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

We hebben met elkaar Spreuken 14:10 – 15:33 gelezen. Het Bijbelboek Spreuken is een 

verzameling spreuken met een kernboodschap. De kernboodschap is het dienen van de 

HEERE. Je hebt vast weleens de uitdrukking gehoord: Een christen leeft wel ín deze wereld 

maar is niet ván deze wereld. Het Bijbelboek Spreuken geeft handvatten om te kunnen 

leven ín een goddeloze wereld en daarom is dit Bijbelboek uiterst actueel. Actueel voor elk 
individu, voor het gezin, familie, overheid, vrienden, buren, werkgevers, werknemers 

enzovoort.  

 

Wat leert dit gedeelte mij over God? In Spreuken 15:9 lezen we: De weg der goddelozen is 
den HEERE een gruwel; maar dien, die de gerechtigheid najaagt, zal Hij liefhebben. We lezen 

hier dat de HEERE gruwelt. De HEERE gruwelt van het leven van de goddelozen. Dit 

betekent dat de HEERE er een hartgrondige afkeer van heeft. In 2 Koningen 21:11 lezen we 

dat Manasse kinderoffers bracht. Hier gruwelen jij en ik ook van! Kinderen die worden 

geofferd. We lezen: Dewijl Manasse, de koning van Juda, deze gruwelen gedaan heeft. We 

lezen dat deze daad van Manasse verbonden wordt aan het woord ‘gruwel’. Maar wat staat 

erin de tekst? De weg der goddelozen is den HEERE een gruwel. De HEERE gruwelt van het 

doen en denken van de goddelozen. In Gods ogen is eenieder buiten Christus een goddeloze. 

Leef je keurig en netjes maar ben je leeg van de HEERE? God-loos? In Spreuken staat: De 
weg der goddelozen is den HEERE een gruwel. Het bloed van Christus maakt je van een 

goddeloze een rechtvaardige.  

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? In Spreuken 15:1 lezen we: Een zacht antwoord 
keert de grimmigheid af; maar een smartend woord doet den toorn oprijzen. Deze tekst zegt 

veel over wie de mens is. De mens hoeft nog maar even iets verkeerds hebben gezegd en je 

bent prikkelbaar en je laat van je horen!  In deze tekst ligt een verstandig advies. Is jouw 

medemens geprikkeld of woedend? De tekst reikt ons aan om dan met zachte woorden te 

reageren. Dan breng je je naaste eerder tot rust. Noem zijn of haar voornaam. Nodig hem of 

haar uit om even te zitten. Toon dat je bereid bent naar zijn of haar verhaal te luisteren. Laat 

zijn verhaal doen. Gebruik verzachtende woorden zoals: “Als ik dat zo hoor is dat best pittig 

voor jou” of “ik merk dat je boos bent, kun je vertellen waarom”? Dat betekent niet dat je 

over je heen laat lopen. Reageer zacht en vastberaden. Gebruik geen ‘smartend woord’.  

Geen scheldnamen. Benoem geen zwakheden. Geen opmerkingen over hun afkomst 

bijvoorbeeld. Zie je hoe óók deze spreuk van Salomo vol wijsheid is? Hoe ga jij om tijdens 

een confrontatie? Hard tegen hard? Of zacht tegen hard? 
 

In hoofdstuk 14:12 staat: Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien 
zijn wegen des doods. De kanttekening verklaart hierbij: Dat is, een manier van doen, of van 
leven. Dit kan een werelds leven zijn. Dit kan een godsdienstig leven zijn. Voor werelds en 

godsdienstig geldt hetzelfde: Buiten Christus zijn het wegen des doods. Dit doet me denken 

aan een vrouw. Ze heeft haar hele leven ingezet voor de kerk. Zondag aan zondag was ze in 

de kerk. Ze leefde uiterst netjes. Ze werd ernstig ziek en kwam op haar sterfbed en zei: “Nu 

blijkt dat ik zelf helemaal niets heb. Met al mijn godsdienst ben ik nog steeds arm. Ik ken 

Jezus niet en daarmee mis ik alles. Ik ben precies als hen die nog nooit een kerk vanbinnen 

hebben gezien. Mijn schuldrekening staat nog steeds open. Hoe kan ik nu sterven”? 

Zie je? De mens kan godsdienstig of werelds leven. Beide menen een weg te bewandelen 



die recht schijnt te zijn. Maar voor beide geldt: De mens gaat verloren zolang hij de Heere 

Jezus niet persoonlijk heeft leren kennen als zijn Borg en Zaligmaker! Met andere woorden: 

Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods. 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer je iets over een Bijbels thema? In hoofdstuk 14:26 

staat: In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en Hij zal Zijn kinderen een 
Toevlucht wezen. Hiermee hebben we het kernwoord ‘toevlucht’. Het ‘van Dale’ 

woordenboek geeft als verklaring bij ‘toevlucht’: Schuilplaats of toeverlaat. Er was eens een 

Engelse dominee die tijdens zijn reis in een onweersbui terecht kwam. Hij ging schuilen in 

een gescheurde rots. Hij zag daarin een beeld. Hij dacht aan Christus de Rots. Mensen zijn 

alleen veilig in de Rots; in Christus. Zonder het gevaar te zien waarin je ziel verkeert, en 

zonder de noodzaak te gevoelen om een Beschermer te moeten hebben voor een toornend 

God, zul je niet naar de Rots Christus vluchten. Ervaar jij het gevaar waarin je verkeert? 

Voel jij de nood? Buiten de Rots Jezus Christus ga je de eeuwige rampzaligheid tegemoet. 

Ben je vanuit de nood naar de Heere Jezus toe-ge-vlucht? Schuil jij reeds veilig in de Rots 

Christus? Mag jij dit prachtige lied van harte meezingen? Vaste Rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op Uw trouw, laat mij rusten in Uw schauw, 
waar het bloed, door U gestort, mij de bron des levens wordt! 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  In Spreuken 15:3 

staat: De ogen des HEEREN zijn in alle plaatsen, beschouwende de kwaden en de goeden. 
Dit heeft raakvlakken met 2 Kronieken 16:9 waar we lezen: Want den HEERE aangaande, Zijn 
ogen doorlopen de ganse aarde. De kanttekening verklaart hierbij: Versta Zijn 
voorzienigheid, waardoor Hij ziet en weet wat in alle landen geschiedt, niet alleen in het 
gemeen, maar ook in het bijzonder, acht nemende op eens iegelijks doen. De HEERE is 

overal om acht te geven wat eenieder doet. De HEERE ziet jou en mij overal. De HEERE 

weet jouw gedachten, woorden en daden van deze dag, van dit moment. De HEERE volgt jou 

van minuut tot minuut. Ook heeft dit raakvlakken met Hebreeën 4:13 waar we lezen: En er is 
geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen 
Desgenen met Welken wij te doen hebben. Geen mens is voor de HEERE onzichtbaar. We 

kunnen ons voor Gods oordeel niet verstoppen. Al onze gedachten, woorden en daden zijn 

bij Hem bekend en we moeten daarvan eenmaal rekenschap afleggen. 

Welk ander gedeelte heeft nog meer raakvlakken bij het gelezen gedeelte? In Spreuken 

15:29 staat: De HEERE is ver van de goddelozen; maar het gebed der rechtvaardigen zal Hij 
verhoren. Dit heeft raakvlakken met Jakobus 5:16 waar staat: Een krachtig gebed des 
rechtvaardigen vermag veel.  

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  In hoofdstuk 14:16 lezen we: De 
wijze vreest, en wijkt van het kwade; maar de zot is oplopende toornig, en zorgeloos. Ken jij 

een heilige vrees? Een vrees tegen alle kwaad? Een vrees tegen de zonde? Een vrees om 

niet te dicht te naderen aan de grens van de zonde? Is het jou verlangen om niet de grenzen 

op te zoeken? Hoe ga je om met dat filmpje via YouTube bijvoorbeeld? Je weet in je hart; dit 

gaat de grens over van bijvoorbeeld het vijfde of zevende gebod. In de tekst wordt 

gesproken over de wijze en de zot: De wijze vreest, en wijkt van het kwade; maar de zot is 
oplopende toornig, en zorgeloos. Ben jij achter je laptop de wijze die vreest en wijkt van het 

kwade? Of de zot die zorgeloos is? Gods kinderen zullen de vrede van God in het hart op een 

ernstig wijze bedreigen wanneer ze zondigen, wereldgelijkvormig worden en wanneer ze 

aan iets toegeven wat de HEERE in Zijn Woord verboden heeft. De onbekeerden zijn in dit 

opzicht zorgeloos. Ze kennen geen vrees om die gevoelige gemeenschap en nabijheid van 



de HEERE te moeten missen. 

 

Wat leert dit gedeelte nog meer voor hart en leven? In Spreuken 14:32 lezen we: De 
goddeloze zal heengedreven worden in zijn kwaad; maar de rechtvaardige betrouwt zelfs in 
zijn dood. De goddeloze zit vast aan de zonden van deze wereld. Dag in dag uit, maand in 

maand uit, jaar in jaar uit kleeft de zonde zo vast aan de goddeloze. Tot het stervensuur toe 

leeft hij in de zonde. Dit kan in werelds opzicht zo zijn, maar ook in godsdienstig opzicht. De 

zonde is niet van de goddeloze te scheiden. Hij sterft in zijn zonden. Hoe anders is dit voor 

de rechtvaardige. De tekst zegt: maar de rechtvaardige betrouwt zelfs in zijn dood. Gods 

kinderen zijn losgemaakt van deze wereld. Dagelijks strijden Gods kinderen de goede strijd 

des geloofs. Gods kinderen kennen genade. Gods kinderen mogen over de dood heenzien, 

hoewel ook Gods kinderen tegen de dood kunnen opzien. Er wordt weleens gezegd: Ze 

moeten nog door de doodsjordaan. En dat is waar. Ze mogen de HEERE vragen om 

‘stervens-genade’. Dat betekent, dat ze mogen vragen of de HEERE nabij wil zijn tijdens het 

stervensuur en dat de HEERE het sterven ‘makkelijk’ wil maken. De rechtvaardigen mogen 

op de HEERE vertrouwen dat Hij ze veilig in het hemelse Jeruzalem zal brengen. Sterf jij als 

een goddeloze of een rechtvaardige?  

 

Wat leert dit gedeelte nog meer voor hart en leven? In Spreuken 15:2 staat: De tong der 
wijzen maakt de wetenschap goed; maar de mond der zotten stort overvloediglijk 
dwaasheid uit. Hier wordt gesproken over de tong. De HEERE heeft onze tong geschapen 

om Hem te loven, te prijzen, te bedoelen. Zijn doel was dat de mens Hem zou verheerlijken 

met zijn tong. Door de zondeval bedoelt de mens niet de HEERE maar zichzelf. De tong 

wordt gebruikt voor gesprekken over van alles. Maar hoe vaak heb jij je tong gebruikt om 

de HEERE groot te maken? De tong gebruikt zoals de HEERE het heeft bedoeld? Begrijp je 

waarom Gods kinderen tegen bijvoorbeeld een verjaardagsfeest kunnen opzien? Gods 

kinderen verlangen dat de tong op zo’n avond bedoeld wordt zoals de HEERE het heeft 

bedoeld! Vanuit deze tekst worden we erop gewezen dat de tong weer op de juiste manier 

gebruikt kan worden. De wijzen gebruiken hun tong om de HEERE weer te bedoelen. Gods 

kinderen kennen ook een teerheid om de HEERE verdriet te doen met hun tong. De 

gesprekken die ze voeren worden gewogen. Juist ook daarom is het voor Gods kinderen zó 

nodig om dagelijks gereinigd te worden met het bloed van de Heere Jezus om rein te 

blijven. Dat er reinheid over de lippen komt. Dit kan vanuit een rein hart. Een rein geweten. 

Gods kinderen kennen het gebed van psalm 141:3 waar ze zingen: Zet, HEER, een wacht voor 
mijne lippen; behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij, tot genen stond, iets 
onbedachtzaams laat' ontglippen. 

We gaan afronden. Boven hoofdstuk 15 staat geschreven: Vruchten der wijsheid. Wijsheid is 

het belangrijkste kernwoord in het Bijbelboek Spreuken. Wijsheid hebben wij van nature 

niet. Van nature zijn we dwaas. Wijsheid begint zodra je de HEERE gaat vrezen. En de 

HEERE vrezen betekent dat je de HEERE liefhebt en Hem gehoorzaamt.  

 

In artikel 8 (NGB) staat over de drie-enige God geschreven. 

Aan Wie van de Drie wordt ‘de Wijsheid’ toegeschreven? 

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

volgende keer! 

 


