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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 in het Spreukenboek. Het is lastig om uit al die 
spreuken een samenvatting te geven van wat er gelezen is. Maar grofweg kunnen we wel 
een onderverdeling maken. In Spreuken 8:1-21 ging het over de roep van de Wijsheid om de 
vreze des Heeren te leren kennen. In 8:22-36 ging het over de rol van de Wijsheid in de 
schepping van de wereld. In hoofdstuk 9 ging het over de uitnodiging van de Wijsheid tot de 
maaltijd (geestelijke goederen en zegeningen) en de uitnodigingen van de dwaasheid 
hiertoe. Tot slot lazen we in 10:1-8 nog een aantal losse spreuken van Salomo.  
Het zal her en der best lastig geweest zijn om deze Schriftgedeelten te lezen en te begrijpen. 
Het is ook niet te doen om alle onduidelijkheden op te lossen in deze overdenking. Ik heb 
een keuze moeten maken. 
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
De Wijsheid waarover je deze week gelezen hebt laat zich het best verstaan als de Christus, 
de Heere Jezus! Dat zal ik je proberen te bewijzen. Daarom moeten we iets breder dan de 
tekst van deze week lezen. De Wijsheid is eeuwig, werkte samen met de Vader in de 
schepping van de wereld en de mens (8:22-31, maar ook Johannes 1:1-3, Kolossenzen 1:16-
17 en Hebreeën 1:2). De Wijsheid preekt het Evangelie, roept zondaren op tot bekering en 
om de Geest van wijsheid te ontvangen, te leren de weg van de wijsheid, Gods oordeel te 
ontkomen en eeuwig in Zijn heerlijkheid opgenomen te worden (1:20-33, Mattheus 4:17, 
Handelingen 2:38). Wie de Wijsheid vindt, vindt het leven, 8:35 (zie ook 1 Johannes 5:12 en 
20). De Wijsheid nodigt tot een rijke maaltijd van het ware leven met God, 9:1-7 (zie ook 
Mattheus 22:1-14, Lukas 14:16-24). Nadat het leven gevonden is in de Wijsheid, wordt de 
weg van de heiligmaking in detail uitgewerkt in de hoofdstukken 10-31 van dit boek. De 
heiligmaking is alleen mogelijk door de eenheid met Christus, de Wijsheid.  
Kijk het eventueel in de PDF nog maar eens na, ik heb er ook een aantal verwijsteksten 
bijgezet die misschien verduidelijking kunnen bieden. Nog een klein ding ter verduidelijking, 
soms zag je dat er deze week over de Wijsheid, God in Christus gesproken werd met Zij. Dit 
is een grammaticaal dingetje in het Hebreeuws. Verder moeten we daar geen conclusies aan 
verbinden. 
 
We lezen in Spreuken 8 dat er uit de mond van de Wijsheid enkel waarheid voortkomt en 
dat de goddeloosheid Hem een gruwel is. Wat leert ons dit over God? Dat Hij volmaakt is. 
Dat Hij heilig is, toch? Eigenlijk zegt het ons ook dit, als Hij nu enkel de waarheid is, dat alles 
wat hij zegt gerechtigheid is, waarom zouden we dan ons oor nog ergens anders te luister 
leggen? Hij zegt het in 8:14 ‘Raad en wezen zijn Mijne; Ik ben het Verstand, Mijn is de 
sterkte.’ Waar vinden we iets beters dan uit de mond van de Wijsheid? Dat God dat alles ook 
nog op heeft laten schrijven in Zijn Woord, de Bijbel, maakt dat we er helemaal niet meer 
om heen kunnen. Of toch wel? Zeg het eens, waar heb jij wijsheid gevonden die beter is dan 
de Wijsheid? In de schoolboeken? Op het internet? Wat is het toch een onbevattelijk 
wonder dat de Heere ons die volmaakte Wijsheid gegeven heeft. Wees daar veel mee 
werkzaam, mee bezig! Daarin vind je alles voor dit leven, voor het sterven en het leven na 
dit leven! 
 



Nog 1 ding wil ik over deze eerste vraag zeggen. Kijk eens mee naar vers 30 en 31 van 
hoofdstuk 8. ‘Toen was Ik een Voedsterling bij Hem, en Ik was dagelijks Zijn vermakingen, te 
aller tijd voor Zijn aangezicht spelende; Spelende in de wereld Zijns aardrijks, en Mijn 
vermakingen zijn met de mensenkinderen.’ Wat geeft dit een intiem beeld van wat er in de 
hemel zich afspeelde tussen de Vader en de Zoon. Zo’n volmaakte harmonie. Maar ook, zie 
eens waar Christus Zijn vermaak in had. De mensenkinderen! De kanttekening zegt: ‘om die 
goed te doen ten aanzien van het tegenwoorden en toekomende leven.’ Nu krijgt een tekst 
als Johannes 3 vers 16 ook meer diepgang denk ik: ‘Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, 
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ 
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
Heb jij de Heere lief? Dan heeft Hij jou lief! Echt waar? Ja, lees maar in 8:17 ‘Ik heb lief die 
Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.’ Hoe kan dat? Nou, de Heere is 
altijd de eerste, Hij had jou eerst lief, voordat jij Hem lief kreeg. Denk aan 1 Johannes 4:10 en 
19,  ‘Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, 
en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Wij hebben Hem lief, 
omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.’   
Maar er staat meer in deze tekst, ‘en die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden.’ Heel vaak 
wordt dit aan het jong zoeken van de Heere verbonden. Maar dat is niet helemaal terecht. 
Met vroeg zoeken wordt vanuit het Hebreeuws bedoeld dat je in alle vroegte, dus vroeg in 
de ochtend, aan het werk bent. Omdat je dan goed bent uitgerust ben je dan vaak hard aan 
het werk. Dus vroeg zoeken betekent: in alle ernst, met alle kracht God zoeken. Wat zul je 
dan vinden? Gods hulp, genade en kracht zegt de kanttekening. Is dat geen rijke belofte van 
de Heere? Laat mij hier nog 1 ding van zeggen, je vindt niet omdat je zo goed gezocht hebt. 
Je vindt ook niet omdat jij zo’n goede zoeker bent. Je vindt, omdat God jou eerst vond. 
Omdat Hij je trok met koorden van Zijn liefde, zodat jij Hem wel moest nalopen! Is dit voor 
jou, als je de Heere niet kent, niet voldoende aansporing om de Heere te zoeken? Wie zoekt, 
die vindt! Dat heeft Hij jou beloofd, hier in Zijn Woord en toen je gedoopt bent! Of met de 
woorden van 8:35 ‘Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den 
HEERE.’ Die krijgt gunst en genade bij de Heere. Die ontvangt een geestelijke zegen van de 
Heere. 
 
Maar, vervolgt vers 36… ‘Maar die tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan; allen die Mij 
haten, hebben den dood lief.’ Hoe duidelijk wil je het hebben. Wat begrijp je niet aan deze 
woorden? Zo concreet is de Bijbel dus. En wat doen wij anders dan zondigen tegen de 
Allerhoogste God? Je doet je ziel geweld aan! Je kan ook lezen: onrecht. Wat is God haten? 
Niet naar Hem luisteren, Zijn Woord en Wet verachten, links laten liggen. Is dat niet ons 
beeld zoals we geboren zijn? De conclusie is onverbiddelijk: je hebt de dood lief! Voel je de 
diepte van de zondeval? Zoek de Heere vroeg, naarstig, ernstig, met vlijt! 
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 
Er is al iets gezegd over God de Vader en de Zoon en hun rol in de schepping, we lezen in 
hoofdstuk 8:22-31 hier met prachtige woorden en beelden iets over. Zie je hoe concreet hier 
gesproken wordt over de schepping. Duidelijk lazen wij over het handelen van God. God 
schiep… We lezen niets over een oerknal, of een tijd dat er niks was, enz.  
 



Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel?  
De Spreuken komen in verschillende Psalmen en Job terug. Verder vinden we door de hele 
Bijbel heen a.h.w. snippers van deze Spreuken terug. Kijk maar naar de verwijsteksten, dan 
zie je vanzelf wat ik bedoel. Het lijkt me niet zinvol om ze hier allemaal te noemen.  
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  
Wil je werkelijk wijs worden? 9:10 zegt hoe dat kan: ‘De vreze des HEEREN is het beginsel der 
wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand.’ De Heere vrezen. Wat is dat? Dat zijn 
heel veel dingen. Ik heb het eens uitgezocht, maar dan hebben we nog een paar uur nodig 
om dat allemaal te bespreken. Ik zal het samenvatten voor je in 1 zin. God zo liefhebben, dat 
je bang bent om tegen Hem zondigen. Er is echt meer van te zeggen, dat weet ik wel, maar 
neem dit maar eens mee. Nee, het gaat hier niet om de wijsheid en de wetenschap van de 
wereld, maar om de wijsheid en de wetenschap in de dingen van God en Zijn Woord. Wie 
dat kent, kent meer dan de geleerdste wetenschapper. Wat vele wetenschappers geloven 
niet in een scheppingsweek van 7 dagen van 24 uur. Geloven niet in wonderen, in de 
menswording van de Zoon van God, in de vis die Jona opslokt, niet in de opstanding van de 
doden, niet in een hel, enz. Maar wie de Heere vreest gelooft deze dingen wel. Neemt ze 
niet alleen voor waar aan, maar gelooft ze. Dat gaat dieper. Gehele overtuiging omdat God 
gezegd heeft dat het zo is. Ik moet denken aan een eenvoudig kind van God dat me eens zei: 
als er in de Bijbel gestaan had dat Jona de vis opslokte had ik het ook geloofd, want het staat 
in de Bijbel. Tegenwoordig word je vanwege zo’n groot geloof in God niet serieus genomen. 
Ze vinden je zielig, omdat je niet zelf nadenkt, maar anderen (de kerk, de dominee, e.d.) 
voor je laat nadenken.  
 
Ergens vinden we in het beeld van de zotte vrouw in 9:13-18 iets van dat laatste terug. De 
zotte vrouw is een beeld van alles dat tegen de Wijsheid ingaat. Alles wat waarheid en 
wijsheid en wetenschap buiten God en Zijn Woord is dat prijst ze aan. Wie die dingen volgt 
noemt de Bijbel in dit gedeelte verstandeloos. De kanttekening schrijft bij vers 17 dat het 
hier om de valse leer gaat, die niets anders is dan listig bedrog. In het vergankelijke, het 
tijdelijke moet je je vermaking, je plezier stellen volgens deze zotte vrouw. Voel je het 
verschil aan met de vreze des Heeren? Dat zoekt haar uitgangspunt in de vastheid van God 
en Zijn Woord. Deze tegenpartij van de Wijsheid zoekt het in de vergankelijkheid van de 
leugen en het tijdelijke. Waar brengt dit laatste ons? En let op hoe het er staat in vers 18 
‘Maar hij weet niet dat aldaar doden zijn; haar genoden zijn in de diepten der hel.’ 
Aangrijpend! Door het listige bedrog, de vlijende woorden van de wereldse wijsheid en 
wetenschap, de duivel worden we zodanig ingepakt dat we niet in de gaten hebben dat we 
in de diepte van de hel zullen eindigen. Het loon, de uitbetaling van de zonde, is de dood! 
Wat een bittere werkelijkheid. Laat ik afsluiten met een spreuk van Salomo, 10:8, ‘Die wijs 
van hart is, neemt de geboden aan; maar die dwaas is van lippen (die het goede onderwijs 
en de vermaning verwerpt) zal omgeworpen (gestraft, gegeseld, omgeworpen, vergaan) 
worden.’  
 
We hopen tot de volgende keer, zo de Heere wil en wij leven zullen.  


