
Pad 19. Levenswijsheid
Rom. 10:9: “Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem

uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden”

D.T.P. periode 5 DAG 39

WOENSDAG: PAD INTRODUCTIE: LEVENSWIJSHEID

Leesgedeelte: 1 Kor. 1:18-31

Wie zijn wij? Wie is de mens? Hoe kunnen wij de waarheid kennen?
Wat is echt? Wat is het doel van het leven? Hoe moeten wij leven?
Waar gaan we naar toe? We hebben allemaal wel eens zulke vragen
gehoord. Mensen die veel over deze vragen hebben nagedacht
hebben vaak de neiging hun ideeën aan anderen op te dringen.
Intellectuelen en filosofen hebben onze maatschappij sterk beïnvloed door hun
ideeën via de media op ons los te laten. 
In hoeverre zijn wij door de ideeën van anderen beïnvloed? Het antwoord op die
vraag is belangrijk, want God wil niet alleen ons hart maar ook ons verstand.
God zou voor ons de bron moeten zijn waar wij wijsheid uit putten. Zijn wijsheid
moet ons leiden. 
De inwoners van Korinthe konden het evangelie niet accepteren omdat ze het te
simpel vonden. Paulus moest ze daarom uitleggen dat wijsheid van God heel iets
anders is dan wijsheid van mensen.
God is niet anti-intellectueel, Hij heeft het gezonde verstand geschapen. Hij
houdt van wijsheid en kennis!!! Maar Hij is tegen ideeën die mensen ervan
weerhouden om Zijn wijsheid, kracht en liefde kennen. Als wij Hem door onze
eigen wijsheid (eigenwijsheid) willen kennen, dan leidt dit tot trots en atheïsme.
Je ziet dit in de moderne filosofie gebeuren. Deze wetenschap heeft God
buitengesloten en zegt dat de mens zelf zijn toekomst bepaald. In onze eeuw is
het communisme, fascisme en humanisme hier een goed voorbeeld van.
Dit is echter niet zonder gevolgen gebleven voor het gezinsleven, milieu,
gezondheidszorg, onderwijs en dergelijke. Veel mensen zijn nu weer op zoek
naar een nieuwe spiritualiteit. Helaas gaan ze meestal niet op zoek naar God
maar naar alternatieven.
Deze alternatieve religies kunnen echter geen antwoord op de belangrijke vragen
geven. Als je God beter leert kennen, zie je steeds vaker dat Zijn antwoorden de
enige oplossing geven.


