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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. Veel 
wijsheden van Salomo zijn tot ons gekomen. Opnieuw is het lastig een samenvatting van het 
gelezene te geven, maar globaal genomen ging het afgelopen week in hoofdstuk 20 over 
eerlijkheid en waarheid en in hoofdstuk 21 over levensleiding. Verder is in het PDF-bestand 
op de website en de app een overzicht van het Bijbelboek Jona en Joël opgenomen. Lees dat 
eens aandachtig door, daar kan je de komende weken gemak van hebben.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
20:27 ‘De ziel des mensen is een lamp des HEEREN, doorzoekende al de binnenkameren des 
buiks.’ Dit is een wat lastig vers. Dat komt vooral door het woordje ‘ziel’. Dit woordje laat 
zich echter ook vertalen met het woord ‘adem’. Deze tekst wil duidelijk maken dat de mens 
alleen maar leeft, dankzij de HEERE. Hij is het die de adem aan de mens gaf. Genesis 2:7. Het 
beeld van de lamp maakt duidelijk dat tevens niets voor de HEERE verborgen is. Hij kent 
namelijk elke schuilhoek van ons bestaan. Ons hart. Onze gedachten. Het is belangrijk dat we 
dat beseffen. De dichter van Psalm 139 wist dat ook: ‘HEERE, Gij doorgrondt en kent mij. (…) 
HEERE, Gij weet het alles.’ Bid dagelijks om door Gods Geest ontdekt te worden aan je van 
nature gesloten ogen. Zonder de HEERE kun je niet iets doen. 
 
God is almachtig. Dat belijden wij. Dit komt ook sterk tot uitdrukking in 21:1 ‘Des konings 
hart is in de hand des HEEREN als waterbeken. Hij neigt het tot al wat Hij wil.’ De koning was 
in OT-tijden een ontzettend machtige persoon. Hij regeerde niet alleen over het land, maar 
deed ook de rechtspraak. Hij kon iemand laten doden wanneer hij dat wilde bijvoorbeeld. 
Zelfs zo’n machtige koning is in de hand van de HEERE als was. Hij buigt het zoals Hij dat wil. 
Zoals een waterbeek kronkelt en niet recht is. Dit vers wil echter niet zeggen dat God dit 
altijd doet ten goede. Dat blijkt wel uit het leven van koning Farao. God neigde zijn hart tot 
wat Hij wilde, dat moest allemaal meewerken aan Zijn Goddelijke plan ter verlossing van Zijn 
volk Israël uit Egypte. Ook in onze tijd lijkt het wel eens dat onze koning(in), minister-
president e.d. volharden in hun leven zonder God. Maar laat 21:1 voor ons een 
aanmoediging zijn om voor hen te bidden. Juist in deze donkere en moeilijke tijd. Deze tekst 
is een baken van hoop in de woeste wereldzee.  
 
Tot slot bij deze eerste vraag, 21:3 ‘Gerechtigheid en recht te doen is bij den HEERE 
uitgelezener dan offer.’ De eerste vraag die zich hier opdoet is: De HEERE heeft toch offer 
geboden? En daarbij, welke mens kan vanuit zichzelf gerechtigheid en recht doen? Wat 
betreft de eerste vraag, inderdaad, de HEERE heeft ze geboden. Hij heeft in de ceremoniële 
wet (zie kernwoorden) de offers geboden. Maar daar komt iets bij. In het geheel van het 
Spreukenboek is wel duidelijk geworden dat de werkelijke wijsheid, het werkelijk goede, 
hetgeen recht en gerechtigheid is, komt vanuit God en wordt meegedeeld door het geloof 
en wordt beoefend door de vreze des HEEREN. Dus wie de HEERE vreest, werkelijk vreest, is 
met die gerechtigheid (geschonken!) aangenamer bij God dan degene die een offer brengt 
uit gewoonte. Leg je leven hier eens naast. Hoe dien jij de Heere? Uit gewoonte of uit de 
vreze des HEEREN?  
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 



Hier zou ik willen noemen 20:13 ‘Heb de slaap niet lief, opdat gij niet arm wordt; open uw 
ogen, verzadig u met brood.’ Het thema luiheid en hard werken is vaker voorgekomen in de 
wekelijkse overdenkingen en het Spreukenboek. Nu we Spreuken voorlopig afsluiten wil ik er 
nog 1 keer op terugkomen. Heel nadrukkelijk worden wij hier opgeroepen om de slaap niet 
lief te hebben. Als we gezond zijn, dan moeten we werken en niet de tijd verslapen. Ja, rust 
heeft ieder mens nodig, de een meer dan de ander. Let er ook op dat de Bijbel ons leert: 6 
dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Lanterfanten, eindeloos online surfen, eindeloos 
uitslapen past niet bij dit gebod. Probeer je hier ook eerlijk op te onderzoeken. Wie niet 
werkt zal ook niet eten. Dit vers zegt dat je er arm van wordt. Open ogen, betekent werken, 
geld verdienen en daartoe in de gelegenheid gesteld worden eten te kopen. Mag ik dan 
nooit eens uitslapen? Ik denk dat we uitslapen niet tot een doel moeten stellen. Maar als 
een middel kunnen gebruiken om gemiste rust bij te tanken. Het is een heel goed 
calvinistisch principe om hard te werken. Nee, dat betekent niet dat je alleen maar voor je 
werk moet gaan. Er is meer in het leven. Ik ga ervan uit dat je dat begrijpt. Alles naar haar 
orde. Door hard te werken, doe je wat de Heere vraagt. Werk dan maar hard, met de bede in 
je hart, ‘Heere, geef toch dat ik mag werken tot eer van uw Naam!’ Leg je leven er maar 
naast, verantwoord het vanavond maar voor de Heere.  
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 
Het viel mij deze week weer op dat wij door Salomo heel nadrukkelijk opgeroepen worden 
om actief aanwezig te zijn in de wereld waarin we gesteld zijn. Want hij zegt in 21:11 ‘Als 
men den spotter straft, wordt de slechte wijs; en als men den wijze onderricht, neemt hij 
wetenschap aan.’ Door om je heen te zien, waar te nemen, word je gewaar dat er spotters 
zijn in de wereld om je heen. In de online- en in de offlinewereld. We worden dus 
opgeroepen kenbaar te maken dat iemand spot. De Heere wil niet dat we het spotten laten 
doorgaan. Want als je een spotter bestraft zegt de Heere hier, dan wordt de slechte, dat is 
de onwetende, wijs. Het is vormend voor een ander. En ja, dat is moeilijk, in de trein, op de 
stage, op het werk, op school. We zijn, ik erbij, vaak zo bang dat we buiten de groep vallen, 
dat we er niet bij horen, dat we voor vroom versleten worden enz. Toch staat de oproep 
hier. Probeer die biddend te gehoorzamen.  Biddend om een woord van wijsheid op het 
juiste moment, stilletjes voordat je wat zegt. Biddend om vrijmoedigheid om op een later 
ogenblik met die spotter in gesprek te gaan en om de standvastigheid en de moed om het 
niet te laten gaan. Door dit te doen kun je een middel zijn en anderen winnen voor het 
Koninkrijk van de Heere. Hij is toch een goede Koning? Zou je niet willen dat iedereen Hem 
diende? Zie hier je taak!  
 
Misschien tot slot nog goed om te noemen, 21:31 ‘Het paard wordt bereid tegen den dag 
des strijds; maar de overwinning is des HEEREN.’ Ook een terugkerend thema in het 
Spreukenboek. Wij hebben onze verantwoordelijkheden te nemen. Het paard wordt voor de 
oorlog, de strijd uitgerust. Krijgt beschermende uitrusting aan, die hem tegen pijlen, 
zwaarden en speren moeten beschermen. Een soldaat doet hetzelfde. Die bereidt zich 
terdege voor. Maar… dit alles garandeert de overwinning niet. Die overwinning ligt in de 
hand van de Heere. De Psalmen (33) wijzen ons er ook op, die vertrouwt op de sterkte van 
een paard of van een man, zal verliezen. Maar die met de HEERE is, die is de sterkste. In alles 
geldt ook hier, zoals God het wil. Dus, wij moeten onze verantwoordelijkheden nemen in ons 
leven, naar eer en geweten. De zegen erover is aan de HEERE.  
 



Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 
Bij 20:22 ‘Zeg niet ik zal het kwaad vergelden; wacht op den HEERE, en Hij zal u verlossen.’ 
vond ik veel verwijsteksten. Zo vinden we daar verwijzingen naar: Deut. 32:35, Spreuken 
17:13, 24:29, Rom. 12:17, 1 Thess. 5:15 en 1 Petrus 3:9. Al deze teksten verwijzen naar deze 
kern. Vergeld geen kwaad met kwaad. Laat de vergelding aan de Heere over. Samengevat in 
het onderwijs van de Heere Jezus in Lukas 6:29 ‘Dengene, die u aan de wang slaat, biedt ook 
de andere; en dengene, die u den mantel neemt, verhindert ook den rok niet te nemen.’ Dat 
is een moeilijke les voor ons. Maar wie Christus wil volgen, zal Hem ook in deze voetstappen 
moeten volgen. Biddend, om die genade, die nederige en dienende houding.  
 
Bij 21:12 ‘De rechtvaardige let verstandelijk op des goddelozen huis, als God de goddelozen 
in het kwaad stort.’ Dacht ik aan Psalm 73. Waar Asaf zijn worsteling met ons deelt. Hij ziet 
de goddelozen voorspoed hebben en hij als kind van God tegenspoed. Hij wordt er dan 
opmerkzaam op gemaakt wat het einde van de goddelozen is. Dan moet hij tot zijn grote 
schaamte het voor God belijden, ‘ik ben een groot beest bij U.’ Dat is diep… Mag je dit 
kennen? Laat je niet meenemen met het welvaartsevangelie. Als je voor Jezus kiest gaat je 
weg over rozen, is het allemaal rozengeur en maneschijn. Wie Jezus volgt, wordt een 
kruisdrager, een dagelijkse kruisdrager. Achter de Grote Kruisdrager aan! Vergaap je dan niet 
aan de weelde en rijkdom van de wereld, de goddelozen. Dat zijn allen die zonder God leven. 
Sterker, dat zijn kerkmensen als jij en ik die de Heere Jezus niet als hun Verlosser en 
Zaligmaker hebben leren kennen.  
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  
Opnieuw komt de gehoorzaamheid tot de ouders terug. In 20:20 ‘Wie zijn vader of zijn 
moeder vloekt, diens lamp zal uitgeblust worden in zwarte duisternis.’ Vanuit Exodus 21:17 
‘Wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden.’ Blijkt dat iemand 
die vader of moeder vloekt moet sterven. In dit vers heet dat ‘diens lamp zal uitgeblust 
worden in zwarte duisternis.’ God acht het ouderschap heel hoog. Dat moet je hierin aflezen. 
Vader en moeder verdienen vanwege hun rol als ouders onze absolute gehoorzaamheid, 
tenzij… ze iets vragen dat tegen Gods Woord ingaat. Ouders hebben de 
verantwoordelijkheid Gods hand op aarde te zijn in het grootbrengen en opvoeden van jou 
en mij. Dat is een zware verantwoordelijkheid, waar ze ‘ja’ op gezegd hebben bij de Heilige 
Doop. Het is goed om dagelijks voor je ouders te bidden. Dat ze de wijsheid mogen 
ontvangen om jou op te voeden in de vreze des HEEREN. Bid dan ook dagelijks om een 
gehoorzaam hart. Want zoals we geboren zijn, zeggen we van jongs af aan: NEE! Tegen onze 
ouders.  
 
Tot slot, 21:30 ‘Er is geen wijsheid, en er is geen verstand, en er is geen raad tegen den 
HEERE.’ Dit vers is als het ware een negatieve ‘versie’ van 1:7 ‘De vreze des HEEREN is het 
beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht.’ Wat zegt dan 21:30? Alle 
wijsheid die tegen de wijsheid van de HEERE in gaat is geen wijsheid maar dwaasheid. Laten 
we onszelf er eens op onderzoeken, waar zoeken wij de wijsheid? In de vreze des HEEREN? 
Of in het dienen van ons eigen hart, de wereld en de duivel? Laten we eerlijk zijn vandaag, 
wie de Heere liefheeft, die weet dat hij of zij een dwaas is en bidt dagelijks om van dat 
dwaze hart verlost te worden, en bid of hij of zij van genade mag leven die dag, in de vreze 
des HEEREN. Wie niet eerlijk gemaakt is door de Heere, niet aan zichzelf ontdekt is, die 
denkt met de farizeeër voor in de tempel, met mij zit het wel goed. Het valt wel mee. Ik doe 



dit, ik doe dat… Zeg het eens, ben jij, om in het beeld te blijven een wijze dwaze farizeeër of 
een dwaze wijze tollenaar?  
Dit was het voor deze week. Tot de volgende keer, zo de Heere wil en wij leven zullen.  
 
 
OVERZICHT – Bijbelboek Jona 
 

I. God roept Jona naar Ninevé toe (1:1-17) 
a. Zijn roeping (1:1-2) 
b. Zijn ongehoorzaamheid (1:3) 
c. De consequenties daarvan (1:4-16) 
d. Gods genade (1:17) 

II. Jona bidt en God antwoord (Jona 2) 
III. God roept Jona opnieuw om naar Ninevé te gaan (Jona 3) 

a. Zijn hernieuwde roeping (3:1-2) 
b. Zijn gehoorzaamheid (3:3-4) 
c. De consequenties daarvan (3:5-9) 
d. Gods genade (3:10) 

IV. Jona bidt en God antwoord (Jona 4) 
 
 
OVERZICHT – Bijbelboek Joël 
 

I. Introductie (1:1) 
II. De invasie van de sprinkhanen: het oordeel uitgelegd (1:2-20) 

a. De omvang en de gevolgen van de plaag (1:2-12) 
b. Oproep tot bekering in het licht van de plaag (1:13-14) 
c. Het opmerken van Gods hand in dit alles (1:15-20) 

III. De dreiging van Dag des HEEREN (2:1-17) 
a. De verwoesting is op handen en er is geen ontkomen meer aan (2:1-11) 
b. Oproep tot bekering in het licht van de nadere verwoesting (2:12-17) 

IV. Herstel (2:18-32) 
a. Fysiek herstel van het land (2:18-27) 
b. Geestelijke opwekking van het volk (2:28-32) 

V. Het oordeel van God: het oordeel uitgevoerd (Joël 3) 
a. Het oordeel tegen de volken (3:1-15) 
b. Het oordeel namens Israël (3:16-21) 


