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Beste luisteraars, jong en oud, fijn om jullie weer te ontmoeten rondom het levende Woord 
van de levende God. We lazen deze week opnieuw in het Spreukenboek van Salomo. Omdat 
het een grote collectie losse spreuken bevat is het niet doenlijk om hier een samenvatting te 
geven van de gelezen Bijbelgedeelten. Mijn bedoeling met deze wekelijkse overdenking is 
om enkele teksten uit het gelezen gedeelte voor het voetlicht te brengen.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
We lezen in 12:2 ‘De goede zal een welgevallen trekken van den HEERE, maar een man van 
schandelijke verdichtselen zal Hij verdoemen.’ Wat wil dat eigenlijk zeggen? Wel, diegene die 
het goede doet, die doet van God van hem of haar vraagt, die krijgt gunst en genade van de 
HEERE. Dit gaat dus om mensen die de HEERE oprecht willen vrezen. Let op, er staat hier niet 
de volmaakte, want dan zou niemand op deze aarde in aanmerking komen voor de gunst en 
de genade van de HEERE. Maar er wordt tegenover deze ‘goede’ ook een ‘slechte’ man 
geplaatst. Een man van ‘schandelijke verdichtselen’. In het hedendaagse Nederlands noemen 
we zo iemand een intrigant. Dat is iemand die heel doelbewust verdeeldheid zaait en ruzies 
en conflicten veroorzaakt. Van zo iemand zegt de HEERE dat hij of zij verdoemelijk is. Dat wil 
zeggen, die persoon is goddeloos en strafwaardig. Die heeft straf verdiend. Concreet 
onderwijs toch?  
 
In 14:2 staat ‘Die in zijn oprechtheid wandelt, vreest den HEERE; maar die afwijkt in zijn 
wegen, veracht Hem.’ Twee weken geleden zeiden we al, de HEERE vrezen, heeft niet zozeer 
te maken met bang zijn voor de HEERE, maar wel met bang zijn voor de zonde. Of bang zijn 
om zonde te doen, omdat je de HEERE zo liefhebt. Er wordt veel over de vreze des HEEREN 
gesproken in Spreuken. De vreze des HEEREN is in Spreuken altijd verbonden aan wijsheid en 
een op God gerichte levenswandel, een oprechte levenswandel. Ongeveinsdheid. Puurheid. 
Ja, daar zit aan deze kant van het graf altijd zonde in vermengd, de volmaakte mens bestaat 
immers niet. Maar die de HEERE vreest, staat naar oprechtheid. Dit is nu precies 
tegenovergesteld aan wat iemand doet die de HEERE niet vreest. Die veracht Hem. Hij wijkt 
af van de weg van Gods geboden, Zijn inzettingen, Zijn Woord. Dit vers dwingt ons na te 
denken over onze levenswandel. Het is pijnlijk eenvoudig, of we vrezen de HEERE of we 
verachten Hem. Een derde weg is er niet in de Bijbel. Misschien denkt er iemand, ik wilde de 
HEERE wel vrezen, maar het lukt me niet. ‘Al wat u ontbreekt, schenk Ik het zo gij het 
smeekt, mild en overvloedig.’ 
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
Een treffend woord voor ons staat er in Spreuken 12:10 ‘De rechtvaardige kent het leven van 
zijner beesten, maar de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed.’ Salomo zegt dat het 
zelfs zichtbaar is aan iemand hoe hij of zij met een dier om gaat, of hij/zij de HEERE vreest. 
Iemand die de HEERE vreest is zelf gered uit de grootste nood, dat maakt iemand mild en 
gevoelig voor de ander, zelfs voor de beesten. Dus uitbuiting van dieren past niet bij een 
leven met de HEERE. Zal ik het nog scherper zeggen, iemand die de HEERE vreest ziet dat de 
hele schepping zucht onder de zonde. Ook zijn zonde. Dat maakt dat zo iemand met 
mildheid en zorg naar de schepping om hem heen kijkt, naar mens, dier, plant en dergelijke. 
Het contrast kan bijna niet scherper. Het medelijden (de barmhartigheden) van de 
goddelozen (zij die zonder God zijn) is wreed. Ik las ergens in de voorbereiding, die 



wreedheid kan zomaar omslaan in geweld. We denken vaak dat dit wel meevalt. Maar wees 
eens heel eerlijk, hoe is het met jouw zorg voor Gods heerlijke schepping? Is het zichtbaar 
aan jouw omgang met afval dat je de HEERE vreest, jouw omgang met jullie hond, kat, 
konijn, cavia? Wat bedoel ik hiermee te zeggen? Krijgen ze eten op tijd? Krijgen ze de 
verzorging die ze nodig hebben? Gooi je geen blikjes weg in het water tijdens het vissen, of 
gooi je niet je gebruikte mondkapje in de bosjes bij de bushalte? Nee, ik bedoel hier niet het 
groene evangelie, dat alleen maar denkt in rampscenario’s over de natuur. Ik heb het hier 
over je plicht doen, rentmeester zijn over Gods schepping. 
 
‘Een wijs zoon hoort de tucht des vaders, maar een spotter hoort de bestraffing niet.’ 
Spreuken 13:1 (zie ook vers 24) Salomo spreekt nogal eens over de opvoeding in het 
Spreukenboek. We zien hier dat wijsheid en gehoorzaamheid hand in hand gaan. Een wijze 
zoon of dochter, zal na een correctie niet opnieuw diezelfde verkeerde daad begaan, 
ongehoorzaam zijn. Een spotter, dat is iemand die de bestraffing/correctie/vermaning tegen 
staat. Een grote mond geeft, er lacherig over doet. Een spotter zal dan ook geen gedragsver-
andering ondergaan. Maar volharden in zijn of haar verkeerde levenshouding. Dit vraagt ook 
van de ouders/medeopvoeders (kerk/school/politie) een belangrijk iets, namelijk 
eerlijk/rechtvaardig/consequent straffen. In het vijfde gebod ligt de verplichting tot 
gehoorzaamheid aan allen die over ons gesteld zijn. Maar tegelijkertijd stelt dat ook hoge 
eisen aan al die genen die over ons gesteld zijn. Ben jij een wijze of een spotter? Thuis? Op 
school? Laat je toch niet meeslepen in de ongehoorzaamheid. God haat de zonde van de 
ongehoorzaamheid. Ook de ongehoorzaamheid die voortkomt uit de pubertijd. Je kan straks 
niet voor Gods rechterstoel met het excuus aankomen dat je puber was en daarom 
ongehoorzaam. Ik bedoel dit heel eerbieding en niet spottend, dat begrijp je wel. Het gaat 
me om het diepe besef, God haat ongehoorzaamheid. Daar is het Spreukenboek vol van. 
 
Wat valt mij op in dit gedeelte?  
Sommige spreuken van Salomo zijn nogal stellig. Je fronst er misschien zelfs wel je 
wenkbrauwen bij. Dit is er misschien zo een geweest: ‘Den rechtvaardige zal geen leed 
wedervaren, maar de goddelozen zullen met kwaad vervuld worden.’ 12:21. Oh, dus de 
kinderen van God zal geen leed/verdriet overkomen. Dat klopt niet! Je denkt aan Daniël, 
Jeremia, David, Jakob, Jozef enzovoorts. Ik begrijp je verwarring. Wat Salomo hier eigenlijk 
wil zeggen is het volgende. Iemand die de HEERE vreest zal de valkuilen van de zonde/duivel 
eerder ontwijken dan iemand die de HEERE niet vreest. Een goddeloze. Valt Gods kind toch 
in die strik/valkuil van de duivel, dan wordt hij of zij daar door de HEERE weer uit 
opgetrokken. Alle moeite en verdriet zullen hem of haar ten goede komen, zoals Romeinen 
8:28 zegt: ‘En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten 
goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.’ Alle dingen… alle moeite, 
zorg en verdrukking waar de apostel Paulus tot dan toe over gesproken heeft in dat 
hoofstuk. Zie je? 
 
 
Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel?  
Als je de tekstverwijzingen volgt zul je zien dat je door heel de Bijbel heen snippers van het 
Spreukenboek terugvindt. Om die reden, zal ik er ook geen voorbeeld van geven.  
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  



Het is net biddag geweest. Spreuken 12:11 ‘Wie zijn land bouwt, zal van brood verzadigd 
worden; maar die ijdele mensen volgt, is verstandeloos.’ Sluit daar mooi bij aan. Wat staat 
hier eigenlijk. Zoals in meerdere spreuken (6:6-11, 10:4 en 26, 28:19 enz.) rekent Salomo 
hier af met luiheid en hij prijst het harde werken aan. We zeggen wel eens, wie niet werkt zal 
ook niet eten. Daar komt hier vandaan. Salomo heeft het over ijdele mensen. Dat heeft niets 
te maken met mensen die uren voor de spiegel staan, maar het gaat hier om 
‘luchtige/ledige’ mensen. Mensen die niks doen. Met de handen in de zakken staan toe te 
kijken. Als je die mensen daarin volgt word je weinig zachtzinnig verstandeloos genoemd. 
Waarom denk je? Waar je mee omgaat daar word je mee besmet. Ook in het NT roept 
bijvoorbeeld Paulus heel sterk op om slecht gezelschap te vermijden/er afstand van te doen. 
Neem deze les ter harte! 
 
‘Die met wijzen omgaat, zal wijs worden; maar die der zotten metgezel is, zal verbroken 
worden.’ 13:20 (zie ook 14:7) Deze tekst onderstreept deels wat ik zojuist zei bij 12:11. Goed 
voorbeeld doet goed volgen. Het is in het aardse leven van belang om verstandig te zijn, 
goede keuzes te maken, en dergelijke. Dat dit niet vanzelf gaat komt door de zondeval, met 
als gevolg een boos en zondig hart. Daarom is het zo van belang met wie je om gaat. Daarom 
hoor je je ouders nog wel eens zeggen, ik heb liever niet dat je met die of die omgaat. Dat is 
niet omdat dat niet een aardige jongen of meisje is, maar dat is omdat er een slechte invloed 
vanuit gaat. Ik wil hier nog een punt aan toevoegen. Vooral met betrekking tot het laatste 
deel van dit vers, ‘maar die der zotten metgezel is, zal verbroken worden.’ Weetje hoe je een 
metgezel kunt zijn van een zot? Iemand die dwaas is. Die het pad van de zonde volgt? Als je 
zo’n persoon, een influencer, volgt op YT of Insta. Zo iemand volg je, maar heb je die 
persoon wel eens gevraagd waar hij of zij jou naar toebrengt? Wees eens eerlijk, kijk eens 
naar degenen die je volgt. Als je iedereen die je naar de hel brengt nu eens ontvolgt. Hoeveel 
heb je er dan nog over? Let wel, je kijkt/volgt nooit neutraal iemand. Alles wat we doen is tot 
ons voordeel of ons oordeel. Maak daarom bewuste keuzes! Want zegt Salomo ‘In het pad 
der gerechtigheid (gehoorzaamheid aan Gods Woord/Wet) is het leven, en in de weg van 
haar voetpad is de dood niet.’ Spreuken 12:28. Want voor hoevele influencers, popzangers, 
sporthelden en andere sterren geldt niet wat Salomo zegt in Spreuken 13:13 dat het 
verachters van Gods Woord zijn. Dat maken ze meer direct of indirect in hun woorden en 
daden wel duidelijk. Wat zegt Salomo precies in dat vers? Wel, ‘Die het Woord veracht, die 
zal verdorven worden; maar wie het gebod vreest, dien zal vergolden worden.’ Hoor je, die 
zal verdorven worden. Dat is aangrijpend en reëel! Maar de andere kant is ook even reëel, 
wie de HEERE vreest zal behouden worden. Zal Gods zegen ontvangen! 
 
Ik sluit af met Spreuken 13:3 (zie ook vers 5) ‘Die zijn mond bewaart, behoudt zijn ziel; maar 
voor hem is verstoring, die zijn lippen wijd opendoet.’ Je voelt wel aan waar dit over gaat. 
Onze mond maakt zoveel duidelijk van wie wij zijn. Waar het hart vol van is vloeit de mond 
van over. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Je hebt maar 1 mond en 2 oren, daarom moet je 
minder spreken en meer horen. Voel je ‘em? Jakobus noemt in zijn brief onze tong zelfs een 
vuur dat ontstoken is in de hel. Wat is de zondeval toch diepgegaan hè? Het orgaan dat Gods 
lof moet verkondigen, zingen en uitroepen gebruiken we om Gods Naam te lasteren, onze 
naaste te kwetsen, te liegen, te… vul maar aan. We zouden de HEERE elke morgen bij het 
opstaan moeten vragen ‘Zet Heer’ een wacht voor mijne lippen en behoed de deuren van 
mijn mond, opdat mij niets onbedachtzaams zou ontglippen.’ (naar Psalm 141) Maar bid dan 



ook, ‘Heere geeft toch dat ook mijn mond mag overvloeien van Uw eer! Want als ik door Uw 
Geest Uw wetten leer, dan zal mijn mond ook uw lof en eer vermelden!’ (naar Psalm 119).  
 
Dit was het voor vandaag! Van harte de zegen van de Heere toegewenst in alle dingen. Tot 
de volgende keer zo de Heere wil en wij leven zullen. 
 
 
 


