dit bij U geweest is.’ Hij bedoelt dat 
hij nadenkt over de weg die de Heere met hem gegaan is. Dat was 
een weg met veel moeite en tegenslagen. Die dingen waren bij 
de Heere verborgen in Zijn hart. Job zegt met andere woorden: 
Ik heb het niet gezien, het was voor mij verborgen. Maar ik weet 
dat het bij U geweest is, Heere. U hebt erover nagedacht. U hebt 
mijn weg uitgestippeld. U weet wat goed voor mij is. 
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U zegt: Ja maar … als die wijsheid in het hart is, kunnen we 
er toch eigenlijk niets van zeggen? Die wijsheid is toch ver-
borgen? Toch kunnen we er wel íéts van zeggen. Wanneer is 
iemand wijs? Wat is de wijsheid van God? Ds. Kersten zegt:  
‘Het is die volmaaktheid Gods waardoor Hij door Hem be-
paalde middelen de hoogste door Hem gewilde doeleinden 
bereikt.’ Dus de wijsheid van God is dat de Heere een doel wil 
bereiken, en dat Hij de middelen kiest om dat doel te berei-
ken. Dat zijn de beste middelen. Dát is de wijsheid van God.  
De Heere doet het nooit verkeerd. Een dokter in het zie-
kenhuis kan een middel voorschrijven dat averechts werkt.  
Zodoende wordt het doel niet bereikt. Maar zo is het bij de 
Heere nooit. Hij is wijs van hart. Hij bepaalt het einddoel 
van alle dingen. Mensen kunnen soms wijs zijn op één punt.  
Ze kunnen wijsheid hebben over een bepaald onderdeel.  
Sommige specialisten in het ziekenhuis weten over iets heel 
kleins heel veel. Maar God is wijs in álle dingen. Zijn wijsheid 
gaat over het rijk van de natuur. Maar ook over het rijk van de 
genade. 

Dat de wijsheid van God een zaak is van Zijn hart, zegt nóg 
iets over die wijsheid. Een levend hart klopt, dat is warm, niet 
koud. Zo is het ook met Gods wijsheid. Daarin voelen we Gods 
hart kloppen. In Zijn wijsheid merken we dat God de levende 
God is. Daar komt ook iets in openbaar van de liefde van God.  
Als we het hebben over de wijsheid van God, en over al Zijn 
andere deugden, mag er wel eerbied zijn in ons hart. Dan geldt 
wat de Heere tegen Mozes zei: ‘Trek uw schoenen van uw voe-
ten, want de plaats waarop gij staat is heilig land.’ 
Wie kan er preken over Gods hart? Wie beseft iets van de wijs-
heid van God? Als wij wijs zijn, maar niet sterk, dan kunnen we 
niet uitvoeren wat we zouden willen uitvoeren. Maar van God 
geldt: ‘Wat ooit Zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem Zijn 
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vermogen niet.’ Hij volvoert Zijn wijsheid, omdat Hij daar de 
kracht voor heeft. 
Hebt u die wijsheid van God al leren aanbidden? Hebt u het 
hart van God al eens voelen kloppen? Van nature staat onze 
vermeende wijsheid ons zo in de weg. Wij weten het altijd be-
ter. Kinderen denken het soms beter te weten dan hun ouders, 
of dan de meester en de juf. En eigenlijk weten ze maar heel 
weinig. Zo is het met ons allemaal. Wij weten het altijd be-
ter dan God. Terwijl we maar kinderen zijn in het beste geval.  
We zijn mensen met een verduisterd verstand. Als we daar een 
indruk van zouden hebben, zouden we ons diep weg schamen. 
In Job 9 spreekt Job enerzijds over de deugden van God.  
Over Zijn rechtvaardigheid, over Zijn almacht, wijsheid en 
heiligheid. In hetzelfde hoofdstuk lezen we ook hoe Job over 
zichzelf spreekt. Wie hij is ten opzichte van God! Godskennis 
gaat altijd gepaard met zelfkennis. Tegenover de rechtvaardig-
heid van God is de onrechtvaardigheid van Job. Tegenover de 
almacht van God is de machteloosheid van Job. Tegenover de 
heiligheid van God is de onheiligheid van Job. Al zou hij zich 
wassen met sneeuwwater, het zou hem niet helpen. Tegenover 
de wijsheid van God is de dwaasheid van Job die de Heere niet 
volgen kan. Hebben wij onszelf zo ook leren kennen? 


