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

We hebben met elkaar Spreuken 18:1 – 20:10 gelezen. Opnieuw is het moeilijk om een 

samenvatting te geven omdat Spreuken is opgebouwd met losse spreuken. Het is leerzaam 

om niet teveel teksten in een keer te lezen, maar om spreuk na spreuk te overdenken en je 

zelf de vraag te stellen: Wat zegt de HEERE hier tot mij? Het van Dale woordenboek schrijft 

bij spreuk: zegswijze met diepere betekenis. Elke spreuk heeft een diepere betekenis. De 
HEERE heeft Spreuken bedoeld om de mens na te laten denken; om duidelijk te laten zien 

wat het verschil is tussen goed en fout. Dit Bijbelboek heeft als uitgangspunt de HEERE te 

bedoelen. Eerbied voor Hem te hebben door Zijn Geboden te gehoorzamen. 
 

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In Spreuken 18:22 lezen we: Die een vrouw gevonden heeft, heeft een goede zaak gevonden, 
en hij heeft welgevallen getrokken van den HEERE. De kanttekening zegt hier zo treffend: Te 
weten een goede en godvrezende. Heb jij verkering? Kan van jou gezegd worden: Een goede 
en godvrezende vriend of vriendin te zijn omdat je de HEERE mag vrezen? Heb je geen 

verkering? Zoek je een goede en godvrezende wederhelft? De HEERE is de Gever. Bij Hem 

moet je zijn om raad en advies. Je mag in het gebed aan de HEERE voorleggen of Hij je een 

goede en godvrezende wederhelft wil geven.  

 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In Spreuken 18:8 staat geschreven: De woorden des oorblazers zijn als dergenen, die 
geslagen zijn, en die dalen in het binnenste des buiks. Het gaat in deze tekst over degenen 

die een kwaad gerucht van iemand anders verspreiden. Dit met het doel om iemand anders 

te schaden. Het kan overkomen dat het gerucht met veel verdriet wordt verspreid, alsof het 

degene die het gerucht verspreidt ook pijn doet. Er staat: De woorden des oorblazers zijn 
als dergenen die geslagen zijn. Herken jij jezelf in deze tekst? Iemand van je vriendinnen 

gaat zo het lijkt alles voor de wind. Diep in je hart ben je jaloers op haar. Ze heeft een 

zaterdagbaantje waar jij ook hebt willen werken. Ze heeft verkering met iemand waar jij ook 

een oogje op hebt gehad. Ze haalt goede cijfers op school en jij blijft ploeteren om net 

genoeg studiepunten te halen. Op een dag hoor je dat ze verdacht wordt van diefstal. Deze 

reputatieschade vind je diep in je hart niet erg. Zonder hoor en wederhoor vertel je het 

nieuwtje graag verder: “heb je het ook gehoord”? Je kijkt er een beetje bedrukt bij en zegt 

ook nog: “echt sneu voor haar, hopen dat het niet waar is” maar ondertussen heb je er een 

vermaak in. De woorden des oorblazers zijn als dergenen, die geslagen zijn. En hoe gaat de 

tekst verder? En die dalen in het binnenste des buiks. Het is met roddels als met lekker 

eten, het is niet moeilijk om het tot je te nemen en het zakt diep in je lichaam weg. Zo ook de 

roddel. En die dalen in het binnenste des buiks. 

 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

In hoofdstuk 19:27 lezen we: Laat af, mijn zoon, horende de tucht, af te dwalen van de 
redenen der wetenschap. Hiermee hebben we het kernwoord ‘tucht’. In het dagelijkse leven 

heeft tucht te maken met discipline. Tucht is in het leger het extreem vaak uitoefenen van 

bepaalde handelingen zodat men er niet meer over behoeft na te denken om de bevelen 

onmiddellijk te kunnen uitvoeren. Tucht verwijst ook naar maatregelen om orde houden. 

Vaak heeft tucht een negatieve lading. We denken vaak met het woord tucht aan straf. Maar 



zo is tucht niet bedoeld. Tucht heeft ook als doel om te herstellen, te genezen. Dus niet om 

te verwijderen maar om te verbinden. Iemand die zich laat tuchtigen, laat zich niet slaan, 

maar laat zich leiden. Op school bijvoorbeeld, wordt je ook getuchtigd. Heb je daar weleens 

bij nagedacht? Vanaf de eerste tot de laatste schooldag wordt je getuchtigd. De leraar leid je 

vanaf dag één, door alle leerstof heen, naar de laatste schooldag. De onderwijzer tuchtigt, 

leid je van het ene schooljaar naar het andere schooljaar. Zo is het ook geestelijk. Een 

treffend voorbeeld staat in Galaten 3:24 waar staat: Zo dan, de wet is onze tuchtmeester 
geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. De HEERE 

gebruikt de Wet om je te tuchtigen. De HEERE gebruikt Zijn Wet om je te ontdekken zodat je 

Christus nodig krijgt. Je wordt uitgedreven naar de Heere Jezus. De Wet is dan de 

tuchtmeester tot Christus. De HEERE leid je dan tot Christus. Gods kinderen krijgen ook het 

verlangen om te tuchtigen. Een verlangen om een middeltje te zijn om anderen tot Christus 

te leiden.  

 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In Spreuken 19:21 staat: In het hart des mans zijn veel gedachten; maar de raad des 
HEEREN, die zal bestaan. Deze tekst heeft raakvlakken met Jesaja 46:10b waar we lezen: 

Mijn raad zal bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen doen. Matthew Henry schijft heel 

treffend: Zijn raad stuurt de maatregelen van de mensen heel vaak in de war en houdt de 
uitvoering van hun plannen tegen, maar hun plannen kunnen Gods raad nooit veranderen of 
de uitvoering ervan tegenhouden. Deze verklaring is anno nu ook uiterst actueel. In deze 

coronatijd stuurt Zijn raad de maatregelen van de mensen in de war, zonder dat Hij Zelf het 

stuur uit handen verliest! 

 Deze aarde is getroffen door het coronavirus. Het maatschappelijk, kerkelijk en privéleven 

is in de war. We lezen in Spreuken 19:21: In het hart des mans zijn veel gedachten; maar de 
raad des HEEREN, die zal bestaan. Het afgelopen jaar zijn er bij vele miljoenen mensen ook 

veel gedachten geweest. Gedachten over deze coronavirus. Zullen er ook miljoenen zijn 

geweest die gedacht hebben aan het tweede gedeelte van deze tekst: Maar de raad des 
HEEREN, die zal bestaan? Heb jij dit mogen horen vanuit de Tweede Kamer? En jij? Heb jij 

rust gevonden in deze tekst? Rust, omdat je mag weten dat de HEERE alle dingen bestuurt? 

Jou leven bestuurt? In het hart des mans zijn veel gedachten, maar de raad des HEEREN, 
die zal bestaan. Dan mag je alle omstandigheden van het leven aan Hem over geven. Gods 

kinderen mogen hun leven over geven aan Zijn Vaderlijke zorg. 

 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? 

In Spreuken 18:10 staat: De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal 
daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden. De Naam Des HEEREN betekent 

hier de HEERE Zelf. 

De HEERE Zelf wordt een sterke Toren genoemd. In deze Toren ben je veilig naar lichaam 

en ziel. Maar voor wie? De kanttekening zegt: Dat is, de Heere Zelf, welverstaande voor die 
die Hem recht kennen en aanroepen. Ken jij de HEERE? Ben jij reeds deze Sterke Toren 

binnen gegaan? Elk moment wanneer je een preek hoort word je genodigd om deze Toren 

binnen te gaan. Elk moment wanneer je uit de Bijbel leest word je genodigd deze Toren 

binnen te gaan. In deze Toren is een volkomen veiligheid. Vraag maar veel of de HEERE met 

Zijn Geest je wil ontdekken dat je buiten deze Toren verloren bent, arm bent, onder Zijn 

toorn verkeert, geen toekomst hebt. De trap en mate van deze ontdekking is verschillend, 

maar een ieder die de HEERE met Zijn Geest voorbereid tot de zaligheid zullen vluchten 



naar én in deze Toren. Bij deze ontdekking gaat je eigen ‘ik’ – je eigen toren – omver. Je 

capituleert. Je bezwijkt. Je geeft je over. Vandaaruit richt de HEERE in je leven een andere 

Toren. De Toren Christus. Dan ben je veilig in Hem. Veilig in Christus de Sterke Toren. Een 

groter wonder is er in dit leven niet denkbaar! Geborgen te zijn in Christus! 

 

We gaan afronden. In Spreuken 18:11 lezen we: Des rijken goed is de stad zijner sterkte, en 
als een verheven muur in zijn inbeelding. Hierin ligt een waarschuwing. Je kunt zo op de 

hoeveelheid van je geld vertrouwen, dat je denkt: “ik ben binnen” of “ik ben veilig”. Er staat: 

als een verheven muur. Met andere woorden; wat kan mij in financieel opzicht nog 

gebeuren? Maar wanneer ben je echt rijk? Dit doet me denken aan een gebeurd verhaal in 

Engeland. Er was eens een rijk man met veel bezittingen. Elk jaar werd zijn bezitting groter. 

Dit in tegenstelling van de kleinere boeren, die juist gedwongen werden om landerijen te 

verkopen om zo rond te kunnen komen. Deze rijke landman liet graag blijken dat hij een rijk 

man was. Op een dag ontmoette deze rijke man de armste man van het dorp, de oude Jacob. 

De rijke landman maakte de opmerking: “Zo Jacob, heb je het al gehoord, gisteren heb ik 

weer een nieuw stuk land gekocht. Al deze landerijen, zover je kunt zien zijn mijn eigendom. 

Alles is van mij, ik ben verreweg de rijkste man van het dorp”. De oude Jacob wees naar 

boven en vroeg: “En de hemel boven al die landerijen, is die ook van u”? “Nee natuurlijk niet” 

antwoorde de landheer. “Welnu” zei Jacob “die is van mij”. Ik mag door genade weten dat de 

Heere Jezus Zijn dierbaar bloed voor mij gestort heeft aan het kruis van Golgotha. Ik weet 

mij Zijn eigendom in leven en sterven, nu heeft Hij mij die hemel beloofd. Die hemel is nu 

van mij!”. De landheer wist daarop niets te antwoorden en ging weg. Die nacht droomde hij 

dat over drie dagen de rijkste man van het dorp zou sterven. Badend in angstzweet schrok 

hij wakker. Hij at en sliep nauwelijks meer. De derde dag brak aan. Met veel angst meende 

hij dat het zijn laatste dag zou zijn. Toen kwam één van de bedienden binnen en zei: 

“Vannacht is oude Jacob gestorven”. De droom is waar geworden: Over drie dagen zal de 

rijkste man van het dorp sterven… 
 

Zul jij, met deze oude Jacob, eenmaal opstaan in het eeuwige leven? 

Wat hiervoor nodig is, staat in ’t Kort Begrip vraag/antwoord 45 beschreven! 

 

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

volgende keer! 

 
 

 


