
WYS ONS U WYSHEID!! 
 
Wat is ware wysheid volgens die openbaring van die Skrif, en in besonder die boek van Mishleh? 
 
Inleidend: Wat is ware wysheid (volgens ander boeke in die Skrif)? 
 
# Om Yahweh se insettinge en gebooie te hou (Devariem 4:6) 
 
# Die gevolg van vervulling met Yahweh se Gees (Devariem 34:9) 
 
# Iets wat in die eerste plek by Yahweh gevind word (Job 12:13) 
 
# Dit wat die wet van Yahweh ons leer (Tehilliem 19:7) 
 
# Dit wat die mond van die regverdige verkondig (Tehilliem 37:30) 
 
# Dit verskil van dwaasheid soos lig van duisternis (Kohelet 2:13) 
 
# Iets wat Yahweh gee aan diegene wat Hom behaag (Kohelet 2:26) 
 
# Dis vir die gelowige 'n beskutting en 'n erfdeel en 'n bron van lewe (Kohelet 7:11-12) 
 
# Dis vir die gelowige 'n waardevolle kragbron (Kohelet 7:19) 
 
# Dis iets wat 'n mens se gesig verhelder (Kohelet 8:1) 
 
# 'n Samevatting van die Gees wat in Y'shua is (YeshaYahu 11:2) 
 
# Iets waarin die gelowige hom nie moet beroem nie (YermeYahu 9:23) 
 
# Dit waardeur Yahweh die aarde geskape het (YermeYahu 10:12) 
 
# Iets wat tot hoogmoed lei as dit verkeerd aangewend word (Yegezkel 28:5) 
 
# Dit wat duidelik in Y'shua raakgesien is (Markus 6:2) 
 
# Dit wat deur Y'shua aan sy volgelinge beloof is (Lukas 21:15) 
 
# Die eienskap wat in leiers moet wees (Hand 6:3) 
 
# Iets wat ongelowiges nie kan teëstaan nie (Hand 6:10) 
 
# Dit wat Yahweh se weë ondeurgrondelik en onnaspeurlik maak (Rom 11:33) 
 
# Dit wat deur die wêreld as dwaasheid beskou word (1 Kor 1:18) 
 
# Dit wat ons in Y'shua, en in sy koms na hierdie wêreld, kan sien (1 Kor 1:24) 
 
# Dis nie dieselfde as menslike of wêreldse wysheid nie (1 Kor 2:4-6) 
 
# Dis 'n gawe wat kom van die Gees van Yahweh (1 Kor 12:8) 
 
# Dit is die dryfveer agter Yahweh se gawe van sy Seun (Efes 1:7-8) 
 
# Die Gees wat ons van Yahweh ontvang, is die Gees van wysheid (Efes 1:17) 



 
# Dit is wat ons in staat stel om goeie vrug te dra (Kol 1:9-10) 
 
# Dit help om ons uiteindelik volmaak voor die Messias te stel (Kol 1:28) 
 
# Moenie verwar met leringe van mense wat 'n skyn van wysheid het nie (Kol 2:22-23) 
 
# Dit kom na vore waar die woord van Y'shua onder ons woon (Kol 3:16) 
 
# Dit gaan met sagmoedigheid gepaard (Yaakov 3:13) 
 
# Dit akkordeer nie met afguns, selfsug, wanorde en gemene dade nie (Yaakov 3:15-16) 
 
# Dit floreer waar die vrug van die Gees openbaar word (Yaakov 3:17-18) 
 
  
Wat leer ons in die boek Mishleh (Spreuke)? 
 
Wysheid begin met die vrees van Yahweh - 1:7. Die besef van ons nietigheid in die lig van sy 
grootheid en almag, ons sondigheid in die lig van sy geregtigheid, ons kortstondigheid in die lig 
van sy ewigheid, ons beperkte kennis in die lig van sy alwetendheid. Egter ook: ons 
gehoorsaamheid, in die lig van sy guns; ons lojaliteit in die lig van sy getrouheid; ons liefde omdat 
Hy ons eerste lief gehad het. 
 
Wysheid is beter as al die skatte en besittings van hierdie wêreld - 3:13. Die rede waarom 'n wyse 
man geseënd is, is omdat hy geleer het om Yahweh se opdragte uit te voer en dus die seën 
ontvang wat met gehoorsaamheid verbind word (Tehilliem 94:12). Die vergelyking met silwer en 
goud is om ons aan te spoor om dit na te jaag, meer as enige iets anders! 
 
Wysheid verseker dat 'n mens deur Yahweh bewaar en vereer sal word - 4:5-8. Die beginsel van 
"Natsariem" - hulle wat Yahweh se Woord bewaar en wat deur Hom tot aan die einde bewaar 
word. Ook die beginsel van 1 Shemuel 2:30 "Dit is ver van My; want die wat My eer, sal Ek eer; 
maar die wat My verag, sal veragtelik wees". 
 
Wysheid is die sleutel waarmee die Vader se beste gawes ontsluit word - 8:34-35. Omdat Yahweh 
die aarde deur wysheid geskep het, is die "eersteling" van Yahweh se weë (8:22). Diegene wat 
wysheid najaag, sal 'n erfporsie ontvang wat nie sy gelyke het nie (8:21) - nie net ware lewe nie, 
maar ook Yahweh se guns (8:35). Yahweh se guns kan nie van wysheid losgemaak word nie. 
 
Wysheid word gemanifesteer deur dit wat oor ons lippe kom - 10:10-14. Is ons mond (en die 
woorde wat daaruit kom) 'n fontein van lewe, of is dit soos 'n tydbom wat enige oomblik kan 
afgaan? Iemand met wysheid het genoeg liefde in sy hart om nie net 'n ander se oortreding te 
bedek nie, maar dit selfs te help voorkom. Deur 'n wag voor my mond te sit, kan ek voorkom dat 
iemand anders sondig. 
 
Wysheid word gevind waar vermetelheid plek maak vir beskeidenheid - 11:2. Letterlik sê hierdie 
gedeelte dat hoogmoed ("zadoon") en skande ("qaloon") bymekaar pas en dat nederigheid 
("tsanah") en wysheid ("gogmah") bymekaar pas. Met 'n nederige gesindheid en 'n beskeie gees 
skep ons in ons eie hart die ruimte vir wysheid om wortel te skiet. 
 
Wysheid en selfkennis gaan hand aan hand - 14:8. Die wyse persoon is een wat nie iets voorgee 
wat hy nie is nie en wat veral nie homself bluf nie. Wysheid beteken om jou eie weg en status in 
hierdie wêreld te verstaan: vreemdeling en bywoner - iemand wat op pad is na 'n wonderlike 
bestemming, maar nou swaarkry beleef. Dis om te weet dat jy tegelykertyd 'n geseënde en 'n 
veragte is. 



Wysheid is nie beskore vir diegene wat voortdurend op soek is na ekstase en die buitengewone 
nie - 17:24. Die vertaling van hierdie vers in "The Message" is as volg: "The perceptive find 
wisdom in their own front yard; fools look for it everywhere but right here." Mense dink wysheid is 
om geestelike, ambisieuse idees na te jaag, terwyl die Woord vir ons die eenvoudige en 
verstaanbare beginsels van wysheid uitstippel. 
 


