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Beste luisteraar, van harte welkom. Fijn dat je voor het eerst of opnieuw meeluistert! 

 
We hebben met elkaar Spreuken 10:9 – 11:31 gelezen. In hoofdstuk 10 zet Salomo de 

rechtvaardige tegenover de goddeloze. De rechtvaardige ontvangt veel aardse zegeningen 

en uiteindelijk de eeuwige zegen; het eeuwige leven. Daartegenover leert dit gedeelte dat de 

weg van de goddelozen zal vergaan. Deze hoofdstukken houden ons voortdurend de spiegel 

voor. Ben ik een rechtvaardige of een goddeloze? In hoofdstuk 11 gaat het opnieuw over de 
rechtvaardige en de goddeloze, hoewel het accent in dit hoofdstuk veelal ligt op de 

oprechtheid en oneerlijkheid van de mens. Het valt op hoe stellig de Spreuken van Salomo 

zijn. Het is óf vloek óf zegen.  

Wat leert dit gedeelte mij over God? In Spreuken 10:21 staat: De lippen des rechtvaardigen 
voeden er velen; maar de dwazen sterven door gebrek van verstand. De rechtvaardigen 

ontvangen van de HEERE hemels onderwijs. Ben jij een rechtvaardige? En mag jij er velen 

voeden; velen hemels onderwijs geven? Van Wie ontvangen Gods kinderen deze wijsheid? 

Wijsheid om anderen te onderwijzen? In Psalm 25:7 staat: ’t Heilgeheim wordt aan Zijn 
vrinden, naar Zijn vreeverbond getoond. Vanuit de verborgen omgang met de HEERE 

ontvangen Gods kinderen onderwijs. Onderwijs voor zichzelf maar ook om anderen hierin te 

onderwijzen. Als het goed is bedoelen Gods kinderen dan niet zichzelf. In Psalm 66 staat zo 

treffend: Hoort wat mij God deed ondervinden; wat Hij gedaan heeft aan mijn Geest. Gods 

kinderen mogen anderen onderwijs geven in hetgeen dat de HEERE aan hun ziel heeft 

geleerd. Denk aan Psalm 119:7 -  'k Heb and'ren al de rechten van Uw mond, met lust 
verteld, hen vlijtig onderwezen. Gods kinderen worden wegwijzers. Wegwijzers naar de 

Zaligmaker. Hoe gaat de tekst verder? maar de dwazen sterven door gebrek van verstand. 
Degenen die de HEERE niet kennen zijn vreemd aan God en Goddelijke zaken. In 1 Korinthe 

2: 14 staat: Maar de natuurlijke mens (de onbekeerde mens) begrijpt niet de dingen die des 
Geestes Gods zijn. Hoe is dit met jou? Deze tekst spreekt over rechtvaardigen en dwazen. 

Bij welke van deze twee hoor jij? Bij de rechtvaardigen of de dwazen?  
 

Wat leert dit gedeelte mij nog meer over God? In Spreuken 11:1 staat: Een bedrieglijke 
weegschaal is den HEERE een gruwel; maar een volkomen weegsteen is Zijn welgevallen. 
Wat wordt hiermee bedoeld? Je verkoopt iets en zegt: “het is één kilo” terwijl je weet dat het 

9 ons is. Hiermee bedrieg je je naaste. Of je verkoopt je printer via Marktplaats, maar je 

vertelt niet alle mankementen. De HEERE noemt dit een gruwel. Zie je hoe de HEERE naar 

een oprecht hart verlangt? Een eerlijk hart? De Heidelbergse Catechismus geeft ons hierin 

in antwoord 110 eerlijk onderwijs: God verbiedt niet alleen dat stelen en roven hetwelk de 
overheid straft; maar Hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen waarmede wij 
onzes naasten goed denken aan ons te brengen, hetzij met geweld, of schijn des rechts als 
met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel, van God verboden; 
daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting Zijner gaven. Mag de HEERE 

jouw boeken inzien? Een onderwijzende uitspraak in dit verband is: ‘Wat gij niet wilt dat u 

geschiedt, doet dat ook de ander niet’. Of denk aan Mattheus 7:12 waar de Heere Jezus zegt: 

Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo. 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? In Spreuken 11: 4 staat: Goed doet geen nut ten 
dage der verbolgenheid; maar de gerechtigheid redt van den dood. Een ernstige 

waarschuwing. Wanneer de HEERE met Zijn oordelen komt dan hebben we niets aan 

rijkdom en weelde. In Mattheus 16:26 staat: Wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld 



gewint en lijdt schade aan zijn ziel? Noteer voor jezelf eens al je aardse rijkdommen. Leg de 

dood eens naast al je bezittingen. Welke waarde heeft dan een mooi huis, auto, scooter nog? 

Zodra je gaat sterven, kun je niets meenemen. Een uitspraak zegt: “In een doodshemd zitten 

geen zakken”. Je kunt 0,00 meenemen. Je moet echt alles los- en achterlaten. De mens is 

zo aards gericht. Het is zo nodig dat we door wedergeboorte vernieuwd worden. Dan word 

je hemels gericht. Je Zaligmaker woont in de hemel en je hart gaat naar Hem uit. Deze 

wetenschap in je hart is met geen geld te vergelijken. Je wilt het niet ruilen tegen goederen 

wat op deze aarde van grote waarde is. De duurste Ferrari heeft geen waarde ten opzichte 

van de wetenschap Zijn eigendom te zijn geworden! Ben jij aards of hemels gericht? 
 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer je iets over een Bijbels thema? Denk aan het 

kernwoord ‘zegen’. In Spreuken 10:22 staat: De zegen des HEEREN, die maakt rijk; en Hij 
voegt er geen smart bij. De mens leeft maar even, maar is van nature vol van aardse 

rijkdom en aardse bezitting. De mens heeft de drang om zoveel mogelijk te verzamelen en 

in bezit te hebben. Wat is de mens arm. Het verlangen om verzadigd te worden met aardse 

bezittingen is groot. Het is een onbegonnen werk. Het is onverzadigbaar. Dit komt door de 

zondeval. Voor de zondeval waren wij oneindig rijk en vol van de HEERE. Na de zondeval 

zijn wij leeg van God geworden. De mens heeft nog steeds het verlangen om ‘vol’ te zijn. 

Daarom probeert de mens deze leegte op te vullen met schijnrijkdom. Maar, is dit de ware 

rijkdom? De ware rijkdom ligt in Spreuken 10:22 - De zegen des HEEREN, die maakt rijk. 
Gods kinderen worden gezegend met geestelijke zegeningen. Dit zijn zegeningen die 

voortkomen uit het genadeverbond. De HEERE zegt: Ik zal u tot een God zijn en gij zult Mij 
tot een volk zijn. Gods kinderen zijn het eigendom geworden van de Heere Jezus. Daarom 

zijn Gods kinderen rijk. De HEERE zorgt voor Zijn kinderen naar lichaam en ziel. Ken je déze 

rijkdom? 
 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? In Spreuken 10:9 

lezen we: Die in oprechtheid wandelt, wandelt zeker; maar die zijn wegen verkeert, zal 
bekend worden. Wanneer een mens oprecht is voor de HEERE en zijn naaste, dan heeft hij 

of zij niets te verbergen. Dit vers heeft raakvlakken met Psalm 84:12 waar we lezen: Hij zal 
het goede niet onthouden dengenen die in oprechtheid wandelen. Gods kinderen kennen een 

leven met de HEERE. Ze mogen met de HEERE wandelen. Dan leef je oprecht. Bij deze vraag 

kunnen we ook denken aan Genesis 6:9 waar we lezen: Noach was een rechtvaardig, 
oprecht man in zijn geslachten; Noach wandelde met God. Kan van jou gezegd worden dat je 

met de HEERE wandelt? Dat je oprecht bent? De HEERE wil dat wij oprecht zijn. Welk 

gedeelte heeft nog meer raakvlakken? De HEERE zegt tegen Abram in Genesis 17:1 – Ik ben 
de Almachtige; wandel voor Mijn aangezicht en zijt oprecht. 
 

Welk gedeelte heeft nog meer raakvlakken? In Spreuken 11:11 lezen we: Door den zegen der 
oprechten wordt een stad verheven; maar door den mond der goddelozen wordt zij 
verbroken. We lezen hier dat Gods kinderen tot zegen zijn voor hun naaste. Welk gedeelte 

heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? Denk bijvoorbeeld aan Jozef in het huis van 

Potifar waar we in Genesis 39:5 lezen: En het geschiede van toen af dat hij hem over zijn 
huis en over al wat zijne was gesteld had, dat de HEERE des Egyptenaars huis zegende, om 
Jozefs wil. Omdat Jozef aanwezig is, wordt het huis van Potifar gezegend. 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? In Spreuken 10:29 lezen we: De 
weg des HEEREN is voor den oprechte sterkte; maar voor de werkers der ongerechtigheid 
verstoring. Voor Gods kind is de dagelijkse bekering zo noodzakelijk. Gods kind heeft dan 



een zuiver en gereinigd geweten. Met een rein geweten heb je niets te vrezen. Zodra Gods 

kind slordig wordt in zijn levenswandel dan wordt tegenspoed terecht gezien als Gods 

slaande hand. Gods kinderen die oprecht mogen wandelen, verblijden zich in de HEERE. Een 

zuiver geweten geeft Gods kind kracht en moed in tegenspoed. Met een dagelijks gezuiverd 

geweten ben je voor de HEERE en je naaste oprecht. Het is dan vlak tussen de HEERE en je 

naaste. Een klein geschilletje met je naaste moet dan uitgepraat worden. Het gaat tussen de 

HEERE en de ziel inzitten. De HEERE trekt Zich dan terug. Hij kan geen gemeenschap 

hebben met de zonde. Dat is geen benauwd, maar een nauw leven. Een heerlijk leven! Een 

zuiver geweten is - de weg des HEEREN. Heb jij een gezuiverd geweten?  
 

Wat leert dit gedeelte nog meer voor persoonlijk hart en leven? In Spreuken 11:9 staat: De 
huichelaar verderft zijn naaste door den mond; maar door wetenschap worden de 
rechtvaardigen bevrijd. De kanttekening schrijft hierbij over de mond van de huichelaar: Te 
weten door zijn geveinsd spreken, hem lokkende tot de zonde, en zich houdende alsof hij 
zijn vriend was, daar hij nochtans zijn grote vijand is. De huichelaar brengt zijn naaste 

schade toe door vleiende woorden. Gaat een loverboy ook niet zo te werk? Een loverboy 

komt eerst geloofwaardig over door mooi te praten. Daarna schakelt hij over naar zijn doel. 

Het slachtoffer wordt vreselijk misbruikt en onder druk gezet. 85% van de vrouwen achter 

de ramen in Amsterdam zitten daar gedwongen. Wat is het begin hiervan doorgaans 

geweest? De huichelaar verderft zijn naaste door den mond. Een loverboy doet zich voor als 

je vriend maar in werkelijkheid is hij je vijand.  

 

Wat leert dit gedeelte nog meer voor hart en leven? In Spreuken 11:13 staat: Die als een 
achterklapper wandelt, openbaart het heimelijke; maar die getrouw is van geest, bedekt de 
zaak. Het gaat hier over een achterklapper. Een achterklapper is iemand die roddelt door 

allerlei verhalen over een ander te vertellen zonder zich te bekommeren of het waar is of 

niet. Herken jij dit? Waar gaan de gesprekken aan de keukentafel of in de kantine vaak over? 

Over anderen? Dit doet me denken aan het volgende: In Ouddorp leefde een godvrezende 

ouderling Kurvink. Die kwam eens de consistoriekamer binnen. De kerkenraad was verder 

al compleet. Er viel een stilte toen hij binnenkwam. Toen was er toch één die de stilte 

verbrak en tegen hem zei: "We hadden het net over u." Toen zij ouderling Kurvink: "Als jullie 

goed over mij gesproken hebben, dan ken je mij niet. En als jullie slecht over mij gesproken 

hebben, dan kennen jullie jezelf niet”. 

 

We gaan afronden. In het Bijbelboek Spreuken lezen we vaak een tegenstelling. Leven 

tegenover dood. Rechtvaardig tegenover goddeloos. Rijk tegenover arm. Wijs tegenover 

dwaas. Veel zinnen in het Spreukenboek zijn stellig. Het is óf het één óf het ander. Zo is het 

ook met onze toekomst. Het is óf het één óf het ander. Het is óf hemel óf hel.  
 

Waar is jouw reis naar toe? 
 

Wordt je hart verklaart in Zondag zeven? 

Dan is je reis naar het eeuwig zalig hemelleven! 
 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

 


