
WIJSHEID VOOR EEN 
DOELGERICHT LEVEN

Jaap Kooij





Johannes 12:24
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de 
graankorrel niet in de aarde valt en sterft, 
blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, 
brengt zij veel vrucht voort.



Spreuken 8: 11-12

Want wijsheid is beter dan koralen,

al wat men zou kunnen begeren, kan haar 
niet evenaren.

Ik, de Wijsheid, woon bij de schranderheid

en ik verkrijg kennis door overleggingen.



Spreuken 8: 14-15
Mijner zijn raad en overleg,

ik ben het inzicht; mijner is de kracht.

Door mij regeren de koningen

en verordenen de machthebbers recht.



Mattheüs 14:14 
En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een 
grote schare, en Hij werd met ontferming 
over hen bewogen en genas hun zieken.



Mattheüs 14: 15-16
Bij het vallen van de avond kwamen de 
discipelen tot Hem en zeiden: De plaats 
(hier) is eenzaam en de tijd is reeds 
verstreken; zend dan de scharen weg, dan 
kunnen zij naar de dorpen gaan om spijzen 
voor zich te kopen.

Maar Jezus zeide tot hen: Zij behoeven niet 
weg te gaan, geeft gij hun te eten.



Marcus 4: 35,37,39-40
En Hij zeide tot hen op die dag, toen het laat 
geworden was: Laten wij oversteken naar de 
overkant. En er stak een zware stormwind op en 
de golven sloegen in het schip, zodat het schip 
reeds vol liep. Hij, wakker geworden, bestrafte 
de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! 
En de wind ging liggen en het werd volkomen 
stil. En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zó 
bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof?



Geloof, winden en leerstellige 
winden, geven ONZEKERHEID.
Dan gaan mensen soms 
ronddobberen zonder doel.



Handelingen 27: 40
En zij haalden de ankers op en lieten zich 
voor de zee wegdrijven, terwijl zij meteen 
de roerbanden losmaakten, het voorzeil voor 
de wind hesen en op het strand aanhielden.



Handelingen 27 spreekt over 
verschillende windsoorten die   
een (levens)schip voortstuwen.



Handelingen 27: 4 (tegenwind)

En vandaar afgevaren, voeren wij onder 
Cyprus langs, omdat de winden tegen waren;



Handelingen 27:7 (de wind is niet gunstig)

En daar wij verscheidene dagen lang weinig 
vorderden en met moeite ter hoogte van 
Knidus konden komen, daar de wind ons niet 
gunstig was, 



Handelingen 27: 13 (een zachte zuidenwind) 

En toen er een zachte zuidenwind opstak en 
zij meenden hun oogmerk te hebben bereikt, 
lichtten zij het anker en hielden zo dicht 
mogelijk langs de kust van Kreta.



Handelingen 27: 14 (een stormwind)
Maar kort daarop sloeg vandaar een 
stormwind neer



Handelingen 27: 15 gaan óp de wind, 
of stuurloos ín de wind.

En toen het schip werd meegesleurd en de 
kop niet in de wind kon houden, moesten wij 
het opgeven en dreven weg.



Handelingen 27: 40 (wegdrijven op de wind)

Dan gaat er soms iets stuk en kan je geloof 
ook schade lijden. 
Dat is “Geloofs-schipbreuk”

En zij haalden de ankers op en lieten zich 
voor de zee wegdrijven, terwijl zij meteen 
de roerbanden losmaakten, het voorzeil voor 
de wind hesen en op het strand aanhielden.


