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Beste luisteraars, jong en oud, fijn om jullie weer te ontmoeten rondom het levende Woord 
van de levende God. Ook deze week hebben we weer gelezen uit het Spreukenboek. Vele 
wijsheden van Salomo zijn tot ons gekomen. Grofweg kun je de gelezen stof in tweeën 
opdelen. Hoofdstuk 16 ging over het feit dat God ziet wat de mens doet en hoofdstuk 17 
gaat over wijsheid in spreken en in zwijgen. 
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
Spreuken 16:1 zegt ‘De mens heeft schikkingen des harten, maar het antwoord der tong is 
van den HEERE.’ Wij willen van alles, we maken plannen, vullen agenda’s, noem maar op. 
Maar wat is al dat werk in het licht van Gods raad en wil? Dit vers wil ons leren dat wat we 
ook doen, we dit nooit buiten God om kunnen doen. Het is Zijn wil die wij uitvoeren. Dat 
maakt ons allerminst tot weerloze poppetjes die God naar hartenlust plaatst waar Hij wil. 
Nee, verre van dat. Wij volvoeren Gods wil, Zijn raad, Zijn plan met/over ons leven door ons 
doen en laten. Wij zijn daar geheel verantwoordelijk voor. De Heere Jezus zegt het Zelf 
ergens anders: ‘Zonder Mij kunt gij niets doen.’ (Joh. 15:5) Niet iets. Het is Zijn kracht die wij 
in zwakheid volbrengen. Daarom is het ook niet zomaar dat wij iets doen. Wij doen het met 
de kracht, de gezondheid, de energie die we van de Heere krijgen. Dat is Zijn algemene 
voorzienigheid. Daarom is het ook zo van belang hoe we onze krachten inzetten, waar we 
dat doen en hoe we dat doen. Als we de kracht die we van God krijgen inzetten om te 
zondigen, dan is dat vreselijk. Op dat moment loopt Gods plan niet in de war, maar Hij wist 
reeds dat jij dit zo zou doen. Onze zonden zijn voor God geen verrassing, Hij weet wat van 
Zijn maaksel zij te wachten zegt de Psalm. Wat is het nodig daar dagelijks ook vergeving over 
te vragen, maar ook om genade te vragen om te leven zoals het behoort, het hemelse te 
betrachten. Dan krijgt God alleen de eer.  
 
We lezen in Spreuken 16:4 ‘De HEERE heeft alles gewrocht om Zijns Zelfs wil, ja, ook den 
goddeloze tot den dag des kwaads.’ Dit vinden wij mensen vaak een moeilijk punt. Alles dat 
God doet is gericht op Zijn eer. Zelfs, en dat is heel diep, het verloren gaan van zondaren is 
tot eer van God. Dan wordt Zijn gerechtigheid verheerlijkt. (zoek dat woord nog maar eens 
op in de kernwoordenlijst) Dus niet alleen in het behouden van zondaren. We lezen in de 
Bijbel dat er blijdschap in de hemel is als er Zich 1 zondaar bekeert. Die blijdschap gaat van 
God uit, daar deelt alles in de hemel in mee. Is er al blijdschap in de hemel geweest vanwege 
het feit dat jij tot bekering kwam? Of zal God straks eer krijgen in jouw verdoemenis? De 
zonde is er niet omdat God het wilde, de zonde is er omdat de mens het wilde. Nergens in 
de hele Bijbel lezen we dat God de zonde gewild heeft. Het wonder is echter, dat God de 
mensheid kent en in Zijn onbevattelijke wijsheid ons voor is geweest. De zondeval was niet 
het laatste woord op aarde, maar Gods spreken. ‘Ik zal vijandschap zetten…’ Daaraan zien 
we duidelijk dat het God niet is overkomen, Hij was de zondeval al een eeuwigheid voor.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
In Spreuken 16:2 lezen we: ‘Alle wegen des mans zijn zuiver in zijn ogen, maar de HEERE 
weegt de geesten.’ Op verschillende plaatsen in Spreuken (3:7,12:15, 26:5 en 12, 30:12) 
lezen we over dezelfde thematiek. Onze wijsheid blijkt in het licht van Gods wijsheid 
dwaasheid te zijn. In het Spreukenboek worden zulke eigenwijze mensen weggezet als 
dwazen. Want al zijn we nog zo slim en briljant, onze gedachten, woorden en daden maken 



iets niet goed of fout, maar Gods rechtvaardig oordeel daarover maakt iets goed of fout. 
Dus, niet onze geleerdheid bepaalt of iets goed of fout is, maar God bepaalt dat. Deze spreuk 
roept ons als het ware op om onze motieven, onze redeneringen e.d. grondig te 
onderzoeken in het licht van Gods Woord. Daarin is Zijn wil opgenomen. Zijn wet. Het is niet 
zo dat wij niet weten wat God goed of fout vindt. Dat weten we dus wel, Zijn Woord, daar 
staat alles in wat jij en ik nodig hebben om door te leven te gaan en uit dit leven te gaan. Of 
met de woorden van de HC, ‘welgetroost leven en eenmaal zalig sterven.’  
 
Wat leert dit gedeelte ons nog meer over de mens? In Spreuken 17:15 lezen we: ‘Wie den 
goddeloze rechtvaardigt en den rechtvaardige verdoemt, zijn den HEERE een gruwel, ja die 
beiden.’ Met andere woorden: eerlijkheid boven alles. Niet recht praten wat krom is. En niet 
krom maken wat recht is. Dit is een herhaalde boodschap in de Bijbel. In Deutr. 25:1 wordt 
die oproep ook gedaan. Het heeft er veel van weg dat dit allereerst over de rechtspraak 
gaat, maar in tweede instantie past het ook op het dagelijks leven. God eist recht en 
zuiverheid. Een van Gods eigenschappen is immers dat Hij rechtvaardig is. Er is bij Hem geen 
onrecht. Daarom kan Hij ook de kleinste zonde niet door de vingers zien. Zou Hij dat wel 
doen dan hield Hij op van recht te doen en rechtvaardig te zijn. Dit geld ook in het dagelijkse 
leven. Als weten dat is fout is en we praten het welbewust goed. Dan doen we een 
gruweldaad in de ogen van de HEERE. Dat klinkt zwaar en dat is het ook. Zo staat het er. God 
walgt van onrechtvaardigheid. Van zonde! De leugen als waarheid verkopen is dus zonde! 
Denk hieraan als je handelt op Marktplaats, als je in app-groepen je mening geeft over een 
dorpsroddel o.i.d. 
 
Tot slot lezen we in Spreuken 16:16 ‘Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen dan 
uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen dan zilver!’ Dit vers is het precies 
het midden van het boek Spreuken. Wat doet dit vers anders dan de hoofdstukken 1-9 
herhalen die hameren op de noodzaak van wijsheid. Let goed op wat er staat, beter wijsheid 
dan fijn goud en verstandig zijn dan zilver. Wat kijken wij vaak precies andersom. We 
vergapen ons aan rijkdom, aan zilver en goud. Ik hoorde pas nog een jongere zeggen: ik 
wilde wel dat ik rijk was, dan kon je alles doen wat je wilde. Dat is het beeld dat de social 
media ons opdringen. In de popmuziekwereld, de filmindustrie is het alles goud, zilver en 
glitter wat er blinkt. We vergapen ons. Maar wijsheid? Verstand? De meeste van deze 
mensen houden er hele vreemde ideeën op na, die haaks op de Bijbel staan. Wat ik bedoel? 
Visies op huwelijk en seksualiteit, het man en vrouw zijn, uiterst linkse politieke opvattingen, 
openlijke uitingen van satanisme. Walgelijk. Van de week nog, een rapper brengt een nieuw 
nummer uit, het speelt zich af in de hel. Binnen een paar dagen tijd is het 56 miljoen keren 
bekeken (geschreven op 31 maart, moment van inspreken 1 april, 62 miljoen keer) Het 
verdient er goudgeld mee, maar hij verliest zijn ziel. En allen die zich eraan vergapen. Oud-
ouderling Russcher zei vroeger, WWW = wordt weder wijs. Zullen we afspreken dat we daar 
het internet voor gebruiken en alles wat via het internet ons aangeboden wordt. Om wijs te 
worden, tot zaligheid?! 
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 
In Spreuken wordt de mond, de tong en de lippen nogal eens in verband gebracht met het 
hart. Die twee hebben blijkbaar veel met elkaar te maken (10:20, 16:1 en 23, etc.). Een 
onder ons bekend spreekwoord onderstreept dat, waar het hart vol van is, daar stroomt de 



mond van over. Een goede vraag zou zijn, waar stroomt jouw mond van over, en de mijne? 
Leg die waterval van woorden eens naast de Bijbel. Welke les trek je daaruit?  
 
Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 
Ik moest hier denken aan Spreuken 17:25 ‘Een zotte zoon is een verdriet voor zijn vader, en 
bittere droefheid voor degene die hem gebaard heeft.’ In de Bijbel vinden we schrijnende 
voorbeelden van een zotte zoon die veel verdriet geeft aan zijn vader en moeder. Ik noem, 
zonder hierover uit te wijden twee voorbeelden: 1. David van zijn zonen Absalom (stond 
hem naar de troon) en Amnon (verkrachtte zijn zus, Davids dochter). 2. Jakob van zijn zonen 
Ruben (sliep met zijn vaders vrouw) Simeon en Levi (moorden een heel dorp uit). Jongelui, 
denk erom dat je je ouders veel verdriet doet met zotte, zondige, dwaze woorden en daden. 
Ik heb in mijn leven veel ouders ontmoet, om de inhoud van deze spreuk veel verdriet 
hadden, omdat ze het dagelijks ervaarden. Diep verdriet vanwege de gekozen weg van hun 
zoon en/of dochter. De Wet roept ons niet voor niets op: ‘Eert uw vader en uw moeder.’ Het 
begint niet met ‘gij zult niet/geen’. Het is een gebod met een belofte! De HEERE beloofd 
namelijk een rijke zegen bij gewillige en onderdanige gehoorzaamheid.  
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  
We lezen in Spreuken 16:9 ‘Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de HEERE stiert 
zijn gang.’ In het eerste gedeelte ging het ook al een beetje over dit thema. Dit vers is nauw 
verbonden aan vers 1 van dit hoofdstuk. Ik las ergens dat deze beide verzen ertoe moeten 
dienen om ons een les nederigheid te leren. Je zou ook kunnen zeggen, deze verzen leren 
ons te belijden met het volmaakte gebed: ‘Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op 
de aarde.’ Dat is moeilijk, heel moeilijk. Je zou maar ernstig ziek zijn, een geliefde moeten 
missen, gezakt zijn voor je stage, je rijexamen. Ja, zo lang we voorspoed hebben gaat het nog 
wel, maar nu in tegenspoed nog dit belijden. Wat God doet, dat is goed. Zoals Job en Eli, de 
eerste verloor 10 kinderen en beleed: ‘De HEERE heeft gegeven, de HEERE heeft genomen, 
de Naam des HEEREN zij geloofd.’ De tweede verloor 2 zonen en beleed: ‘Hij is de HEERE, Hij 
doe wat recht is in Zijn ogen.’ Deze belijdenissen gaan onmogelijk samen met een leven in de 
wereld. Ze gaan alleen samen met een leven met de Heere. En dan nog is het geen 
vanzelfsprekendheid. Dan nog is het bidden om die genade van deze overgave aan Gods wil 
en Zijn weg.  
 
Wat ik hier ook nog even onder de aandacht wil brengen is Spreuken 17:17 ‘Een vriend heeft 
te allen tijde lief, en een broeder wordt in de benauwdheid geboren.’ We vinden hier niet 
zozeer een tegenstelling die we in vele andere spreuken wel vinden. We vinden hier een 
toename in diepgang van de relatie. Een vriend is geen broer. De relatie van een broer tot 
een broer is een bloedband. (ja, in het natuurlijke leven kan een vriend ook je broer zijn, 
maar daar gaat het hier even niet om) Ben jij een vriend(in) zoals Spreuken 17:17 dat 
aangeeft? Of ben je een broeder/zuster? Men zegt wel eens: ‘in nood leer je je vrienden 
kennen.’ Ben jij een vriend(in) in de nood van een ander? Ook als het lastig wordt, ook 
wanneer je er onzeker onder bent, ook als je eigenlijk wel weet dat je vriend(in) de 
nood/benauwdheid aan zichzelf te wijten heeft? Of ben je een broeder/zuster? Dat wil 
echter niet zeggen dat je verkeerd gedrag vergoelijkt of iets dergelijks. Een echte vriend(in) 
durft eerlijk te zijn, ook als dat niet makkelijk is. Juist met eerlijkheid kom je het verst.  
 



Tot slot, Spreuken 16:20 ‘Die op het Woord verstandig let, zal het goede vinden, en die op 
den HEERE vertrouwt, die is welgelukzalig.’ Moet dit vers nog verduidelijking? Waarom las je 
deze week de Bijbel? Het is mijn wens en bede, dat dit was om het goede te vinden! Dat het 
was om in het Woord de Heere te vinden en door een geschonken geloof uit genade al je 
vertrouwen op Hem te stellen. Dan ben je welgelukzalig! 
 
Dit was het voor vandaag. Tot de volgende keer zo de Heere wil en wij leven zullen.  


