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Beste luisteraar, jongeren en ouderen, van harte welkom!  

Gisteren hebben we Spreuken 29:1-8 gelezen. Hoofdstuk 29 gaat over de positie en rol van 

koningen, over rijkdom en armoede en over de opvoeding. Aan het eind van dit hoofdstuk 

gaat het over de omgang en relatie met de Heere.  

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In Spreuken 29 vers 6 en 7 lezen we: In de overtreding eens bozen mans is een strik; maar 
de rechtvaardige juicht en is blijde. De rechtvaardige neemt kennis van de rechtzaak der 
armen; maar de goddeloze begrijpt de wetenschap niet. In beide verzen zien we een 

tegenstelling. De tegenstelling wordt in beide verzen duidelijk door het woordje ‘maar’. We 

lezen over de boze man tegenover de rechtvaardige en de goddeloze tegenover de 

rechtvaardige. Van nature is de mens boos en goddeloos. Met de Heilige Doop belijden we 

dat dit al geldt voor de allerkleinste kinderen. Als baby zijn we al ‘kinderen des ‘toorns’. 

Maar, in het woordje ‘maar’ lezen we iets waarvan God de Auteur is. Wie kan ervoor zorgen 

dat je van een boze een rechtvaardige wordt? God alleen! Wie kan ervoor zorgen dat je van 

een goddeloze een rechtvaardige wordt? God alleen! Er zijn op aarde maar twee soorten 

mensen; goddelozen en rechtvaardigen. Er zijn in Europa maar twee soorten mensen; 

goddelozen en rechtvaardigen. Er zijn in Nederland maar twee soorten mensen; goddelozen 

en rechtvaardigen. Er zijn in jouw woonplaats maar twee soorten mensen; goddelozen en 

rechtvaardigen. Er zijn in de kerk maar twee soorten mensen; goddelozen en 

rechtvaardigen. Er is geen derde mogelijkheid. Jongelui, wat ben jij? Ben jij een goddeloze 

of een gerechtvaardigde? Je kunt van een goddeloze een rechtvaardige worden. Dit kan 

alleen door het woordje ‘maar’ zoals we in Efeze 2:4 en 5 lezen: Maar God… Maar God, Die 
rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen 
wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus ( uit genade zijt 
gij zalig geworden). Jongelui, maar God… Dan blijft er aanbidding en verwondering over. 

Mag jij dit wonder kennen? 

 Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  
In Spreuken 29:3 staat: Een man, die de wijsheid bemint, verblijdt zijn vader; maar die een 
metgezel der hoeren is, brengt het goed door. In vers 3b lezen overeenkomsten met de 
gelijkenis van de verloren zoon. Nog even terugkomend op het woordje ‘maar’. Maar hij was 
tot zichzelf gekomen door het ingrijpen van de Heere. ‘Maar God’.  
 
Matthew Henry verklaart zo mooi bij: die de wijsheid bemint: “Hij is een filosoof, want de 
godsdienst is de beste filosofie.” Mooi toch, jongelui? Misschien mag jij ook graag 
filosoferen. Iemand die filosofeert denkt diep na over wezenlijke levensvragen. Definities 
van filosoferen zijn: bespiegelingen houden, denken, doordenken, nadenken, peinzen. En 
wat zei Matthew Henry? De godsdienst is de beste filosofie. Jongelui, het is goed om te 
filosoferen. Het is goed diep na te denken over het leven. Het is belangrijk dat je verder 
doordenkt, nadenkt en peinst over het doel van jouw leven. Het kan je bewaren voor veel 
zonden. Dat lezen we ook in de tekst: maar die een metgezel der hoeren is, brengt het goed 
door. Dit betekent dat je dan eerder aardse dingen, die zo aantrekkelijk zijn, gaat vermijden. 
En je vermijdt vooral, de gezelschappen met mannen en vrouwen waarmee je in gedachten 
of woorden of daden het zevende gebod overtreedt. De uitleg van de HC Zondag 41 bij het 7e 
gebod sluit hierop aan: onkuisheid van God vervloekt en alle, ook deze zonde van harte 
vijand, zowel binnen als buiten het huwelijk. De mens is zo gericht op het hier en nu en 
denkt zo weinig na over het doel van zijn of haar leven. De latijnse spreuk ‘Carpe Diem’ – 



pluk de dag, leeft van nature in ons aller hart. Dit sluit aan bij de waarschuwing in Jesaja 
22:13: Maar zie, er is vreugde en blijdschap met runderen te doden en schapen te kelen, 
vlees te eten en wijn te drinken, en te zeggen: Laat ons eten en drinken, want morgen zullen 
wij sterven. 

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

In Spreuken 29:8 staat: Spotdrijvende lieden blazen een stad aan brand; maar de wijzen 
keren den toorn af. Hiermee kunnen we denken aan het kernwoord ‘spotter’ of ‘spotten’. In 

deze tekst wordt duidelijk dat spotters invloed hebben op anderen. Ze zijn niet passief maar 

actief. We lezen: Spotdrijvende lieden blazen een stad aan brand. De kanttekening legt uit: 

Te weten door het vuur der Goddelijke wraak aan te steken door hun gruwelijke zonden, of 
ook het vuur der onenigheid of der muiterij (dat is: opstand of oproer vooral bij militairen of 

scheepsvolk) en des oorlogs door hun kwaden raad en ontrouw. Zie je, jongelui, wij zijn 

vaak geneigd iemand een spotter te noemen die in het openbaar vloekt of lasterlijke dingen 

over de Heere zegt. En dit is ook heel verschrikkelijk, maar de kanttekening geeft een 

verklaring die heel dichtbij de mens komt. We lezen nog een keer de kanttekening: Een 

spotter is iemand die… het vuur der Goddelijke wraak aansteekt door hun gruwelijke 
zonden. Wie doet er geen zonden? Wie is geen zondaar? In Judas 1:18 lezen we aanvullend: 

Dat zij u gezegd hebben dat er in den laatsten tijd spotters zullen zijn, die naar hun 
goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. En in 2 Petrus 3:3 - Dit eerst wetende, dat in 
het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen 
wandelen. 
 

Jongelui, een spotter is dus niet alleen iemand die vloekt of lasterlijke dingen over de Heere 

zegt. Een spotter is ook iemand die leeft en wandelt naar goddeloze aardse 

begeerlijkheden. Wat is het Woord van God, de Bijbel toch een eerlijk Boek. De Heere 

behandelt ons heel eerlijk. Stel jezelf, tot zelfonderzoek, maar heel eerlijk de vraag: Ben ik 

een spotter? 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  
In Spreuken 29: 5 staat: Een man, die zijn naaste vleit, spreidt een net uit voor deszelfs 
gangen. In dit vers gaat het over vleiers die anderen laten vallen. In de Bijbel wordt vaker 
gesproken over het laten vallen van je naaste. Denk bijvoorbeeld aan Spreuken 26:27 waar 
staat: Die een kuil graaft, zal erin vallen; en die een steen wentelt, op hem zal hij 
wederkeren. Of denk ook aan Prediker 10:8 waar we lezen: Wie een kuil graaft, zal daarin 
vallen; en wie een muur doorbreekt, een slang zal hem bijten.  
 
Jongelui, nu volgt een voorbeeld vanuit de praktijk. Het is heftig maar tegelijkertijd helaas 
voor veel jonge mensen in Nederland en daarbuiten de praktijk.  
 
Tessa vond het chatcontact met Johnny – zo noemde hij zichzelf – spannend. Ik voelde me 
speciaal door de aandacht die hij me gaf. Zelfs toen de gesprekken een seksueel tintje 
kregen. De eerste keer heb ik me vrijwillig ontbloot voor de webcam. Maar omdat ik het 
eigenlijk helemaal niet prettig vond, verbrak ik daarna het contact. Een halfjaar later 
stuurde hij een foto van mij, bloot voor de webcam. Hij dreigde die foto openbaar te maken, 
als ik niet weer uit de kleren zou gaan. Altijd en overal moest ik voor hem klaarstaan. Toen 
is het begonnen. Jarenlang had hij me in zijn greep. Ik moest vergaande seksuele 
handelingen verrichten. Tegen mijn ouders durfde ik niks te zeggen, uit angst dat ze van me 
zouden walgen. Het werd steeds heftiger. Ik raakte op mijn veertiende zwaar aan de drugs 
en stopte met school. Op een dag – ik was inmiddels zeventien – knapte er iets. Ineens 
besloot ik mijn moeder te vertellen wat er speelde. Ze nam me direct mee naar het 



politiebureau. Door mijn aangifte ging het balletje rollen. Er bleken ruim honderdvijftig 
andere slachtoffers te zijn en al snel deden andere meisjes ook aangifte. Uiteindelijk werd 
hij opgepakt. De politie vroeg of ik slachtofferhulp wilde. Ik twijfelde. Door mijn 
drugsgebruik had ik al te maken met allerlei instanties, maar dat contact verliep nooit 
prettig. Uiteindelijk vroeg ik toch om hulp, omdat ik het toen écht nodig had.  

Jongelui, het kan zijn dat dit stukje een verse of oude wond open maakt. Het is pijnlijk 
wanneer je op e.o.a. wijze slachtoffer bent geworden. Zoek echt hulp. Binnen onze gezindte 
is er veel professionele hulp. Je kunt ook eerst, laagdrempelig, je beste vriend of vriendin in 
vertrouwen nemen om je verdriet te delen. 

Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven?  

In Spreuken 29:2 staat geschreven: Als de rechtvaardigen groot worden, verblijdt zich het 
volk; maar als de goddeloze heerst, zucht het volk. Deze tekst is ook heel actueel voor nu. 

Denk bijvoorbeeld aan de christenvervolging in de voormalige Sovjet-Unie en nu nog steeds 

in communistische en islamitische landen.  

 

De kanttekening leert over de rechtvaardigen bij het eerste gedeelte van deze tekst: Dat is, 
als zij tot groot aanzien komen en in de regering zitten (…). En bij het tweede gedeelte van 

dit vers leert de kanttekening over de goddelozen: Te weten onder den last der tirannie 
waarmede het van de goddeloze heersers verdrukt wordt. Jongelui, het is van groot belang 

wat voor regering we hebben. Zo hebben we onlangs in Spreuken 28:12 en 28 gelezen dat 

het volk zich over de regering óf verblijdt óf zucht. In Nederland hebben we een regering 

waarin wij als christenen nog veel vrijheid hebben. Wel zien we helaas de tendens dat deze 

vrijheid voor de toekomst geen vanzelfsprekendheid is. Er is nu bijvoorbeeld nog 

overheidsgeld beschikbaar voor het christelijk onderwijs. Is dit bij leven en welzijn over tien 

jaar nog zo? Zullen we over tien jaar het zuchten kennen van deze tekst: maar als de 
goddeloze heerst, zucht het volk? Jongeren, over tien jaar… Misschien heb je dan de leeftijd 

dat je je eerste kind naar school mag brengen. Maar, naar welke school? Een school met de 

Bijbel? Het is niet vanzelfsprekend dat we dan nog scholen met de Bijbel hebben. Bid je mee 

voor het christelijk onderwijs? Ook in het belang, Deo Volente, voor jouw nageslacht? Ik 

hoop, dat Psalm 20:4 berijmd jouw hart mag vertolken: 
 

Op wagens, paarden, en op helden, 
Zijn onze vijand stout; 
 

Maar… 

 

Wij zullen ‘d eer en grootheid melden 

van God, die ons behoudt. 
 

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

volgende keer! 
 

 


