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Beste luisteraars en meelezers, jong en oud, aan de hand van het Bijbelleesrooster hebben we gisteren 

gelezen: Spreuken 26:20-28. In dit hoofdstuk, al vanaf het laatste vers van Spreuken 25, waarschuwt Sálomo 

tegen zeven verschillende soorten mensen. In dit gedeelte gaat het om de laatste twee personen: de lasteraar 

(vers 20-22) en de hater (vers 23-28).  

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Wij denken vaak wel te weten wat een lasteraar en een hater is… Maar hoe vaak vergissen we ons in mensen! 

En ook ons eigen hart is arglistig, wie zou het kennen? Daarom wil de Heere ons bij de hand nemen en door 

deze Spreuken zó duidelijk met voorbeelden uitleggen wat de eigenschappen van een lasteraar en hater zijn.  

In vers 20-22 wijst de Heere op het gevaar van de oorblazer. Wat is een oorblazer? De kanttekening verwijst 

naar de uitleg bij Spreuken 16:28. Een oorblazer is een lasteraar, die niet openlijk roddelt over een ander, 

maar heimelijk (achter de rug van een ander om) over zijn naaste praat en kwaad spreekt. Soms wordt het 

in de Bijbel ook wel vertaald als ‘achterklapper’. In vers 20 maakt God een vergelijking met hout op het vuur. 

Hout zorgt ervoor dat vuur blijft branden. En zo houdt een lasteraar de roddel gaande. Daar kan zomaar ruzie 

uit voortkomen. U herkent het wel. Bijvoorbeeld op het werk. Hoeveel wordt er niet gepraat over anderen! 

‘Je moet het maar niet verder vertellen’, zeggen we dan, om ons geweten te stillen. Heb jij het meegemaakt 

in je vriendengroep? Of op school? Maar ‘als er geen hout is, gaat het vuur uit; en als er geen oorblazer is, 

wordt het gekijf gestild.’ Dan stopt de ruzie. Dan stoppen alle roddels en het praten over een ander. Dan 

wordt het stil en zal het ophouden, leert de kanttekening. Maar tegelijk geeft de Heere óók goede, wijze raad. 

De tekstverwijzing en kanttekening verwijst naar een ander gedeelte, Spreuken 22:10: ‘Drijf den spotter uit, 

en de kijverij zal weggaan, en het geschil met de schande (ruzie, onenigheid en de roddels die de oorblazer, 

lasteraar en spotter aanricht) zal ophouden.’ Stop ermee! Het moet ophouden, zo leert God in Zijn Woord. 

In vers 23-28 geeft God raad hoe we een hater kunnen herkennen. We lezen vers 23: ‘Brandende lippen en 

een boos hart zijn als een potscherf met schuim van zilver overtogen.’ Met brandende lippen (of vurige lippen) 

wordt iemand bedoeld die spreekt – zoals het écht lijkt – uit vurige liefde, met gloedvolle en oprechte woorden. 

Je zou zeggen: dan draagt men degene die wordt toegesproken ook een warm hart toe… Maar dit voorbeeld 

laat de Heere zien omdat wij ons zo gemakkelijk in mensen vergissen. Oprechte woorden kunnen samengaan 

met een boos hart. Het wordt vergeleken met een potscherf, die aan de buitenkant met een glimmende, 

zilverkleurige glazuurlaag is overtrokken. Het lijkt mooi, maar heeft geen waarde. God geeft een vergelijkbaar 

voorbeeld in Psalm 62:5: ‘met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste (hun hart) vloeken zij.’ Sinds 

de zondeval is ons hart arglistig en dodelijk (Jeremía 17:9). Hebben wij onszelf vol schrik al zó leren kennen? 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

In dit gedeelte gaat het om twee soorten negatieve personen: de lasteraar (vers 20-22) en de hater (23-28). 

God heeft ons laten zien hoe we ze kunnen herkennen. Nu gaat het over de mensen zelf: de bittere gevolgen 

van het lasteren en haten.  

De lasteraar komt drie verzen lang aan de orde (20-22). Wat is het gevolg van lasteren? Door de oorblazer 

wordt de onderlinge gemeenschap verbroken. Soms zelfs vernietigd (!) door twist en strijd aan te wakkeren. 

Dus de mens valt van het ene kwaad in het andere. Hoe loopt het af met ruzies als de lasteraar afwezig is? 

Dan is het zoals vuur wat dooft door het ontbreken van hout, vers 20: ‘als er geen oorblazer is, wordt het 

gekijf gestild.’ De ruzie en twist verstomt dan. De lasteraar is dus de oorzaak van bittere conflicten. Het wordt 

vergeleken met vuur. Wij noemen dat wel eens ‘stoken’. Of: ‘olie op het vuur gooien’. Het vuur laait dan op. 

De ruzie loopt hoog op. Dat wordt bedoeld met vers 21: ‘De dove (uitgedoofde) kool is er om de vurige kool 

(om aangestoken te worden), en het hout om het vuur (brandend te houden); alzo is een kijfachtig man om 

twist te ontsteken.’ Dat kan heel grote gevolgen hebben, zo lezen we in vers 22: ‘De woorden des oorblazers 

zijn als degenen die geslagen zijn, en die dalen in het binnenste des buiks.’ Dit leert ons dat mensenwoorden 

veel pijn kunnen doen. Die raken de ander heel diep van binnen. Wat kunnen wij bij de ander schade 

aanrichten! Onze tong kan als een gesel zijn, waarmee je iemand onherstelbaar stuk maakt. Psalm 52 spreekt 

over de tong als een geslepen scheermes, waarmee je dodelijk kunt openhalen. Zomaar, in een gesprekje. 



Op een verjaardag. Tijdens een vergadering of in een werkoverleg. Onderweg naar school. Door een appje. 

Of door cyberbesten. Jongeren, ouderen, spreek elkaar hierop aan. En let op je woorden. Van elk woord (!) 

zult u eenmaal verantwoording moeten afleggen voor God. 

De hater is de laatste soort negatieve persoon die uitgebreid wordt beschreven (vers 23-28). Iemand die 

haatdragend is, vers 24, ‘Die haat draagt, gelaat zich vreemd (veinst) met zijn lippen, maar in zijn binnenste 

stelt (richt) hij bedrog aan.’ Je kunt je zo anders voordoen met je mond en woorden, een uiterlijke schijn… 

maar een boos hart, een verdorven innerlijk. Dat herinnert ons aan de zondeval, Genesis 3:1-5. De duivel 

sprak tot Eva met mooie woorden, maar het is bedrog. De duivel heeft uw en jouw ondergang op het oog. 

En door de zonde zijn wij de duivel, de vader der leugen, toegevallen. De Heere Jezus waarschuwt daar heel 

ernstig voor in Johannes 8 vers 44. We willen de begeerten van de duivel, de mensenmoordenaar nadoen: 

‘gij aardt naar de duivel’, zegt de kanttekening. We haten, lasteren, liegen en bedriegen. Het zijn de ‘eigen 

werken des duivels’. Dat leert dit gedeelte over de mens. En daarom worden we in vers 25 gewaarschuwd: 

‘Als hij (de hater) met zijn stem smeekt, gelooft hem niet…’ De grote ernst van de zaak wordt onderstreept: 

‘want zeven gruwelen zijn in zijn hart.’ Zeven staat hier voor een vol getal, een afgerond getal. Dit leert over 

de mens (hater) dat die veel gruwelijke bedoelingen heeft: niet te vertrouwen.  

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

Haten is zonde. En ook lasteren is zonde. Zowel zonde tegen God alsook zonde tegen onze naaste. Het 

kernwoord ‘zonde’ wordt in de Bijbel ook vaak vertaald met ‘Boosheid’. Dat woord wordt ook in vers 26 

gebruikt: ‘Wiens haat door bedrog bedekt is, diens boosheid zal in de gemeente geopenbaard worden.’ 

Boosheid kan lange tijd verborgen (bedekt) zijn voor anderen. Maar uiteindelijk zal het een keer voor iedereen 

(publiek, in de gemeente) openbaar worden. ‘En de HEERE zag (al in Genesis 6:5), dat de boosheid des 

mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk 

boos was.’ Christus noemt het in Markus 7:21. Er is niets goeds van de mens te zeggen na de zondeval. 

Natuurlijk kunnen mensen een aangenaam karakter, of positieve eigenschappen hebben en sympathiek zijn. 

Maar ons aller hart is boos. De Heidelbergse Catechismus laat dit zien: Zondag 2. De Wet eist liefde tot God 

en liefde tot onze naaste. ‘Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Neen ik; want ik ben van nature geneigd 

God en mijn naaste te haten.’ Het zesde gebod leert dat haat, nijd en toorn… doodslag is! (HC, Zondag 40) 

Dát is die boosheid en de boze neiging van ons hart. De Wet van God klaagt ons aan dat we schuldig zijn. 

‘De boosheid zal den goddeloze doden; en die den rechtvaardige haten zullen schuldig verklaard worden’ 

(Psalm 34:22). We zijn doodschuldig. Als het goed is moeten wij wanhopig schrikken, zó levensbedreigend 

is de boosheid van ons hart. Of bent u en ben jij inmiddels zó gewend aan deze uitdrukkingen? Dat we weer 

gemakkelijk overgaan tot de orde van de dag. Weer verder in boosheid, met een boos hart, wat niet anders 

kán en wíl dan lasteren en haten? Slechts één mogelijkheid is er om de welverdiende straf te kunnen ontgaan. 

Dat leren we uit het volgende: 

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

In dit gedeelte ging het om een lasteraar en hater. De ergste en ernstigste vorm van lastering is Godslastering. 

De Heere Jezus is beschuldigd door valse (!) getuigen… dat Hij God gelasterd heeft. In Matthéüs 26:65-67 

lezen we: ‘Toen verscheurde de hogepriester zijn klederen, zeggende: Hij heeft God gelasterd; wat hebben 

wij nog getuigen van node? Zie, nu hebt gij Zijn godslastering gehoord. Wat dunkt ulieden? En zij 

antwoordende zeiden: Hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in Zijn aangezicht en sloegen Hem met 

vuisten.’ In deze drie verzen lezen we opnieuw hoe groot de boosheid van de mens is. Maar het wonder van 

dít Evangelie is dat de Christus plaatsvervangend voor vijanden, goddelozen, boze lasteraars en haters, van 

Godslastering beschuldigd wilde worden. Hij heeft al die zonde, smaad, haat en schande op Zich genomen. 

Waarom? Om de gekrenkte eer van Zijn Vader (Godslastering), het geschonden recht van God te herstellen. 

Opdat lasteraars en haters, met een hart vol boosheid, door Gods genade met God verzoend worden. 

Romeinen 5:10 leert ons: ‘Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, 

veel meer zullen wij behouden worden door Zijn leven.’ Van dat wonder, waar de kanttekening van spreekt, 

onderwijst het Doopformulier en Avondmaalsformulier dat ‘wij onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf 

in Jezus Christus zoeken.’ 



Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

De laatste twee verzen 27-28 laten zien hoe het afloopt. Hierin klinkt het bekende Nederlandse spreekwoord 

dat van vers 27 is afgeleid: ‘Wie een kuil graaft voor een ander, zal er zelf in vallen’. ‘…en wie een steen 

wentelt, op hem zal hij wederkeren.’ Dan zal die steen de lasteraar en hater verpletteren. Daarom worden wij 

in vers 28 nóg een keer gewaarschuwd: ‘Een valse tong haat degenen die zij verbrijzelt; en een gladde mond 

maakt omstoting.’ De hater is tegelijk ook lasteraar en bedrieger. Ondanks alle mooie woorden (gladde mond) 

worden mensen daardoor te gronde gericht (verbrijzeld), leert de kanttekening. Een bekend voorbeeld is de 

vergelijking van roddels met veren. Wanneer je een zak vol kippenveren leegschudt vanaf de hoge kerktoren, 

worden die veren door de wind weggeblazen. Zo is het met roddels en lasterpraat. Je spreekt ze gemakkelijk 

uit, maar het is zoals weggeblazen veren die overal verspreid liggen. Ze zijn niet meer terug te halen! 

En tóch zal het met die lasteraars en haters verkeerd aflopen. Want God zal recht doen. Wie een kuil graaft… 

Wie een steen wentelt… Dat zien we heel duidelijk in de geschiedenis van Haman, die alle Joden wilde doden. 

Maar hijzelf werd gedood. Hij werd opgehangen aan de galg die hij voor Mórdechai had opgericht. Het is een 

afschrikwekkend voorbeeld voor ons persoonlijk hart en leven. Gewoon voor de praktijk van elke dag.  

Wij vergoelijken de boosheden van onszelf zo snel. Zou de Heere er ook zo over denken en oordelen?   

De Heere wil ons vanuit dit gehele gedeelte leren: de mooie woorden of zelfs de smeekstem van de hater 

(vers 25): ‘…gelooft hem niet…’ Maar daar tegenover: geloof toch de stem van Heere wél! Hij roept op talloze 

plaatsen in de Bijbel ons toe dat degenen die zúlke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. 

Hebt u en heb jij al gehoord dat je persoonlijk wordt aangesproken? ‘Een iegelijk die de leugen liefheeft en 

doet…’ (Openbaring 22:15). Misschien ben jij dat wel. Of bent u degene die zorgt voor ‘vijandschappen, 

twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, nijd, moord’, of dat jullie ‘kwaad voor kwaad vergelden, 

schelden voor schelden’.  Geloof de waarschuwende stem van de Heere toch wél! Het is Zijn heilrijk Woord. 

Maar de Heere waarschuwt niet alleen, Hij roept en nodigt ook tot verzoening. Hij betoont dat zeer ernstig 

en waarachtig (Dordtse Leerregels, H3/4, art.8). Paulus schrijft in 2 Korinthe 5: ‘Zo zijn wij dan gezanten van 

Christuswege, alsof God door ons bade; wij bidden u van Christuswege: Laat u met God verzoenen.’ Als wij 

die verzoening met God door waarachtige bekering en geloof in Jezus Christus mogen kennen, dan zal uw 

en jouw gebed in deze nood ook zijn:  

Zet, HEERE, een wacht voor mijne lippen; 

Behoed de deuren van mijn mond, 

Opdat ik mij, tot genen stond, 

Iets onbedachtzaams laat ontglippen. 

(Psalm 141:3) 

We hopen, Deo Volente, tot de volgende keer. 

 


