
Wekelijkse overdenking | Spreuken 31:1-9 | 26 mei 2022 | H.vd.S.  

Beste jongeren en ouderen, fijn dat jij en u meeluistert of meeleest. Gisteren hebben we Spreuken 31:1-9 

gelezen. Dit gedeelte bevat lessen van koning Lemuël, die hij van zijn moeder heeft gekregen. Deze Spreuken 

zijn niet alleen onderwijzend voor koningen, maar voor álle mensen. Dus ook voor u, jou en mij. 

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

We lezen in vers 1: ‘De woorden van den koning Lemuël;’ Wie is deze koning? De meeste uitleggers wijzen 

erop dat dit een andere naam voor Salomó is. Matthew Henry schrijft dat Lemuël een mooie, liefkozende 

naam was die zijn moeder Bathséba gebruikte. Maar belangrijker is wat God ons wil leren. Twee dingen: 

Allereerst de betekenis van de naam. Lemuël betekent letterlijk: ‘tot God’ of ‘voor God’. Dat wil zeggen: aan 

God toegewijd. Dit houdt in dat Lemuël aan God toebehoort. Dat komt overeen met de naam Jedid-Jah, wat 

betekent: ‘Beminde des HEEREN’. Die naam heeft de HEERE Zelf (!) Salomó gegeven (2 Samuël 12:24b-25). 

Want de HEERE had hem lief. Omdat Salomó een voorbeeld zou zijn van Christus, Die de beminde Zoon van 

God is. De betekenis van de naam Lemuël brengt u, jou en mij bij de persoonlijke vraag of wij óók God 

toebehoren en door Hem bemind zijn. Dat kan alleen door het ware geloof, de verbinding met de meerdere 

Lemuël: de Zaligmaker Jezus Christus. Wat is het leven en de vrucht daaruit?  

        ‘U al mijn liefde waardig schatten,  

        Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 

        Gij zult mij leiden door Uw raad, 

        O God, mijn heil, mijn Toeverlaat’ 

        (Psalm 73:12). 

Dan willen en zullen we ons laten leiden door Zijn raad: door Zijn Woord en Heilige Geest. Dat is het tweede 

wat God ons wil leren. Want dit gedeelte laat het belang zien van de opvoeding en de rol van de moeder. 

Want vers 1 vervolgt: ‘De woorden van den koning Lemuël; de last (de lering) waarmede zijn moeder hem 

onderwees.’ Het is opmerkelijk dat dit laatste hoofdstuk van Spreuken afsluit met de rol van de vrouw en 

moeder. Want ook helemaal aan het begin van het Bijbelboek wordt dit benadrukt. In Spreuken 1:8 lezen we: 

‘en verlaat de leer uwer moeder niet’. We zien het op meer plaatsen in Spreuken. Vaders en moeders hebben 

samen een taak bij de opvoeding van kinderen. Ook in onze tijd. Maar juist als de kinderen nog heel jong zijn, 

komt een groot deel van deze taak in de praktijk op de moeder terecht. Dit gedeelte leert ons de belangrijke 

taak die de Heere juíst aan moeders gegeven heeft, om hun kinderen op te voeden in de vreze des HEEREN. 

Dat onderwijs moet in overeenstemming zijn met het ja-woord wat is uitgesproken bij de bediening van de 

Heilige Doop. Om Gods grote daden te vertellen (Psalm 78). Om alle kinderen te waarschuwen voor de 

zonde en hen aan te sporen de Heere te zoeken. Vaders, zult u dat doen? Moeders, zult u uw kinderen voor 

God opvoeden? Een catechisante zei eens tegen een predikant: ‘Het leven van mijn moeder was al een preek 

op zichzelf.’ Ouders, is uw leven een zichtbare prediking voor de kinderen? Kinderen, zul je ook eerbiedig 

luisteren naar het onderwijs van je ouders vanuit de Bijbel? En je laten leiden door Zijn raad… door het 

onderwijs van Deze goedertieren Heere? 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

We lezen in vers 2 van de hechte band tussen moeder en kind. Je proeft in dit vers de warme liefde maar 

ook de ernstige worsteling van moeder Bathséba, als ze zich afvraagt welke raad ze haar zoon moet geven: 

‘Wat, o mijn zoon, en wat, o zoon mijns buiks; ja, wat, o zoon mijner geloften?’ Deze moeder is bezorgd over 

haar kind. Omdat ze de boosheid van haar eigen hart kent. Immers, Bathséba heeft oprecht berouw gehad 

van haar overspel. Niet in de eerste plaats vanwege de gevolgen van de zonde. Maar om het kwaad van de 

zonde zélf. Omdat ze gezondigd heeft tegen de allerhoogste Gód. Ondanks haar diep vallen bleef ze moeder. 

Ze was niet moeder-af. Maar het dreef haar des te meer uit om haar kinderen voor te gaan in de wegen des 

Heeren. Daarom is vers 2 zo’n liefdevolle oproep tot haar kind. Alsof ze wil zeggen: ‘Wat zal ik zeggen, mijn 

kind, hoe kan ik je er nu het meest van doordringen?’ Want het is een onderwijzing van de HEERE! En elke 

moeder heeft de moeilijke taak, ja een in zichzelf onmogelijke opdracht, om dit onderwijs dóór te geven! 



Dit gedeelte laat zien dat de woorden van de koning Lemuël voor elk mens zó nodig zijn. In vers 3 wordt door 

hem, in verbondenheid aan het onderwijs van zijn moeder, gewezen op zeer grote verleidingen: ‘Geef den 

vrouwen uw vermogen niet’. Dat betekent: laat je niet verleiden door al je krachten van je ziel, je lichaam en 

je geld te besteden aan (of in gezelschap van) ‘vreemde, losbandige vrouwen’. Een grote verleiding, waardoor 

al veel mensen en zelfs koningen in het verderf gestort zijn. Iedere man moet trouw zijn aan zijn eigen vrouw. 

Eén vrouw! (Maleáchi 2:14-15) Dan vervolgt Spreuken 31:3: ‘noch uw wegen om koningen te verdelgen’. 

Dat wil zeggen: geen oorlog voeren met andere koningen om die te vernietigen. Door genade heeft Salomó 

dat ook niet gedaan: Israël mocht onder zijn regering in vrede leven. Verder zien we de waarschuwing tegen 

drankmisbruik en dronkenschap, in de verzen 4-5. Want als de koning dronken is, gaat het mis: dan zal hij 

‘de rechtszaak der verdrukten veranderen’. Dan kan hij geen rechtspreken en zullen armen benadeeld 

worden. Jongeren, deze waarschuwingen van de HEERE komen ook tot jullie! Juist dit gedeelte is geschreven 

voor jonge mensen, voor wie de verleidingen in de wereld zo groot zijn: drank en overspel  hebben het leven 

van ontelbaar veel mensen vernield, volledig stuk gemaakt. Zonde is slavernij van de duivel, waar je niet van 

los kunt komen. Maar de HEERE heeft je behoud op het oog. Je moet wegvluchten van de zonde, zoals Jozef: 

‘Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God?’ Alleen de vreze des HEEREN doet 

wijken (wegvluchten) van het kwaad. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Vlied de toekomende 

toorn. Zoals Lot uit Sódom moest vluchten. Bekering is in de Bijbel altijd: 1. afkering van de zonde en 2. een 

vluchten tot de Enige Vrijstad, de Heere Jezus Christus.   

Wat leert dit gedeelte nog meer over de mens? Dit gedeelte eindigt niet negatief, over het misbruik van wijn 

en sterke drank. Maar we horen ook het goede gebruik in vers 6-7. Het is beter om mensen die in ellende 

zitten en bedroefd zijn (vers 6) sterke drank te geven. Ja.. dat komt op ons misschien heel vreemd over. 

Maar in die tijd was alcohol een oud en gewoon middel tegen pijn en verdriet (1 Tim.5:23) en bovendien veel 

minder sterk dan in onze tijd. Dan geeft het verlichting in het lijden, vers 7: zodat ‘hij drinke en zijn armoede 

vergete, en zijner moeite niet meer gedenke’. In de laatste twee verzen 8-9 klinkt duidelijk onderwijs tegen 

onrecht, om recht te doen aan armen en onderdrukten. We hebben dat met elkaar al vaker gelezen in het 

boek Spreuken. Het laat zien hoe nódig de herhaling van het onderwijs van de HEERE, via de moeder in de 

opvoeding, is én blijft.  

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

De HEERE wil ons iets leren over het onderwijs van moeder wat ze mag geven aan haar kind of kinderen. 

Het onderwijs van een moeder is heel belangrijk. Zeker als Salomó als godvrezende koning moet regeren. 

De grote betekenis van moeders in Israël zien we op veel plaatsen in de Bijbel. In Titus 2:3-5 schrijft Paulus 

dat moeders ‘leraressen zijn van het goede;’ (…) om anderen te leren, ‘haar kinderen lief te hebben, (…) 

opdat het Woord Gods niet gelasterd worde.’ Want dát is het gevaar als we dit onderwijs missen. De 

kanttekening bedoelt: het Woord lasteren doen Gods vijanden, veroorzaakt door slechte voorbeelden van 

kerkmensen, alsof ze dat goddeloze leven geleerd hebben uit de Bijbel. Maar dat is niet zo! ‘Dat zij verre’, 

zegt Paulus in Romeinen 6:2, ‘Wij die der zonden gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?’ Gods 

volk kan wel in zonden vallen, zoals David, Bathséba of Petrus, maar niet in de zonde blijven leven. Daarom 

moet het onderwijs van God, via de moeder doorgegeven zoals in dit hoofdstuk, steeds weer gehoord en 

herhaald worden. En dat wil de Heere ook zegenen! Denk aan de opvoeding van Timótheüs door zijn gelovige 

Joodse moeder Euníce en grootmoeder Loïs. Of aan Samuël en zijn moeder Hanna.   

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

We hebben gehoord over het onderwijs van moeder als thema. Wanneer moet moeder daarmee beginnen? 

Pas als de kinderen geboren zijn of als ze later opgroeien? Nee, dat begint eerder. Lees maar mee in vers 2. 

Als deze moeder zegt: ‘o zoon mijns buiks; ja, wat, o zoon mijner geloften’ dan klinkt daarin iets door van de 

(naamloze) moeder van David, dus de grootmoeder van Salomó, waarvan David voor God mocht belijden in 

Psalm 22:11: ‘Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af; van den buik mijner moeder aan zijt Gij mijn God.’ 

Dat betekent: het ongeboren kindje toevertrouwd aan de goedertieren zorg en bewaring van de HEERE. 

Kinderen, wat een onvoorstelbaar groot voorrecht als je zo’n Godvrezende moeder mag hebben. Want deze 

moeder noemt haar kind de ‘zoon van haar geloften’. Ze heeft zóveel gebeden voor dit kind, toen het nog 

niet geboren was. Dat zijn geloften, waarin ze de HEERE beloofd heeft om haar kind voor God op te voeden. 



Want het kind is niet van haarzelf, ‘het is door de geloften Gode toegeheiligd’, staat in een kanttekening bij 

Spreuken 20:25. Het behoort Hém toe! Het kind is niet van mijzelf, maar van Hem. Gekregen. We lezen over 

die geloften op verschillende plaatsen in Spreuken en in de Psalmen. De moeder wil aan God, de 

Allerhoogste, haar geloften betalen: opvoeden tot Zijn eer, zoals bij Lemuël: aan Hem gewijd. Dáár is het de 

Godvrezende moeder om te doen: 

        ‘Dan zingen zij, in God verblijd, 

        Aan Hem gewijd, 

        Van ’s HEEREN wegen’ 

        (Psalm 138:3). 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Jongeren, zie je hoeveel tere zorg en liefde de HEERE wil geven door middel van Zijn Woord, via je ouders? 

Misschien mopper je wel op je ouders als ze je waarschuwen. Of misschien zeg je het niet, maar denk je wel 

bij dit gedeelte of bij andere plaatsen uit de Bijbel: dit mag niet en dat mag niet… Drinken, overspel, gevaar. 

En de duivel fluistert je in dat de dienst van de Heere een zware en harde, nare dienst is. En de wereld trekt 

en roept, zo aantrekkelijk. Maar wees eens eerlijk: heb je al leren zien dat het niet waar is? Het is (schijn)goud 

van de duivel… aangebracht op de ‘rotte houten balken’ van zonde en dood. Het is helemaal niets waard! 

Weet je welke tiener dat ontdekte? 

Augustinus (354-430) zocht zijn geluk in de wereld. Hij deed er als 16-jarige jongen alles aan om bij de groep 

te horen. Hij gedroeg zich als een ‘schakelaar’ tussen twee werelden. Aan de ene kant had hij een 

Godvrezende moeder Monnica, met haar Bijbel en haar ernst, waarschuwingen en haar gebeden. Anderzijds 

dronk hij de zonde in. Hij wilde voorkomen dat vrienden hem zouden zien als iemand die niet mee durfde en 

wilde gaan. Daarom schakelde hij op veel momenten en leefde in goddeloosheid, zonder God en buiten 

Christus. Misschien herken je jezelf in deze jongere. En misschien heeft je moeder vaak om jou gehuild. 

Augustinus was voor zijn moeder Monnica een ‘zoon van tranen’. Toen ze haar nood bekendmaakte bij een 

bisschop, zei hij: ‘Het is uitgesloten dat de zoon van die tranen verloren gaat’. Voor moeder Monnica was het 

als een stem uit de hemel. En haar gebeden zijn ook door de Heere verhoord. Augustinus mocht later ervaren: 

‘Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen die Hem vrezen’ 

(Psalm 103:13). En: ‘Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten’ (Jesaja 66:13). Augustinus mocht 

de vreze des HEEREN, dat is ware wijsheid, leren. Zijn hart was onrustig. Dáárom zocht hij het in de wereld. 

Maar hij vond het niet. Augustinus schrijft later: ‘Ons hart is onrustig, totdat het rust vindt in U, o God.’ 

We hebben geluisterd naar het onderwijs van de koning Lemuël. De Heere Jezus heeft gezegd: ‘en zie, meer 

dan Sálomo is hier’ (Lukas 11:31). De kanttekening schrijft: ‘Eén Die voortreffelijker is dan Sálomo, zowel van 

Persoon als van ambt.’ Wat heeft Christus geleerd en onderwezen? Dit: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die 

vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk (dat is: Mijn leer, in geboden en beloften) op u, 

en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn 

juk is zacht en Mijn last is licht’ (Matthéüs 11:28-30). Mag je zó luisteren naar het onderwijs van Hem?  

En heb je Deze Koning der koningen, lief mogen krijgen? Als je het geluk van Deze Koning hebt mogen 

aanschouwen, ontvangen… het geluk van Deze Koning prijzen… dan verdwijnt alle glans van de wereld. 

Dan heeft Hij het te zeggen in uw en jouw leven door Zijn regering: rechtvaardig, wijs en zacht. Hij zal Zijn 

ellendigen recht doen op hun klacht.    

We hopen, indien de Heere en wij leven zullen, tot de volgende keer. 

 


