
Zondag 26 april 2015 - Goddelijke wijsheid, ook op financieel 
gebied 
- Ps. Hoo Handojo -

Marcus 12: 30-31•
Heb God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht. ◦
Dit is het eerste gebod… 
Het tweede gebod is: je zal je naaste liefhebben als jezelf.◦

Spreuken 4: 4•
Wijsheid is de capaciteit om het Woord van God toe te passen op het juiste ◦
moment.Wandelen in wijsheid geeft bescherming. Binnen de grenzen van 
Gods Woord kan God werken. Daarbuiten is het territorium van de duivel. 

Spreuken 3: 24-25•
Leg alles in Gods hand (ook je financiën) en je zal rustig slapen.◦

Spreuken 3: 5-6•
Vertrouw op de Heer met heel je hart en vertrouw niet op je eigen inzicht.◦

Spreuken 9: 10•
Het beginsel van wijsheid is de vreze des Heren, en de kennis van de ◦
Heiligen is inzicht.
Inzicht = iets begrijpen.◦

Spreuken 3: 7-8, 9-10, 13-16•
Gods wijsheid is een medicijn voor je lichaam◦
Vereer de Heer met je bezit, met de eerstelingen van je opbrengst en je ◦
schuren zullen gevuld worden met overvloed. Hoe komt dit? Geef je eerst 
aan God, dan zal God voorkomen dat de kaalvreter, dat is de duivel, je 
opbrengst wegneemt.
Wijsheid is kostbaarder dan robijnen, dan goud en zilver.◦

Spreuken 4: 20-23•
Gods Woord (Zijn wijsheid) geven leven en genezing. Luister er dus naar en ◦
doe het.
Bescherm je hart boven alles want alles komt hieruit voort.◦



Mattheüs 13: 12, 19, 23•
God is nooit onrechtvaardig. Dit vers wil het volgende zeggen. Heb je al ◦
genoeg en gebruik je Gods wijsheid, dan zal je nog meer ontvangen. Heb je 
niet veel en gebruik je Gods wijsheid niet, dan zal je wat je hebt nog 
verliezen.
Als Gods Woord in vruchtbare aarde wordt gezaaid, dan zal het ook vrucht ◦
dragen (100-, 60-, 30-voudig…). Vruchtbare aarde = Gods Woord horen en 
begrijpen. 

 


