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Beste jongeren en ouderen, fijn dat jij en u opnieuw meeluistert of meeleest. Gisteren hebben we samen 

volgens het Bijbelleesrooster Spreuken 22:22-29 gelezen. Dit gedeelte behoort tot het derde hoofddeel van 

het boek Spreuken: vanaf hoofdstuk 22:17 tot en met Spreuken 24:34 met daarin ruim dertig spreuken, 

waarvan vijf spreuken in dit gedeelte.  

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

In vers 22-23 lezen we: ‘Beroof den arme niet, omdat hij arm is, en verbrijzel den ellendige niet in de poort. 

Want de HEERE zal hun twistzaak twisten, en Hij zal dengenen die hen beroven, de ziel roven.’ Dit is een 

ernstige en indringende waarschuwing van de HEERE. Want het is Gods wil en Zijn bevel. Gij zult niet stelen: 

het achtste gebod. En hier benadrukt Hij dat we zéker de arme (omdat hij al zo arm is) niet mogen beroven. 

En daarbij ook: verbrijzel den ellendige niet in de poort. Een ellendige is een hulpeloos en weerloos mens; en 

daarom vaak het slachtoffer van onderdrukking. Dat iemand zó hulpeloos is, wordt vaak extra duidelijk in de 

poort, waar de rechtspraak plaatsvindt. De HEERE komt als Koning op voor zulke mensen. Het is Gods oog 

over de arme. Dit leert ons ook over God dat Hij zóveel onrecht niet ongestraft zal laten. Hij zal hun twistzaak 

twisten: dat is hun recht verdedigen. Daarin klinkt in vers 23 ook Gods oordeel voor hen die armen beroven: 

God zal hen van het leven beroven! Geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven (1 Korinthe 6:10b). 

Wat leert dit gedeelte nog meer over God? Ook in de verzen 24-29 wil de HEERE ons de ware wijsheid leren. 

Immers, de inleiding en samenvatting van het gehele Spreukenboek is in Spreuken 1:7 te lezen: ‘De vreze 

des HEEREN is het beginsel der wetenschap; (maar) de dwazen verachten wijsheid en tucht.’ God wil ons 

mensen door Zijn goede geboden van slechte en dwaze wegen afhouden en de enige goede Weg wijzen. 

Onze samenleving zou er heel anders uitzien wanneer er stipt geleefd werd náár Gods geboden. Want hoe 

zou ons land er uit zien zonder regels en geboden? Door uw, jouw en mijn zondeval zou het volledig 

onleefbaar worden in deze wereld. Daarom heeft God de overheid gegeven als Zijn dienares, ons ten goede. 

Beseffen wij dat allen die over ons gesteld zijn, namens God gezagsdragers zijn? 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

Wat we in vers 22 lazen, leert ons ook iets over de mens. Door onze zondige aard zijn wij dieven en rovers 

geworden en daarom stelen we. Dat geldt ook voor de volgende spreuken in dit gedeelte: 

Vers 24-25 noemt mensen waar wij mee omgaan: ‘Vergezelschapt u niet met een grammoedige, en ga niet 

om met een zeer grimmig man. Opdat gij zijn paden niet leert, en een strik over uw ziel haalt.’ Dit is een 

waarschuwing tegen de omgang met heetgebakerde mensen. Iemand die snel driftig en opvliegend van 

karakter is. Een gezegde luidt: ‘Waar je mee omgaat, word je mee besmet.’ Je neemt bijvoorbeeld gewoonten 

over van zo iemand. Je raakt gewend aan zulke mensen en gaat het misschien nadoen. Dat gaat ongemerkt. 

Maar door omgang met zulke mensen span je een (val)strik voor jezelf, met gevaar voor eigen leven! 

Hetzelfde gebeurt wanneer je films bekijkt waarin geweld voorkomt; of waarin gewelddadige opmerkingen 

worden gemaakt: het beïnvloedt je denken. Er liggen zoveel verborgen strikken van de duivel, waardoor wij 

kunnen struikelen en vallen. Juist daarom mag ons gebed wel zijn, uit Psalm 119:18 (berijmd): 

Doe mij op ’t pad van Uw geboden treên;  

Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen; 

Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen.  

In vers 26-27 lezen we: ‘Wees niet onder degenen die in de hand klappen, onder degenen die voor schulden 

borg zijn. Zo gij niet hadt om te betalen, waarom zou men uw bed van onder u wegnemen?’ Dit is een les om 

niet zomaar borg te staan voor dschulden van een ander. Het kwam in die tijd voor dat iemand die geld moest 

lenen dan een ander vroeg om borg voor hem te staan. Dat werd dan met een handklap bevestigd. Als 

diegene de schuld niet kon afbetalen, dan moest de borg de schuld betalen. Maar een schuldeiser had wel 

de macht om alles op te eisen. We kennen in de Bijbel voorbeelden van onbarmhartige schuldeisers die géén 

medelijden hebben voor mensen die hun schulden niet kunnen terugbetalen. Dan kan het zomaar gebeuren 

dat je niet alleen geen huis meer hebt, maar zelfs geen bed meer om te slapen. ‘Wees niet onder diegenen’ 

die zo snel en onvoorzichtig bezig zijn, zegt de HEERE. 



De HEERE onderwijst in vers 28: ‘Zet de oude palen niet terug, die uw vaderen gemaakt hebben.’ Daarmee 

worden de grenzen van een stuk land bedoeld, de (land)palen of grensstenen van het landbezit. Het 

verleggen van grenzen, om zodoende je eigen land te vergroten, is een misdaad. Opnieuw een waarschuwing 

tegen oneerlijkheid en stelen: het achtste gebod. Dit was toen blijkbaar nodig en nu ook! In de Heidelbergse 

Catechismus is bij de uitleg van het achtste gebod alles in detail genoemd: ‘vals gewicht, maar ook el en 

maat.’ God noemt het ‘dieverij: alle boze stukken en aanslagen waarmee wij het goed van onze naasten aan 

onszelf toebrengen.’ Deze wereld is vol onrecht. Maar door ontdekkende genade schrikken we van onszelf. 

Hoe spreekt uw en jouw geweten bij deze Spreuken? De Heere ziet onze daden en Hij gaat onze wegen na.        

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

In geheel het Spreukenboek gaat het in de kern om het hoofdthema uit Spreuken 1:7: ‘De vreze des HEEREN 

is het beginsel der wetenschap; (…)’ Spreuken bevat allerlei thema’s en omstandigheden vanuit het dagelijks 

leven. Het draait om het Bijbels kernwoord ‘Vreze des HEEREN’ in de praktijk. Dat is een diep ontzag voor 

de HEERE, een heilige eerbied en heilig respect voor de Hem hebben. Echter, dit is geen angst voor God, 

maar een kinderlijke vreze (eerbied) met de liefde van het hart en een kinderlijk vertrouwen. Dat is een vrucht 

van het werk van Gods Geest in ons hart. De Heilige Geest wordt ook genoemd de Geest der wijsheid, de 

Geest der genade en de Geest des geloofs. Die gaan altijd samen: er is geen vreze des HEEREN zonder 

wijsheid, genade en geloof. We zingen dat in Psalm 19: de vreze des HEEREN is rein (…) en begeerlijker dan 

goud. Hij opent uit genade een fontein van heil, dat nooit vergaat. Dat is de ware wijsheid, het ware geluk. In 

Job 28:28 lezen we het ook: ‘De vreze des Heeren is de wijsheid, en van het kwade te wijken is het verstand.’ 

De vreze des HEEREN doet wijken van het kwaad. Daar verbindt God Zijn rijke zegen aan: ‘Zie, des HEEREN 

oog is over degenen die Hem vrezen, op degenen die op Zijn goedertierenheid hopen’ (Psalm 33:18). 

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid. Maar die wijsheid hebben we niet in onszelf. Er is maar 

één Opperste Wijsheid waar niets bovenuit gaat. Die Wijsheid is een Persoon, de Heere Jezus Christus. 

Paulus vreesde de Heere, maar moest wel belijden in Romeinen 7:19 ‘Want het goede, dat ik wil, doe ik niet, 

maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.’ Na zijn bekering moest hij nog steeds erkennen ‘tot alle boosheid 

geneigd’ te zijn. Hij zegt zelfs in vers 24: ‘Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?’ 

Hij had zo’n last van zijn zonden. Direct geeft hij het antwoord in vers 25: ‘Ik dank God door Jezus Christus, 

onzen Heere.’ De kanttekening leert: ‘Namelijk (ik dank God) dat God mij alreeds door Christus verlost heeft 

van de heerschappij (macht) der zonde, dat ik nu, hoewel de zonde mij nog aankleeft, dat ik nochtans geen 

gewillige slaaf van de zonde meer ben, maar daartegen strijd, en die door Christus’ Geest kan overwinnen’.  

Misschien heeft u ook een opvliegend, driftig karakter, zoals we lazen in dit gedeelte (Spreuken 22:24-25). 

Wij kunnen onze verdorven, zondige natuur niet opknappen. Het gaat erom dat we gewassen en gereinigd 

zijn in het bloed van Christus, de Opperste Wijsheid. We zijn alleen rechtvaardig in Hem en heilig in Hem. 

Door de gerechtigheid van Christus. Zoals de Heere Jezus heeft gezegd: ‘Zonder Mij kunt gij niets doen’.  

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Het boek Spreuken is praktijkonderwijs voor elke dag. Het leven naar Gods wil, tot Zijn eer en tot het welzijn 

van de naaste. En daar verbindt de HEERE Zijn zegen aan. God gaf ons Zijn Woord, ook het boek Spreuken… 

Niet om het oppervlakkig eens door te bladeren. Hij wil dat wij ons hart erop zetten. Dat het een hartelijke 

zaak, een zaak van ons hart is. Een hartelijke liefde tot God en ook een hartelijke liefde tot onze naaste. 

Daarom wordt een treffende vergelijking gemaakt in vers 29 met een vakman, die bekwaam is in zijn werk: 

‘Hebt gij een man gezien, die vaardig in zijn werk is? Hij zal voor het aangezicht der koningen gesteld worden; 

maar voor het aangezicht der ongeachte lieden zal hij niet gesteld worden.’ Vooral koningen willen en zullen 

zo iemand graag in dienst hebben. Deze bekwame vakman is een spiegel voor ons persoonlijk hart en leven. 

Want als het gaat om ons leven voor het aangezicht van dé Koning der koningen, dan zullen we ook het 

goede voor de naaste zoeken. Het leven in de vreze des HEEREN blijkt ook uit de vruchten van het geloof in 

ons persoonlijk leven. Sálomo maakt geen onderscheid tussen het geestelijk leven en het dagelijks leven. 

Hoe staan wij bij anderen bekend? Zijn wij eerlijk en betrouwbaar? Met wie gaan we om? Hebben wij oog 

voor de nood van onze naasten, met name de armen? Of sluiten we onze ogen daarvoor? Dan lopen we 



voorbij aan een mens in nood. Net zoals de rijke man Lazarus gewoon links liet liggen. En hoe praten wij over 

anderen? Laten wij ons meenemen in het verspreiden van roddels of geruchten? Laten wij ons leiden door 

eigen voordeel of nadeel? 

De evangelist George Whitefield (1714-1770) ontmoette in Schotland een arme weduwe die nauwelijks kon 

rondkomen. Whitefield gaf haar uit medelijden geld. Zijn knecht zei onderweg tegen hem: ‘U geeft zoveel, dat 

u bijna niets meer voor uzelf overhoudt.’ Maar Whitefield antwoordde: ‘Als de Heere ons zo’n arme vrouw 

laat ontmoeten, zijn we verplicht te helpen.’ Plotseling kwam uit het struikgewas een rover tevoorschijn, die 

schreeuwde: ‘Je geld of je leven!’ Whitefield gaf de weinige geldstukken die hij nog had aan deze struikrover. 

Maar een paar minuten later haalde de overvaller hen weer in en eiste de mooie, kostbare jas van Whitefield. 

‘Als ik die van jou krijg!’ zegt Whitefield. En de evangelist ging verder in die versleten jas van de struikrover. 

Even later werden ze opnieuw achtervolgd, maar wisten ze te ontsnappen. In die oude jas bleek nog veel 

geld te zitten en de rover kwam er te laat achter. Whitefield mocht het gehele bedrag schenken aan de arme 

mensen en voor het weeshuis. Zo mocht hij in opdracht van Zijn Koning, in de vreze des HEEREN, rusteloos 

en onvermoeibaar het Evangelie prediken en zorgen voor de armen. Hij heeft eens gezegd: ‘Heere Jezus, ik 

ben vermoeid in Uw werk, maar niet van Uw werk. Ik zou tevreden zijn als mijn naam zou vergaan, opdat de 

Naam van mijn dierbare Verlosser daardoor mocht worden verheven!’   

We hopen, Deo Volente, tot de volgende keer. 

 


