
Wijsheid in het Bijbelboek Spreuken - 44 x 

Spreuken 1:2


Om wijsheid en tucht te weten; om te verstaan redenen des verstands;


Spreuken 1:7


De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en 
tucht.


Spreuken 1:20


De opperste Wijsheid roept overluid daarbuiten; Zij verheft Haar stem op de straten.


Spreuken 2:2


Om uw oren naar wijsheid te doen opmerken; zo gij uw hart tot verstandigheid neigt;


Spreuken 2:6


Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand.


Spreuken 2:10


Als de wijsheid in uw hart zal gekomen zijn, en de wetenschap voor uw ziel zal liefelijk 
zijn;


Spreuken 3:13


Welgelukzalig is de mens, die wijsheid vindt, en de mens, die verstandigheid voortbrengt!


Spreuken 3:19


De HEERE heeft de aarde door wijsheid gegrond, de hemelen door verstandigheid bereid.


Spreuken 3:21


Mijn zoon! laat ze niet afwijken van uw ogen; bewaar de bestendige wijsheid en 
bedachtzaamheid.


Spreuken 4:5


Verkrijg wijsheid, verkrijg verstand; vergeet niet, en wijk niet van de redenen mijns monds.


Spreuken 4:7


De wijsheid is het voornaamste; verkrijg dan wijsheid, en verkrijg verstand met al uw 
bezitting.


Spreuken 4:11 
Ik onderwijs u in den weg der wijsheid; ik doe u treden in de rechte sporen.


Spreuken 5:1 
Mijn zoon! merk op mijn wijsheid, neig uw oor tot mijn verstand;




Spreuken 7:4 
Zeg tot de wijsheid: Gij zijt mijn zuster; en heet het verstand uw bloedvriend;


Spreuken 8:1 
Roept de Wijsheid niet, en verheft niet de Verstandigheid Haar stem?


Spreuken 8:11 
Want wijsheid is beter dan robijnen, en al wat men begeren mag, is met haar niet te 
vergelijken.


Spreuken 8:12 
Ik, Wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid, en vinde de kennis van alle bedachtzaamheid.


Spreuken 9:1 
De opperste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd; Zij heeft Haar zeven pilaren gehouwen.


Spreuken 9:10 
De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is 
verstand.


Spreuken 10:13 
In de lippen des verstandigen wordt wijsheid gevonden; maar op den rug des 
verstandelozen de roede.


Spreuken 10:23 
Het is voor den zot als spel schandelijkheid te doen; maar voor een man van verstand, 
wijsheid te plegen.


Spreuken 10:31 
De mond des rechtvaardigen brengt overvloediglijk wijsheid voort; maar de tong der 
verkeerdheden zal uitgeroeid worden.


Spreuken 11:2 
Als de hovaardigheid komt, zal de schande ook komen; maar met de ootmoedigen is 
wijsheid.


Spreuken 13:10 
Door hovaardigheid maakt men niet dan gekijf; maar bij de beradenen is wijsheid.


Spreuken 14:6 
De spotter zoekt wijsheid, en er is gene; maar de wetenschap is voor den verstandige 
licht.


Spreuken 14:8 
De wijsheid des kloekzinnigen is zijn weg te verstaan; maar dwaasheid der zotten is 
bedriegerij.


Spreuken 14:33 
Wijsheid rust in het hart des verstandigen; maar wat in het binnenste der zotten is, wordt 
bekend.


Spreuken 15:33 
De vreze des HEEREN is de tucht der wijsheid; en de nederigheid gaat voor de eer.




Spreuken 16:16 
Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, 
verstand te bekomen, dan zilver!


Spreuken 17:16 
Waarom toch zou in de hand des zots het koopgeld zijn, om wijsheid te kopen, dewijl hij 
geen verstand heeft?


Spreuken 17:24 
In het aangezicht des verstandigen is wijsheid; maar de ogen des zots zijn in het einde 
der aarde.


Spreuken 18:1 
Die zich afzondert, tracht naar wat begeerlijks; hij vermengt zich in alle bestendige 
wijsheid.


Spreuken 18:4 
De woorden van den mond eens mans zijn diepe wateren; en de springader der wijsheid 
is een uitstortende beek.


Spreuken 21:30 
Er is geen wijsheid, en er is geen verstand, en er is geen raad tegen den HEERE.


Spreuken 23:23 
Koop de waarheid, en verkoop ze niet, mitsgaders wijsheid, en tucht, en verstand.


Spreuken 24:3 
Door wijsheid wordt een huis gebouwd, en door verstandigheid bevestigd;


Spreuken 24:7 
Alle wijsheid is voor den dwaze te hoog; hij zal in de poort zijn mond niet opendoen.


Spreuken 24:14 
Zodanig is de kennis der wijsheid voor uw ziel; als gij ze vindt, zo zal er beloning wezen, 
en uw verwachting zal niet afgesneden worden.


Spreuken 28:26 
Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot; maar die in wijsheid wandelt, die zal ontkomen.


Spreuken 29:3 
Een man, die de wijsheid bemint, verblijdt zijn vader; maar die een metgezel der hoeren 
is, brengt het goed door.


Spreuken 29:15 
De roede, en de bestraffing geeft wijsheid; maar een kind, dat aan zich zelf gelaten is, 
beschaamt zijn moeder.


Spreuken 30:3 
En ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend.


Spreuken 30:24 
Deze vier zijn van de kleinste der aarde; doch dezelve zijn wijs, met wijsheid wel voorzien.


Spreuken 31:26 
Pe. Zij doet haar mond open met wijsheid; en op haar tong is leer der goeddadigheid.




Wijsheid in het Bijbelboek Prediker - 26 x 

Prediker 1:13


En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken, en na te speuren al wat er 
geschiedt onder den hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God den kinderen der mensen 
gegeven, om zich daarin te bekommeren.


Prediker 1:16


Ik sprak met mijn hart, zeggende: Zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd, boven 
allen, die voor mij te Jeruzalem geweest zijn; en mijn hart heeft veel wijsheid en 
wetenschap gezien.


Prediker 1:17


En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid; 
ik ben gewaar geworden, dat ook dit een kwelling des geestes is.


Prediker 1:18


Want in veel wijsheid is veel verdriet; en die wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart.


Prediker 2:3


Ik heb in mijn hart nagespeurd, om mijn vlees op te houden in den wijn, (nochtans 
leidende mijn hart in wijsheid) en om de dwaasheid vast te houden, totdat ik zou zien wat 
den kinderen der mensen het best ware, dat zij doen zouden onder den hemel, 
gedurende het getal der dagen huns levens.


Prediker 2:9


En ik werd groot, en nam toe, meer dan iemand, die voor mij te Jeruzalem geweest was; 
ook bleef mijn wijsheid mij bij.


Prediker 2:12


Daarna wendde ik mij, om te zien wijsheid, ook onzinnigheden en dwaasheid; want hoe 
zou een mens, die den koning nakomen zal, doen hetgeen alrede gedaan is?


Prediker 2:13


Toen zag ik, dat de wijsheid uitnemendheid heeft boven de dwaasheid, gelijk het licht 
uitnemendheid heeft boven de duisternis.


Prediker 2:15


Dies zeide ik in mijn hart: Gelijk het den dwaze bejegent, zal het ook mijzelven bejegenen; 
waarom heb ik dan toen meer naar wijsheid gestaan? Toen sprak ik in mijn hart, dat ook 
hetzelve ijdelheid was.




Prediker 2:21


Want er is een mens, wiens arbeid in wijsheid, en in wetenschap, en in geschiktheid is; 
nochtans zal hij dien overgeven tot zijn deel, aan een mens, die daaraan niet gearbeid 
heeft. Dit is ook ijdelheid en een groot kwaad.


Prediker 2:26


Want Hij geeft wijsheid, en wetenschap, en vreugde den mens, die goed is voor Zijn 
aangezicht; maar den zondaar geeft Hij bezigheid om te verzamelen en te vergaderen, 
opdat Hij het geve dien, die goed is voor Gods aangezicht. Dit is ook ijdelheid en kwelling 
des geestes.


Prediker 7:10


Zeg niet: Wat is er, dat de vorige dagen beter geweest zijn, dan deze? Want gij zoudt naar 
zulks niet uit wijsheid vragen.


Prediker 7:11


De wijsheid is goed met een erfdeel; en degenen, die de zon aanschouwen, hebben 
voordeel daarvan.


Prediker 7:12


Want de wijsheid is tot een schaduw, en het geld is tot een schaduw; maar de 
uitnemendheid der wetenschap is, dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft.


Prediker 7:19


De wijsheid versterkt den wijze meer dan tien heerschappers, die in een stad zijn.


Prediker 7:23


Dit alles heb ik met wijsheid verzocht; ik zeide: Ik zal wijsheid bekomen, maar zij was nog 
verre van mij.


Prediker 7:25


Ik keerde mij om, en mijn hart, om te weten, en om na te sporen, en te zoeken wijsheid en 
een sluitrede; en om te weten de goddeloosheid der zotheid, en de dwaasheid der 
onzinnigheden.


Prediker 8:1


Wie is gelijk de wijze, en wie weet de uitlegging der dingen? De wijsheid der mensen 
verlicht zijn aangezicht, en de stuursheid zijns aangezichts wordt daardoor veranderd.


Prediker 8:16


Als ik mijn hart begaf, om wijsheid te weten, en om aan te zien de bezigheid, die op de 
aarde geschiedt, dat men ook, des daags of des nachts, den slaap niet ziet met zijne 
ogen;




Prediker 9:10


Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht; want er is geen werk, noch 
verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat.


Prediker 9:13


Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien, en zij was groot bij mij;


Prediker 9:15


En men vond daar een armen wijzen man in, die de stad verloste door zijn wijsheid; maar 
geen mens gedacht denzelven armen man.


Prediker 9:16


Toen zeide ik: Wijsheid is beter dan kracht, hoewel de wijsheid des armen veracht, en zijn 
woorden niet waren gehoord geweest.


Prediker 9:18


De wijsheid is beter dan de krijgswapenen, maar een enig zondaar verderft veel goeds.


Prediker 10:1


Een dode vlieg doet de zalf des apothekers stinken en opwellen; alzo een weinig 
dwaasheid een man, die kostelijk is van wijsheid en van eer.


Prediker 10:10


Indien hij het ijzer heeft stomp gemaakt, en hij slijpt de snede niet, dan moet hij meerder 
kracht te werk stellen; maar de wijsheid is een uitnemende zaak, om iets recht te maken.



