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Beste luisteraar, jongeren en ouderen, van harte welkom!  

Gisteren hebben we Spreuken 24:17-26 gelezen. Het gaat in hoofdstuk 24 over ‘lessen der 

wijsheid’. Vanaf Spreuken 22:17 begint een nieuw deel van het Bijbelboek Spreuken. In het 

gedeelte daarvoor hebben de spreuken korte regeltjes en in het derde deel lezen we 

spreuken die langer zijn. Gemiddeld zijn de spreuken drie of vier regels. Het derde deel 

(Spreuken 22:17-24:22) bestaat uit dertig eenheden. Het gedeelte van Spreuken 24:17-26 

bevat het 28e, 29e en 30e eenheid met daarna een aantal losse spreuken. 

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In Spreuken 24:17 en 18 lezen we: Verblijd u niet, als uw vijand valt; en als hij nederstruikelt, 
laat uw hart zich niet verheugen; Opdat het de HEERE niet zie, en het kwaad zij in Zijn ogen 
en Hij Zijn toorn van hem afkere. In deze verzen wordt duidelijk dat leedvermaak niet goed 

is. Ook niet over iemand die ons slecht behandeld heeft. Hierin ligt een waarschuwing dat de 

HEERE zulk leedvermaak zal straffen. In Job 31:29 lezen we ook dat Job zegt: Zo ik verblijd 
ben geweest in de verdrukking mijns haters, en mij opgewekt heb als het kwaad hem vond. 
Jongelui, hoe is dit in jouw leven? Het is te begrijpen dat je eerder leedvermaak hebt over 

een tegenslag van iemand die je niet zo graag mag dan iemand die je lief en dierbaar is. De 

HEERE is hierin duidelijk. Hij keurt het af. De HEERE zegt zo duidelijk in Mattheus 5:44 – 

Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent hen die u vervloeken; doet wel dengenen die u 
haten; en bidt voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen. Jongelui, hier is genade 

voor nodig. Leg dit vers eens naast de situatie van de miljoenen Oekraïense vluchtelingen. 

Ook de vluchtelingen hebben genade van de Heere nodig om hun vijanden lief te hebben en 

te zegenen die hen vervloeken.  

 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In vers 19 en 20 lezen we: Ontsteek u niet over de boosdoeners; zijt niet nijdig over de 
goddelozen. Want de kwade zal geen beloning hebben, de lamp der goddelozen zal 
uitgeblust worden. Deze verzen betekenen dat je niet jaloers moet zijn op de goddelozen. 

Als het de goddelozen voorspoedig gaat dan moet dat geen aansporing zijn om hetzelfde te 

doen. Je moet daar niet jaloers, boos of afgunstig op zijn. In het 10e gebod lezen we juist zo 

treffend: Gij zult niet begeren… Van Asaf is bekend vanuit Psalm 73 dat hij ook nijdig is op de 

voorspoed van de goddelozen. Totdat hij Gods heiligdommen inging. De HEERE zal de 

goddelozen eenmaal oordelen. We lezen: de lamp der goddelozen zal uitgeblust worden. De 

voorspoed van de goddelozen kan voor het oog als een lamp aantrekkelijk schijnen. Maar 

we lezen dat het eenmaal uitgeblust zal worden. Het ware geluk is niet te vinden in 

welvaart en allerlei voorspoed. Dit is een belangrijke les, ook voor de tijd waarin wij nu 

leven. Je kunt denken dat een populaire acteur of actrice gelukkig is. Het is bekend dat veel 

bekende beroemdheden zich ten diepste ongelukkig voelen. Er zijn voorbeelden van 

wereldberoemde mensen die zich uiteindelijk van het leven hebben beroofd. Wereldse 

populariteit vult het hart van de mens nooit. Alleen de vernieuwing van hart en leven vervult 

het hart met de ware blijdschap en vrede. Alleen, wanneer de Heere Jezus, door Zijn Geest 

in je hart komt wonen, vervult de ware blijdschap en vrede. Daarom jongelui, let niet op de 

goddelozen, maar let op de rechtvaardigen. Ondanks de tegenspoeden die er kunnen zijn, 

zal het einde vrede zijn! 

 

Let toch, en zie op vromen en oprechten; 
Want, wat men denk' van d' uitkomst hunner paân, 



God kroont met vreê het einde Zijner knechten. 
Maar, durft men stout des HEEREN wet versmaân, 
Dan zal Gods wraak den berg van hoogmoed slechten, 
En 't boos geslacht, ten grond' toe, doen vergaan.  
(Psalm 37:19) 

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

In Spreuken 24: 23 en 24 lezen we: Deze spreuken zijn ook van de wijzen. Het aangezicht in 
het gericht te kennen, is niet goed. Die tot den goddeloze zegt: Gij zijt rechtvaardig; dien 
zullen de volken vervloeken, de natiën zullen hem gram zijn. Salomo schrijft dat 

partijdigheid bij een rechtspraak fout is. De rechter die niet rechtvaardig oordeelt zal door 

het volk veroordeeld worden. Hiermee hebben we het kernwoord ‘rechter’ of ‘Rechter’. Naar 

het aardse leven zijn er rechters en rechtszaken. Bij conflicten, overtredingen of misdaden 

heeft een rechter het laatste woord. De rechter is bevoegd te beslissen of iemand schuldig 

is of niet. Met het oordeel van de rechter wordt een passende maatregel of straf opgelegd. 

Zo is het geestelijk ook. De HEERE is dé Rechter. Elke dag overtreden wij Zijn Wet. Jongelui, 

heb je ondervonden dat de Rechter rechtvaardig oordeelt wanneer Hij je voor eeuwig laat 

omkomen? Het is allernoodzakelijkst dat je de Rechter óók leert kennen als je Redder. In de 

Vroege Kerk zeiden ze zo mooi dat het Lam tot verzoening reeds verborgen zat in Zijn 

mantel. Eerst is er vrees, maar het valt eeuwig mee… Mag je weten te zijn vrij gesproken 

door de Rechter? Dan mag je 2 Korinthe 3:17 van harte omhelzen: De Heere nu is de Geest; 
en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. De kanttekening leert bij ‘vrijheid’: 

Namelijk van het deksel der onwetendheid van het juk der wet en de slavernij der zonde en 
des doods. Wordt hierin jouw leven verklaard? 
 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In Spreuken 24: 25 en 26 staat geschreven: Maar voor degenen, die hem bestraffen, zal 
liefelijkheid zijn; en de zegen des goeds zal op hen komen. Men zal de lippen kussen 
desgenen, die rechte woorden antwoordt. We lezen hier het woordje ‘maar’. Dit duidt op de 

tegenstelling van de voorgaande verzen. De rechter die rechtvaardig bestraft zal de 

waardering krijgen die hem toekomt. We lezen zelfs de belofte dat hij gezegend zal worden 

met voorspoed. In vers 26 lezen we dat wie correcte en juiste antwoorden geeft het meest 

geprezen wordt. Hoe is dit in jouw leven? Spreek jij altijd de waarheid? Een leugen, en ook 

een leugentje voor eigen bestwil, is voor God een even grote zonde als liegen en bedriegen. 

De kanttekening leert hierbij: De zin is, dat degene die goede, ware en stichtelijke dingen te 
bekwamer tijd voortbrengt, geëerd en bemind zal zijn van degenen die hem horen, even 
alsof zij hem met een vriendelijken kus ontvingen. Eertijds was het kussen een teken van 
eerbied en bewijs van goedwilligheid. Vanuit de kanttekening worden we verwezen naar 

Genesis 27:26 hetwelk raakvlakken heeft met vers 26: En zijn vader Izak zeide tot hem: Kom 
toch bij en kus mij, mijn zoon.  

Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven?  

In Spreuken 24:21 en 22 lezen we: Mijn zoon! vrees den HEERE en den koning; vermeng u 
niet met hen, die naar verandering staan; Want hun verderf zal haastelijk ontstaan; en wie 
weet hun beider ondergang? Vanuit deze verzen worden we opgeroepen om de HEERE en 

een ieder die boven ons gesteld zijn te gehoorzamen en te eren. God heeft gezag gegeven 

tot ons welzijn. Dáárom belooft Hij bij gehoorzaamheid aan Hem een tijdelijke en geestelijke 

zegeningen. Zie het vijfde gebod. Jongelui, ligt hierin niet een belangrijke les? We moeten 

niet met mensen meegaan die zich niet willen onderwerpen aan het gezag. Jongelui, waak 

ervoor dat je je daarmee vermengt. Misschien denkt iemand: Waarom? Nou, het vermengen 



kun je vergelijken met een glas lekker water. Je voegt er gif aan toe en het wordt dodelijk. 

Dat leidt je tot de ondergang. Zie je, vermenging, ook op dit terrein is levensgevaarlijk. De 

kanttekening legt dit verder uit bij het woord ‘veranderen’: dat is, die veranderingen en 
nieuwigheden zoeken, afwijkende van de gehoorzaamheid Gods en hunner wettige overheid, 
en zich tegen dezelve opmaken. Mooi hé, die kanttekening. De uitleg van de kanttekening 

kun je toepassen op alle terreinen van het leven. In het bedrijfsleven is de 

gezagsverhouding werkgever-werknemer. Op school leerkracht – leerling. Thuis ouders – 

kinderen. Jongelui, leg je eigen hart en leven hier eens naast? Onderzoek jezelf eens. Is de 

verklaring van de kanttekening van toepassing op jouw persoonlijk hart en leven? Op het 

werk, op school of thuis? We lezen nog een keer de kanttekening: die veranderingen en 
nieuwigheden zoeken, afwijkende van de gehoorzaamheid Gods en hunner wettige overheid, 
en zich tegen dezelve opmaken. Jongeren en ouderen, wij kunnen ook ongemerkt meegaan 

in vermengingen en veranderingen. Zeker nu de maatschappij in snel tempo verandert in 

allerlei opvattingen (over het huwelijk, onderscheid man-vrouw, dwaling in de leer, enz.) 
 

Het liefst gaat ze haar eigen gang. Maar, daar zijn haar ouders niet altijd blij mee. Dat botst 

weleens. Maar ze is toch nog jong? En het is niet leuk als je ergens buiten valt. Het liefst 

beslist ze zelf wat ze doet. Haar ouders zijn daar niet altijd blij mee. Nee, de ouders hebben 

daar verdriet over. Maar ze is nog jong en het niet leuk als je buiten de groep staat. Mag ze 

dan nergens bij horen? Ze mag er toch ook leuk uitzien? Waarom moet je er zo bijlopen 

zodat meteen is te zien dat je bij een zware kerk hoort? Ja, zo is  ze opgevoed, maar bij veel 

andere meiden is dit alles geen probleem. Zij mogen veel meer. Op school trekt ze haar rok 

weleens wat op zodat het wat korter lijkt. De wereld trekt. Annemarie is 15 jaar en hoopt 

examen te doen. Maar, het loopt anders. Ze wordt ziek. De Heere zoekt haar op en ontdekt 

haar aan haar zondige bestaan en ongehoorzaam leven. Het wordt sterven. Na veel strijd 

mag ze door genade zeggen: “Wanneer komt U mij halen, Heere?” Even later sterft ze en 

mag dan bij haar Heere en Heiland zijn Die haar gekocht heeft met Zijn bloed. Op de 

rouwkaart staat: “Zij heeft haar wens verkregen.” 

 

Jongeren en ouderen, van Annemarie lezen we: “Zij heeft haar wens verkregen.” Dat is een 

geschonken wens. Dat is door genade zo’n andere wens geworden. Vóór haar bekering had 

Annemarie een andere wens. Vóór haar ziekte was het haar wens om liever ongehoorzaam 

te zijn en de wereld te dienen. Maar door genade heeft ze dé andere wens verkregen. Het is 

allernoodzakelijkst deze wens ook te verkrijgen. Dan mag je met instemming  Psalm 68:2 

zingen: 
 

Maar 't vrome volk, in U verheugd, 
Zal huppelen van zielevreugd, 
Daar zij hun wens verkrijgen; 
Hun blijdschap zal dan, onbepaald, 
Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt, 
Ten hoogsten toppunt stijgen. 
 

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

volgende keer! 

 

 


