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De Gaven van een ‘Woord van Wijsheid en van Kennis’ 

Wat is de Gave van een ‘Woord van Wijsheid’? 
Eén van de “geruisloze” Geestesgaven, waardoor God de christen in staat stelt om te KENNEN of te WETEN, is de 
gave van een “Woord van Wijsheid” (zie 1 Kor. 12:8-10). Ze is een bovennatuurlijke manifestatie van Gods Geest. Aan 
de christen wordt hier, wanneer God dit nodig acht, EEN DEEL VAN Zijn WIJSHEID geschonken, waardoor hij/zij tot 
uitspraken kan komen die een Goddelijke oplossing van problemen  brengen. Met deze (Geestes)gave doet God de 
Heilige Geest ons weten, het HOE, het WAAROM, het WANNEER, het WAAR en het WAT van deze of gene kwestie. 
Altijd zullen wij gewaar worden, dat het hier gaat om een BOVENNATUURLIJKE oplossing van een vraagstuk. 
Zoals alle christenen geloof hebben ontvangen (zie Rom. 12:3) en slechts enkelen de gave van “het geloof”,  zo heb-
ben alle christenen min of meer Goddelijke wijsheid, maar niet allen hebben de gave van een “Woord van Wijsheid”. 
Met de manifestatie van deze Geestesgave wordt een Gemeente opgebouwd en worden opwekkingen in de juiste 
banen geleid. Deze Geestesgave kan werkzaam zijn door visioenen, door dromen of door directe openbaringen. In dit 
laatste geval kunnen deze diep in de menselijke geest of op zachte toon, dan wel met duidelijk waarneembare stem 
worden ontvangen. De Here God doet het, zoals Hij dat verkiest. Hij spreekt nog altijd op velerlei wijze en “er is  ver-
scheidenheid van (Zijn) werkingen” (zie 1 Kor. 12:6a, HSV). 
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Net als alle andere geestelijke gaven wordt ook deze gave door de Geest gegeven tot bevestiging van de verschil-
lende bedieningen en ambten, die net zo goed aan de Gemeente door dezelfde Geest geschonken  zijn. 
Deze (Geestes)gave is echter niet alleen nodig voor de voorganger van een Gemeente, niet alleen voor de evangelis-
ten, leraars of enige andere werker in Gods Koninkrijk, maar zij is ook hard nodig in de levens van gelovige vaders en 
moeders, die maar al te dikwijls te maken krijgen met de moeilijkheid, dat het ene kind niet gelijk is aan het andere en 
uit hoofde daarvan ook niet op gelijke wijze kan worden behandeld. Wie zal alsdan – bij vragen of problemen – de op-
lossing kunnen geven, die afdoende is? Alleen de Heilige Geest!  “Ja maar”, zo hoor ik al iemand zeggen, “daarover 
behoeven wij heus niet te tobben; daar zijn de opvoeders, de pedagogen voor”. Maar zij vergeten één (belangrijk) feit, 
namelijk: dat God onze kinderen geschapen heeft. Hij is de grootste Pedagoog! Waarom niet rechtstreeks tot Hem 
gegaan ? Daar is alles voor te zeggen en niets tegen in te brengen. 
 
Wat de Gave van een ‘Woord van Wijsheid’ NIET is 
Deze gave mag niet worden verward met geestelijk inzicht, dat een persoon hebben kan in de één of andere aange-
legenheid. Geestelijk inzicht kan worden verkregen door jarenlange routine inzake geestelijke problemen, die op het 
arbeidsveld veelvuldig voorkomen. Maar iemand kan zich al lang op de geloofsweg bevinden en de Here al lang ken-
nen en tòch deze gave ontberen. Aan de andere kant is het heel goed mogelijk dat iemand met niet veel geestelijk 
inzicht en een onjuist geestelijk oordeel, soms deze gave in zijn of haar leven gemanifesteerd ziet. 
De vandaag de dag zo gaarne door de mensen bestudeerde “psychologie” heeft met deze wonderbare Geestesgave 
ook niets te maken, want psychologie is het (alleen maar, en dan nog zeer ten dele) ‘kennen’ van de natuurlijke geest. Al zou 
psychologie zich kunnen indringen in de bovennatuurlijke wereld, iets dat men “para-psychologie” pleegt te noemen, 
daarom is zij nog niet een BOVENNATUURLIJKE manifestatie van Gods Geest. Integendeel, zij is aards! Van zúlke 
menselijke “wijsheid” lezen wij: “dat is niet de wijsheid die van boven (d.i. van God) komt, maar ze is aards, natuurlijk, 

duivels” (Jak. 3:15, HSV). 
Een “Woord van Wijsheid” is, zoals vermeld, niet die Goddelijke Wijsheid die iedere christen min of meer hebben kan. 
Men behoeft, zoals reeds eerder opgemerkt, niet eerst vele jaren de geloofsweg te bewandelen om deze 
(Geestes)gave te kunnen ontvangen. Een jonge christen kan deze (Geestes)gave ten deel vallen, net zoals Salomo 
deze gave in zijn jonge jaren ontving om – in Gods wijsheid – het volk van God te richten (zie 1 Kon. 3:12b). 
Een “Woord van Wijsheid” is niet die hoge graad van intelligentie die mensen – mede door studie – kunnen hebben: 
zoals bijvoorbeeld doktoren, staatslieden en dergelijke. Helaas moet echter wel worden geconstateerd dat velen die 
nooit de Heilige Geest hebben ontvangen, in vele gevallen wijzer zijn – met name in de natuurlijke, menselijke zaken – 
dan de christenen! Dit kunnen wij ook lezen in Lukas 16:8b (HSV): “Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar 
verstandiger dan de kinderen van het licht.”  
Een “Woord van Wijsheid” omvat echter zeker NIET ALLE Goddelijke Wijsheid, NIET ALLES van Gods Wijsheid. De 
Heilige Geest geeft slechts dat licht (d.i. inzicht) aan ons, dat nodig is om ons een deel van Zijn onuitputtelijke wijsheid te 
doen kennen. 
Een “Woord van Wijsheid” is, zoals ik reeds eerder opmerkte, niet een gave die alleen voor arbeiders/dienstknechten 
van de Here is weggelegd. Deze gave is voor allen die IN Christus zijn en die bij wijlen in het leven geconfronteerd 
worden met problemen, die boven elk menselijk verstand uitgaan. Een “Woord van Wijsheid” is niet een plotseling op-
komend “nieuw idee”, want dit laatste kan zelfs opkomen in het brein van een zondaar, en een goddeloze. 
Deze Geestesgave is NIET het product van de menseli jke geest!  Zij is werkzaam door de manifestatie van de 
Heilige Geest, en wel zó dat de MENSELIJKE geest, i n plaats van het verstand te gebruiken, door de Hei lige 
Geest WORDT GEBRUIKT. 
 
Enkele voorbeelden uit de Bijbel 
1. 1 Koningen 3:16-23 (HSV): “Toen kwamen er twee vrouwen, hoeren, bij de koning (Salomo), en zij gingen voor hem 

staan. De ene vrouw zei: Och, mijn heer, ik en deze vrouw wonen in één huis, en ik heb bij haar in huis een kind 
gebaard. Het gebeurde op de derde dag nadat ik gebaard had, dat deze vrouw ook een kind baarde. Nu waren wij 
samen, geen vreemde was er bij ons in huis; alleen wij tweeën waren in huis. Toen is de zoon van deze vrouw 's 
nachts gestorven, omdat zij op hem gelegen had. En zij is midden in de nacht opgestaan, heeft mijn zoon bij mij 
weggenomen, terwijl uw dienares sliep, en heeft hem in haar schoot gelegd; en haar dode zoon legde zij in mijn 
schoot. Toen ik 's morgens opstond om mijn zoon te voeden, zie, hij was dood. Diezelfde morgen echter bekeek ik 
hem goed, en zie, het was mijn zoon niet, die ik gebaard had. Toen zei de andere vrouw: Niet waar, de levende is 
mijn zoon, en de dode is uw zoon. De eerste zei daarentegen: Niet waar, de dode is uw zoon, en de levende is 
mijn zoon! Zo spraken zij ten overstaan van de koning. Toen zei de koning: Deze zegt: Dit is mijn zoon, de 
levende, en uw zoon is de dode, en die zegt: Niet waar, uw zoon is de dode en mijn zoon is de levende.” Als met 
de snelheid van een bliksemflits toonde de Geest va n God aan Salomo, WAT hij in deze nodig had te wete n 
en HOE hij dat had aan te wenden, en WAAROM hij het  zó moest doen en niet anders…  “Vervolgens zei de 
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koning: Breng mij een zwaard; en zij brachten een zwaard bij de koning. En de koning zei: Snijd dat levende kind 
in tweeën, en geef de helft aan de één en de helft aan de ander” (1 Kon. 3:24-25, HSV). Door dit “Woord van Wi-
jsheid” op het JUISTE MOMENT te geven werd het wezen van de dingen openbaar, want wij lezen verder: “Maar 
de vrouw van wie de levende zoon was – want haar medelijden werd opgewekt vanwege haar zoon – zei tegen de 
koning: Och, mijn heer! Geef haar het levende kind, en dood het in geen geval. Maar de ander zei: Het zal niet 
voor mij en ook niet voor u zijn, snijd het doormidden. Toen antwoordde de koning en zei: Geef haar het levende 
kind, en dood het in geen geval: zij is zijn moeder. En heel Israël hoorde het oordeel dat de koning geveld had, en 
men had ontzag voor de koning, want zij zagen dat de wijsheid van God in hem was om recht te doen” (1 Kon. 
3:26-28, HSV). Dit KENNEN (WETEN) van het wezen van de dingen , door Salomo, was een gevolg van de di-
recte openbaring van Godswege HOE hij het probleem moest aanpakken. Het was de afdoende oplossing en geen 
andere oplossing kon hiervoor in de plaats komen. 

2. Een ander voorbeeld uit de Bijbel is dat van de apostel Paulus, in Handelingen 23. Paulus stond voor de Joodse 
Hoge Raad. Hij was aangeklaagd en moest verantwoording afleggen. Daar was voor hem geen ontkomen meer 
mogelijk. Hij vond  bij zijn aanklagers noch bij zijn toehoorders enig gehoor. Maar de Here bracht uitkomst. De ver-
lossing uit zijn netelige positie kwam, doordat de Heilige Geest de gave van een “Woord van Wijsheid” in werking 
deed komen. En het was hierdoor, dat van Paulus gezegd kon worden: “En Paulus, die wist dat het ene deel be-
stond uit Sadduceeën en het andere uit Farizeeën, riep in de Raad: Mannenbroeders, ik ben een Farizeeër en 
zoon van een Farizeeër. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. En toen hij dat gezegd 
had, ontstond er onenigheid tussen de Farizeeën en de Sadduceeën, en de menigte raakte verdeeld” (Hand. 23:6-
7, HSV). Het gevolg was, dat Paulus zo ontkwam aan de woede van het volk. God was de Enige, Die van te voren 
wist, dat de door Paulus gehouden toespraak deze uitwerking zou hebben. Als de apostel deze methode – hem 
door God de Heilige Geest, door de manifestaties van de gave van een “Woord van Wijsheid”, ingegeven – elders 
zou hebben aangewend, zou het effect niet zó geweest zijn. 

3. Als, gedurende de bijeenkomst van apostelen en ouderlingen te Jeruzalem, waarvan wij in Handelingen 15 kunnen 
lezen, Jakobus de oplossing op het moeilijke probleem niet zou hebben ontvangen, zou Paulus uit de vergadering 
zijn gezet. 

4. Joram, Josafet en de koning van Edom, alle drie de koningen zouden door de Moabieten verslagen zijn, als Gods 
Geest niet vaardig werd over Elisa: “En toen… gebeurde het dat de hand van de HERE over hem (d.i. Elisa) kwam” 
(2 Kon. 3:15, HSV). Door de manifestatie van Gods Geest kwam de gave van een “Woord van Wijsheid” in werking. 
Toen WIST Elisa wat er moest worden gedaan, “en hij zei: Zo zegt de HERE: Maak dit dal vol geulen” (2 Kon. 
3:16, HSV). In het (Bijbelse) verslag lezen wij verder, hoe de Moabieten werden verslagen en de drie koningen 
gered. 

5. Toen meer dan veertig Joden een samenzwering op touw hadden gezet om Paulus te doden, WIST Paulus door 
de werking van deze Geestesgave, WAT te doen en HOE te handelen: “En Paulus riep één van de hoofdmannen 
over honderd bij zich en zei: Leid deze jongeman naar de overste, want hij heeft hem iets te berichten” (Hand. 
23:17, HSV). Het gevolg hiervan is de volgende opdracht van de overste: “…Maak tweehonderd soldaten gereed 
om vanaf het derde uur van de nacht naar Caesarea te gaan, met zeventig ruiters en tweehonderd boogschutters. 
En laten zij ook voor rijdieren zorgen om Paulus daarop te zetten en BEHOUDEN naar Felix, de stadhouder, te 
brengen” (Hand. 23:23-24, HSV). Het was “de zoon van Paulus’ zuster”, die kennis droeg van de “hinderlaag” van 
de samenzweerders (zie Hand. 23:16). Maar de Heilige Geest deed Paulus WETEN, HOE hij verder handelen 
moest door de gave van een “Woord van Wijsheid” in werking te doen komen. 

Het is deze zelfde gave, die in werking zal komen i n de harten van Gods kinderen, als straks de tijd v an vervol-
ging hen zal brengen voor regeerders en kerkbestuur ders. Dit kunnen wij lezen in Lukas 12:11-12 (HSV): “Wanneer 
zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of 
wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet 
zeggen.” 
Door de werking van de (Geestes)gave van een “Woord van Kennis”, welke gave wij hierna zullen behandelen, WIST 
Paulus, dat hij naar Rome zou gaan (zie Hand. 19:21); maar hij wist echter nog niet HOE, WANNEER, WAAROM en 
NAAR AANLEIDING WAARVAN dit zou geschieden. Maar op een nacht gaf de Heilige Geest hem een “Woord van 
Wijsheid”. Toen deze Geestesgave in werking kwam, werd Paulus verteld WAAROM hij moest gaan. In Handelingen 
23:11 (HSV) lezen wij: “En de volgende nacht stond de Here bij hem en zei: Heb goede moed, Paulus, want zoals u in 
Jeruzalem van (Mij en) Mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen.” 
Zo was het ook door de manifestatie van deze Geestesgave dat Paulus WIST, WAT hij moest doen en zeggen, toen 
hij voor Festus stond. Bij die gelegenheid zei Paulus toen: “Ik sta voor de rechterstoel van de keizer... Ik beroep mij op 
de keizer!” (Hand. 25:10-11, HSV). 
Naar de mens gesproken, dus volgens het natuurlijk (menselijk) verstand had Paulus dat beter niet kunnen doen, want 
in Handelingen 26:32 (HSV) lezen wij: “En Agrippa zei tegen Festus: Deze man had losgelaten kunnen worden, als hij 
zich niet op de keizer had beroepen.” 
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Wat is de Gave van een ‘Woord van Kennis’? 
Een “Woord van Kennis” (zie 1 Kor. 12:8-10) is die gave van de Heilige Geest, waardoor een deel van Gods kennis 
aangaande zaken of personen wordt geopenbaard aan degene, in wiens leven de Heilige Geest deze gave manifes-
teert. Wanneer de (Geestes)gave van een “Woord van Kennis” in werking komt, betreft het GEEN spreken van mens 
tot mens, maar van GOD tot de mens . De wijze van openbaring is ook hier verschillend. Bij de één zal dit “Woord Van 
Kennis” diep in het hart komen, bij de ander met een “duidelijk hoorbare stem”, zoals in het geval toen God tot Samuël 
sprak (zie 1 Sam. 3:4-14). De Here spreekt ook wel eens tot Zijn kinderen in “het suizen van een zachte stilte” (zie 
Gen. 3:8 en 1 Kon. 19:12-13). Het is dan geen gesproken woord (d.i. geen hoorbaar woord). Wanneer God de Heilige 
Geest Zich zo manifesteert, dan spreekt Hij tot onze geest, zonder behulp van ons natuurlijk verstand of gehoor. Wan-
neer Hij dat doet, WETEN (KENNEN) wij het ineens! 
Door deze (Geestes)gave kunnen wij kennis bekomen v an dingen en/of zaken, waarvoor wij zelfs tevoren n iet 
gebeden hebben.  Daar zijn kinderen Gods die door deze gave de plaats èn de tijd èn de gelegenheid leerden kennen, 
WAAR, WAAROP en WAARBIJ zij bepaalde dingen verloren hadden, om die dan ook terug te vinden… Ook stelt deze 
gave ons in staat om een blik te slaan in het hart, in de gedachten en het wezen van de mens, waardoor wij zijn of 
haar geheimen en intenties zullen KENNEN. Maar het hoofddoel van deze gave van de Heilige Geest is  de di-
enstbaarheid bij het zoeken en vinden van verloren zielen. 
Het verschil tussen de (Geestes)gave van een “Woord van Kennis” en “het Onderscheiden van geesten” ligt hierin, dat 
de laatste verband houdt met geesten en de eerste niet. 
Net als de andere gaven van de Geest wordt ook deze op een BOVENNATUURLIJKE wijze aan de christenen 
gegeven. Langs deze bovennatuurlijke weg worden dan de “waaroms”, “condities”, “hoedanigheden” van een persoon, 
plaats of zaak, alsook de gedachten van een persoon, aan het betrokken kind van God toevertrouwd. U begrijpt dat 
langs deze weg zelfs dingen worden geopenbaard, waarvan het langs de natuurlijke weg onmogelijk is om tot kennis 
ervan te geraken. 
Tot Jezus’ eer mag en kan ik getuigen, dat de Heilige Geest mij vele malen in mijn bediening langs deze bovennatuur-
lijke weg 
• FEITEN heeft meegedeeld, die ik anders niet zou hebben gekend,  
• PERSONEN heeft doen kennen, die mij eerst geheel onbekend waren, voor wie er moest worden gebeden,  
• VERBORGENHEDEN heeft doen weten die zich diep in het hart van een mens bevonden.  
Met dit getuigenis wil ik geenszins beweren, dat deze (Geestes)gave door mij wordt geclaimd. Ik heb het u vermeld om 
u ermee aan te tonen, dat God deze gave van Hem kan manifesteren WAAR Hij WIL, WANNEER Hij WIL en OP DE 
WIJZE, ZOALS Hij DAT WIL. God is Souverein en kent geen “aanzien des persoons” (zie Rom. 2:11 en Ef. 6:9)! Hij 
deelt uit – aan een ieder afzonderlijk – zoals Hij wil  (zie 1 Kor. 12:11b). 
 
Wat de Gave van een ‘Woord van Kennis’ NIET is 
Alle kennis die de mens zich door studie of opvoeding eigen kan maken, heeft met deze (Geestes)gave niets te ma-
ken. In deze manifestatie van de Geest, alsook in die van de andere Geestesgaven (zie 1 Kor. 12:8-10), is geen ver-
menging met vlees (d.i. met het menselijke of wereldse). 
Het is niet de manifestatie van “de gave van (Goddelijke) Kennis”, maar die van een “Woord van (Goddelijke) Kennis” … 
Dit is niet hetzelfde! God schenkt de christen niet AL Zijn kennis, maar e nkel een DEEL (een WOORD)  en dit bij 
bepaalde gelegenheden, wanneer Hij dat nodig acht. De tijd komt echter dat dit “ten dele” kennen plaats zal maken 
voor het “ten volle” (of: “het volmaakte”). Dan zullen wij kennen, zoals wij, (door God) gekend worden (zie 1 Kor. 13:9-
10). Deze gave van een “Woord van Kennis” betreft NIET de (meer algemene) kennis van God of van Zijn Woord. 
Door ijverige studie kan een gezalfd kind van God tot deze laatste kennis komen. 
Wel behoort hiertoe de KENNIS van God, WELKE KENNIS (of: BOODSCHAP) Zijn dienstknecht op een bepaald uur, 
op een bepaalde plaats, bij een bepaalde gelegenheid en tot bepaalde mensen of tot een bepaald mens, spreken 
moet, want Hij is de Kenner van de diepten van elk mensenhart en de Kenner van de geestelijke situatie in elke 
Gemeente . Het is hierdoor dat, voor elke boodschap, Gods dienaars – de “UITDELERS van de VERBORGENHEDEN 
Gods” (zie 1 Kor. 4:1, SV) – getrouw de wacht bij Zijn genadetroon moeten houden in worstelend gebed tot Hem, net 
zolang tot God hen Zijn Boodschap KENBAAR heeft gemaakt. 
Enkele voorbeelden uit de Bijbel 
1. Saul zocht de ezelinnen van zijn vader Kis en ging, om te weten waar ze waren, naar de “ziener” Samuël. “Samuel 

antwoordde Saul en zei: Ik ben de ziener; ga voor mij uit naar de hoogte, en eet vandaag met mij. Dan zal  ik u  
morgenvroeg laten gaan en u alles vertellen  (SV: te KENNEN geven) wat er in uw hart leeft . Wat de ezelinnen be-
treft, die vandaag al drie dagen zoek zijn, laat dat u niet aan het hart gaan, want ze zijn gevonden....” (1 Sam. 9:19-
20, HSV). Samuël kon dus, door de manifestatie van een “Woord van Kennis”, ook alles vertellen wat in Sauls hart 
leefde. 
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2. Samuël had het volk tesamen geroepen om Israël de door hen begeerde koning te geven. Door het lot werd toen 
de stam aangewezen, die de koning zou voortbrengen. De stam van Benjamin werd “door het lot aangewezen”. 
Toen werd van deze stam het geslacht van Matri “aangewezen”. En uit dit geslacht werd Saul, de zoon van Kis, 
“aangewezen”. Toen zocht men Saul, maar “hij werd niet gevonden”. Toen al het menselijk pogen om Saul te vin-
den gefaald had, vroegen zij, via Samuël, aan de Here “Is die man wel hierheen gekomen?”. De Here dan zei: 
“Zie, hij heeft zich tussen de bagage (SV: de vaten ) verstopt” (zie 1 Sam. 10:20-22, HSV). 

3. De Here openbaarde aan Elia, dat er in Israël nog 7000 mensen waren, die hun knieën niet voor Baäl (een afgod en 
dus een afgodendienst) gebogen hadden. Dit kunnen wij lezen in 1 Koningen 19:18 (HSV): “Maar Ik zal er in Israël 
zevenduizend overlaten (SV: heb in Israël doen overblijven), allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en 
allen van wie de mond hem niet gekust heeft.” Deze openbaring kwam tot Elia door middel van een duidelijke 
stem: “En zie, een stem kwam tot hem…” (1 Kon. 19:13b) 

4. De Heilige Geest vertelde Elisa WAAR de koning van Syrië, met zijn leger, het (leger)kamp zou opzetten: Zelfs de 
zogenaamde “Geheime dienst” van het leger van de koning van Israël zou dit niet hebben kunnen weten. Maar in 2 
Koningen 6:9 (HSV) lezen wij: “Maar de man Gods stuurde boden naar de koning van Israël om te zeggen: Wees 
op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken.” 

5. Door een “Woord van Kennis” deelde God aan Ananias mee, WAAR Saulus zich bevond en WAT hij deed en WAT 
Ananias te doen had (zie Hand. 9:11-18) . 

6. Zo heeft de Heilig Geest aan Johannes de geestelijke staat van “de zeven Gemeenten” 

1 KENBAAR gemaakt door 
een “Woord van Kennis” (lees Openbaring, hoofdstuk 1, 2, en 3). 

7. Tot Petrus zei God door middel van deze (Geestes)gave: “Zie, drie mannen zoeken u; sta daarom op, ga naar 
beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd” (Hand. 10:19b-20, HSV). Op dat ogenblik 
was Petrus biddende op het dak van Simon de lederbereider. De alwetende God gaf hem een deel van Zijn ken-
nis, door Zijn Geest, waardoor Petrus KENNIS ontving van de aanwezigheid en het doel van de drie mannen. 

8. Toen de apostel Paulus koning Agrippa de vraag stelde: “Gelooft u, koning Agrippa, de Profeten?” liet hij er on-
middellijk op volgen: “Ik weet dat u ze gelooft” (Hand. 26:27, HSV). Hij WIST dit door het in werking komen van de 
gave van een “Woord van Kennis”. Door deze Geestesgave deed God Paulus WETEN, wat zelfs de kapitein van 
het schip niet kon vertellen; namelijk dat er een storm op komst was, zó groot, dat grote hinder en schade zou 
worden ondervonden; niet alleen van de lading, maar óók van het schip en van de levens van de opvarenden (zie 
Hand. 27:10). 

Paulus had dit alles natuurlijk niet op school geleerd, maar... Gods Geest deed hem alles, wat hij op dat moment 
nodig had, in een fractie van de tijd WETEN en KENN EN. Moeten wij ons dan nog verwonderen, als dezelfde apos-
tel Paulus heeft uitgeroepen: “O, diepte van rijkdom, zowel van WIJSHEID als van KENNIS van God, hoe ondoorgron-
delijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!” (Rom. 11:33, HSV) Halleluja! 
Waarlijk, het is zoals er ook geschreven staat: “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen 
mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.2 Aan ons echter heeft God het 
geopenbaard door Zijn Geest.  De Geest immers onderzoekt ALLE DINGEN, zelfs de diepten van God .” (1 Kor. 2:9-
10, HSV). 
In Zijn alwetendheid en alwijsheid deelt Hij Zijn Bedieningen en Ambten uit, om zodoende de Zijnen – op Zijn tijd, wan-
neer Hij dit nodig acht – een deel van Zijn Wijsheid en Kennis  toe te bedelen. 
Efeze 4:11-12 (HSV): “En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangel-
isten en nog weer anderen als herders en (Bijbel)leraars, om de heiligen toe te rusten (SV: te VOLMAKEN) tot het werk van 
dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus.” 
 

C.J.H. Theys 
 

Tot zover hoofdstuk 9 (van deel 2) 

                                                           
1 Zie eventueel ook nog het artikel “Tot welke Gemeente behoren wij? (n.a.v. Openbaring 2 en 3)” van H. Siliakus/A. Klein, op ons 
Weblog van 24 januari 2010. Te bereiken via www.eindtijdbode.blogspot.com (noot – AK) 
2 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebb en”, 
van E. van den Worm. (noot – AK) 


