Dit boek ook nog wel eens de “Spreuken van Salomo” genoemd. Koning Salomo
bad tot zijn God om wijsheid, en hij kreeg door dit gebed de nodige levenswijsheid. (1 kon.3,7) Deze wijsheid gebruikte hij om goed te kunnen regeren, recht te
spreken, en tot zegen te zijn voor het volk. De Bijbel die spreekt over “De vreze
des Heren”. Het dient duidelijk te zijn dat de menselijke wijsheid en wetenschap
rekening dient te houden met Gods woorden, anders zal het telkens zijn doel
missen, om gelukkig te leven.
Een spreuk uit dit Bijbelboek, kan men goed onthouden, wat belangrijk kan zijn
voor onze aardse levensweg. Wij ontdekken in dit boek veel beeldspraak en gelijkenissen. (maschjal). (Matth.13,34) Jezus sprak ook in gelijkenissen! Spreuken
bestaan meestal uit twee delen, zoals een vogel vliegt met “slag” en weerslag”.
Het boek functioneert als een perfecte leidraad, om een goed evenwicht te hebben tussen ons hart en ons spreken. Het kan ons beschermen voor verkeerde
wegen, slechte gewoonten, verkeerde beslissingen. Doch een gezonde persoonlijke relatie (verbinding) met God is nodig!

SPREUKEN HOOFDSTUK 1
(1,7) De koning beschrijft eerst de bedoeling van dit door God geïnspireerde
spreukenboek. (2 Tim.3,16) Het zijn helemaal geen spreuken voortkomende uit het
volk of uit bekende filosofie! (Plato, Socrates) Het gaat om gezonde levenswijsheid en discipline aan te leren. Alleen deze Bijbelse discipline kan leiden tot een
beter karakter van de mens. Ieder mens is geboren met een zondig karakter!
Door al de wijze waarheden te leren begrijpen, zo kan men God beter leren kennen. Dan wordt pas christelijk-bijbels plichtsbesef openbaar. Wijsheid kan men
enkel van God krijgen, als men in Hem gelooft. Bijbelschool, kerken, of wetenschap verandert de mens niet, laat God in u werkzaam zijn. Maar er is meer nodig! Paulus schreef aan de christenen te Efeze:

1
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17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de
Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht
te kennen:
verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, Efeze 1

Gods geest is werkzaam onder Zijn kinderen tijdens het lezen en overleggen. Hij
is werkzaam onder hen die deze wijsheid in toepassing willen brengen.
(4,5) Het is goed voor de jeugd, met weinig levenservaring, om meer doordachte
levenswijsheid te krijgen, en ze voorzichtiger worden tegenover slechte invloed.
Wie deze wijsheden gelooft, zal meer levensinzicht krijgen net als koning Salomo, hij zal streven en verlangen naar meer kennis en inzicht. Hij zal vroeg
beeldspraak en gelijkenis kunnen begrijpen.
(7) “De vreze des Heren” een Hebreeuws begrip,
en kent twee betekenissen. Eerst betekent dit meer
dan ontzag voor God hebben uit schrik voor vergelding. De tweede betekenis is dat er een echte liefde
tot God ontstaat in het hart van de mens, door begrip en aanvaarding van Gods Woord. De eerste betekenis lijkt de wet, de tweede de genade die de
mens kan ontvangen.

1
Halleluja. Welzalig de man, die de Here
vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden.
Ps.112
De ongelovigen, ook religieuzen, traditionele kerkgangers, stellen hun vertrouwen op humane wijsheid, filosofie en kennis in plaats van op Goddelijke wijsheid.
Er is geen of weinig verandering van gedachten bij hen te ontdekken.
(8,9) “Mijn zoon” Op deze wijze spraken de rabbi’s liefdevol tot hun discipelen.
De taak van een vader is om op tijd de kinderen ernstig terecht te wijzen, en het
laten respecteren wat de moeder haar kinderen uit de Bijbel heeft aangeleerd.
De moeder is het die onderwijs geeft aan de kinderen, een deel van haar taak in
het gezin, wat de nodige tijd vraagt. Zulke kinderen met een gewillig hart, zullen
zijn tot uw eer! De krans en keten, zijn eretekens! Vandaag is dit anders, zoals
Paulus liet weten:
2
want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun
ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, (2
Tim.3)
(10,14) “Just for fun”
Een liefdevolle Vader in de hemel waarschuwt de jeugd om zich niet te laten verleiden tot enig kwaad of agressie tegenover onschuldige mensen, en dit zonder
enige reden. (Just for fun) Zoiets kunnen wij vandaag vaststellen, en fier toont
men dan dit soms op internet! (13) Dan komt er nog bendevorming, het bestelen
en het verdelen van de buit.

2
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(17,19) Slecht opgevoede kinderen zijn als vogels,
ook niet geschapen met verstand. Zoals vogels zien
dat men een net spant, om hen te vangen, met wat
koren eronder, op die wijze denken die boosdoeners,
ze brengen hun eigen leven in gevaar! Ze denken
steeds dat ze zullen kunnen ontglippen. Zo is het ook
met zakenmensen, rijken, die uit zijn op allerlei oneerlijke grote winsten. Helaas! God is niet dood!
4 Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen
stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren
u;
5 maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan
Hem, die gereed staat om levenden en doden te oordelen. 1 Petr.4

(20,22) De Wijsheid. God riep door de profeten in het eerste verbond, door apostelen in het tweede verbond opdat men verstandig zou worden. Vandaag dringt
het evangelie snel door via internet over de ganse wereld. De schrijver stelt zich
openlijk de vraag: Hoelang nog krijgt de mens de kans om zich tot God te keren
en te veranderen van gedachten?
Hoelang nog zal God met zich laten bespotten door onnozelaars? Hoelang nog
zal men het ware
evangelie afwijzen, de tijd loopt nu stilaan ten einde! Men is voor of tegen Christus, ertussen is er geen mogelijkheid, het is licht of duisternis. Hemel of hel!
14 Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in
Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, 15 want wij
zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren
gaan; 16 voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen
een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam? 2 Kor.2

OPROEP TOT BEKERING
(23,26) Hier doet God een belofte aan
allen die Zijn oproep beantwoorden.
Hij belooft Zijn geest te zullen geven
en openbaren, zodat u Zijn woorden
welke nu in de Bijbel staan, zult kunnen begrijpen. (Joel 2,28 Hand.2,17) De
werking van Gods Geest is het laten
begrijpen en inzicht krijgen over wat er
staat geschreven door de apostelen
en profeten. Hij spreekt niet over
nieuwe profetie, wel zal Hij de wereld
overtuigen van zonde, gerechtigheid en
komend oordeel.
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2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest,
die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is,
is uit God; 1 Joh.4
Gods hand is nog steeds uitgestrekt tot verzoening. Ieder
mens kan Gods Geest ontvangen in zijn lichaam! God gebruikt eenvoudige Bijbelgetrouwe christenen, om tot hen te
spreken, maar men merkt het niet op. (1 Kor.1,21) Die genadetijd loopt ten einde, want het volk slaat Zijn raad in de
wind.

WIE VERWERPT DE OPROEP?
(26,32) God laat niet verder met zich spotten! Er komt oordeel voor allen die niet
willen luisteren naar de oproep van de Wijsheid, Jezus! De tijd komt dat God ook
eens zal lachen, met de spotters, zij die spuwen in het gezicht van Christus, zij
die lachen met Bijbelgetrouwe christenen. Rijken die niet willen geloven, want
alle goddelozen zullen omkomen als door een verwoestende wervelwind.

7 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want
wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Gal.6
Gods regering zal straks ook eens ingrijpen. Zijn oordeel zal plots komen als een
opkomend onweer, paniek en angst zal het gevolg zijn.
(27,28) Dan zal men bidden, en roepen op God. Doch God zal in alle stilte zwijgen. Waarom zal God niet meer luisteren? Omdat men ook naar Hem niet heeft
willen luisteren! De hoogmoedige mens dacht wijzer te zijn dan zijn Schepper. Ze
geloofden liever in een dwaze leugentheorie van Darwin! Daarom zullen ze de
gevolgen dragen, van hun eigen zondige levenswandel, in eigenzinnigheid. (29)
Zij hebben de “Vreze des Heren” nooit in hun aardse leven gekend.
(32,33) De onverstandige, zij die leven zonder rekening te houden met Gods
raad en Wijsheid komen om door hun onverschilligheid. Door lichtzinnigheid komen alle goddelozen om. Wij bedenken de moordende nucleaire wapens, welke
plots kunnen worden ingezet. Komend oorlogsgeweld onder leiding van een
Gog. Ook de mogelijkheid van meer opkomende natuurrampen.

33 maar die naar mij luistert, zal in veiligheid wonen, bevrijd van de vrees voor de rampen! (Can.Vert.)
Wie de oproep van de Wijsheid (Jezus Christus) in zijn aards leven zal beantwoorden, zal ook hoopvol worden en zegen ontvangen. God beloofde bescherming en een veilige plaats voor de toekomst tegenover alle vorm van kwaad.

4

Biblespace 2014/17 http://biblespace.org R.GAYTANT Evangelist Vlaanderen

SPREUKEN HOOFDSTUK 2
LEVENSWIJSHEID VOOR HET DAGELIJKSE LEVEN
(1,4) Enkele voorwaarden om tot een levensstijl en discipline te komen welke
God de mens wil leren. Om werkelijk met wijsheid en gezond verstand door het
leven te gaan, daartoe geeft God bijzondere raad aan man en vrouw om gelukkig
te zijn. Een wijsheid om de valstrikken van het aardse leven te ontlopen.
(Spr.13,14) Niemand wordt geboren met die wijsheid en kennis welke hier in dit
hoofdstuk is bedoeld. In de Bijbel vinden “wijs of dwaas” als andere woorden
voor “gelovig of, ongelovig” in Christus, het Woord.
Een eerste punt wijst in de richting van te willen geloven wat God zegt, en dan
rekening te houden met deze wijze woorden. Vandaag stelt de ongelovige of de
traditionele kerkganger, zich boven God, en de resultaten kan men dagelijks zien
en horen op TV.
Het is van zeer groot belang te begrijpen wat God bedoelde.(2,3) Het “hart” is de
zetel van het menselijk verstand volgens de Hebreeuwse grondtekst. Er dient
een persoonlijk streven te zijn, een aanroepen, een bidden, een verlangen om
God te kunnen begrijpen en te zoeken en te speuren als naar zilver of schatten.

8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt,
vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.Matth.7
Dit vraagt de nodige tijd, veel tijd! Dagelijks
tijd nemen om in de Bijbel lezen is een minimum! Het is niet voldoende te horen, maar
daarnaar te willen streven, wat men heeft begrepen. (Dan.12,4) Christenen zijn mensen
die onbetaalbare EN ONVERGANKELIJKE
schatten hebben gevonden!

44 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den
akker verborgen, welken een mens
gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen, en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker.Matth.13
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DE VREZE DES HEREN
(5)
Als de voorafgaande raadgevingen worden nagevolgd, dan kan de
mens beginnen te begrijpen wat God wat God liet opschrijven. Dan kan men ontdekken wat God bedoelde, met de vreze des Heren. (zie vorig Hd.). Ook kunnen
de geheimen die God ons openbaart kunnen worden begrepen. Die Mens krijgt
een verlangen om God beter te leren kennen door de werking van de Heilige
Geest in de wedergeboren christen.
(6)

Ps. 119 :104 Uit Uw bevelen krijg ik verstand,
daarom haat ik alle leugenpaden.
(7)
Uit de mond van God komt de wijsheid en betrouwbare wetenschap, de
woordvoerders van God waren de profeten in het eerste verbond en door Zijn
zoon in het tweede verbond. Het is begrijpelijk dat er vandaag onder de christenen veel scheuringen zijn gekomen, ware christenen haten de dwalingen die er
vandaag te horen zijn.(1 Kor.1,19) Want scheuringen, beter vertaald: dwalingen”
moeten er onder wel komen, wie kan de toets doorstaan. De eindtijd die wij vandaag beleven is een tijd van geloofsafval, en een ontstaan en groeien van een
Babelse wereldkerk.(1 Tim.4)

ALGEMENE BESCHERMING
Vele afgoderij is ontstaan door het zoeken naar bescherming tegen boze geesten en ongeluk. Zo ontstonden ook de amuletten en allerlei bijgeloof, zoals gewijd water, en de beschermheiligen, welke wij vandaag nog vinden op de almanakken.

Spr 30:5 Alle rede Gods is doorlouterd;
Hij is een Schild dengenen, die op Hem betrouwen.
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(7,9) Hier vinden wij beloften als zijnde hulp en bescherming voor allen die wandelen met God. Een schild voor wie met liefde en uit vrije wil, rekening houden
met Gods geboden. Dit is iets dat iedere christen kan ervaren, telkens een goed
onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad.
Zolang iemand op die wijze streeft om zo te leven, is iemand die bescherming
geniet, zoals wij dit terugvinden in het evangelie:

27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen
Mij, 28 en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven..Joh.10

Bij beproevingen komt het ware geloof aan het licht. Dan pas kan men telkens
meer en meer begrijpen dat Gods woord gelijk heeft! Horen en volgen dat is een
begrip als
“woord en daad.” Het kenmerkend probleem van de schapen is dat ze telkens
ver willen afdwalen.
(10,11) Wie die levensstijl volgt, daar zal het verstand van die mens gezonder
worden. Zijn Bijbelkennis zal een vreugde zijn voor zijn ziel en zijn familie. Het
verstand van de mens is na de zondeval onvolmaakt, ziek en beperkt geworden.
Het ziekelijk denken van de Belgische politiek bij het toelaten van euthanasie
voor kinderen is daarvan een bewijs! Hier leren wij dan dat verstand, beïnvloed
door Gods wijsheid, een automatische bescherming kan geven. De bedachtzaamheid betekent dat iedereen waakzaam dient te zijn over zijn gedrag. Discreet zijn in wat men spreekt.

3 Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven;
wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.Spr.13
23 Wie zijn mond en zijn tong bewaakt, bewaart
zichzelf voor benauwdheden.Spr.21
7
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Waarom wordt bescherming gegeven?
(12,15) Bescherming tegen slechte invloed van mensen. Velen die in de gevangenis zijn terechtgekomen, wijzen erop dat ze in een slecht milieu zijn terechtgekomen. Ook is er bescherming tegenover de vele valse godsdiensten, vals geloof, valse leringen.
Bescherming tegen hen die afwijken van Gods geboden, en
“duistere” wegen bewandelen. Hiermede kunnen wij wijzen naar
het occultisme dat vandaag bloeit. Hekserij, festivals met muzikale afgoderij. Het plezier vinden in de vrije seks, in het toebrengen van slagen en verwondingen aan onschuldige mensen en
zich daarin verheugen.
De vele pesterijen op school, het werk, welke sommige mensen
niet meer kunnen verwerken.
(16,19) Bescherming tegen de verleiding van vreemde vrouwen, vrouwen die
hun echtvriend hebben verlaten, echtbreeksters die hun huwelijksverbond vergeten, waar God getuige was. Onder vreemde vrouwen begrijpt men
ook andermans vrouw. Die weg is de brede weg naar het dodenrijk en dan de
hel.

Gods bedoelingen
(20,22) Het is de bedoeling van God dat Zijn kinderen, leven op de wijze welke
Hij aantoont als school voor wat nog komen moet. Want daar zijn ook de beloften die God heeft gedaan.
Want zijn gezegenden zullen de aarde erfelijk bezitten; maar zijn vervloekten zullen uitgeroeid worden.Ps.37,22
Zoals het land bewonen. Velen denken hierbij telkens aan Israël, waarbij een
overblijfsel het beloofde land zouden krijgen en bewonen. Christenen kunnen
hierbij denken aan het nieuwe Jeruzalem. Daar zullen er geen goddelozen meer
zijn. Een nieuwe wereld dus!

SPREUKEN HOOFDSTUK 3
Opnieuw geeft God een liefdevolle waarschuwing aan ieder die in Hem gelooft.
God kent de zwakheden van de mens, dat hij kan vergeten of verwaarlozen. Men
kan God wel niet zien, en uit het oog, uit het hart. Doch daarom liet God opschrijven wat nodig was opdat de mens gelukkig zou zijn tijdens zijn kort aards bestaan op aarde.
(2,4) Onze vader in de hemel kent een bijzondere principe, Hij legt uit waarom
men naar Hem dient te luisteren. Hij legt uit waarom hij iets gebied of vraagt.
Slechts uit noodzaak heeft God de wet aan Mozes gegeven.
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Een reden waarom men Gods onderwijs niet mag vergeten?
Eerst dient men het te weten vooraleer men kan vergeten. Wat men best kan
vergeten zijn de wetten van een “staatskerk”, en Gods geboden leren. Gods
raad opvolgen, kan je een lang leven geven. (Spr.4,10 - Efeze 6,3) ) Men stelt
soms de vraag aan honderdjarigen, wat je moet doen om lang te leven. Meestal
hoor je dat men “tevreden” dient te zijn in je situatie. Dit is een levensprincipe,
welke in het lager of hoger onderwijs niet aangeleerd word, doch eerder andersom.
Vroeg of laat sterven? Lang leven door eenvoudig trouw te
blijven aan God onderwijs, liefde en geloof in Zijn genade,
dit verwijst naar eeuwig leven! Liefde tot God betonen door
Hem altijd proberen gehoorzaam te zijn. Uw geheugen beschrijft God als “de tafel van uw hart!” Wie dit principe toepast zal opgemerkt worden door God en mens, en krijgt een
goede reputatie. Men ontvangt zegen! De wereld is als een
mijnenveld, en God waarschuwt en toont waar de dodelijke
mijnen liggen. Wie God gelooft begint de mijnen te ontdekken.

Eigenzinnigheid is een weg naar teleurstelling.
(5,7) Vertrouw niet op je eigen “kennen en kunnen”, op je eigen
bekwaamheden en capaciteiten, of op uw eigen beperkt verstand.
(Jer.9,23) Wanneer je een beslissing neemt leert God: Hou rekening met de raad die Ik je geef, opdat je geen verkeerde beslissingen in je leven neemt.
Vertrouw met uw ganse hart, betekent zonder enige twijfel.
Zoek bv. Gods wil om een partner te kiezen, waarmee je uw
ganse leven verder moet. God staat telkens klaar om een mens te
helpen bij zijn keuzes, en veel kosteloos advies staan in de onfeilbare Bijbel. De
paden recht maken betekent, dat God zelf hindernissen kan wegnemen, als je
Hem erbij betrekt. Stemmetjes horen, of gevoel, kunnen uit den boze zijn! God
spreekt door zijn woord! (Hebr.1,1)
1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten,
heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesp-

roken in de Zoon,
Doe niet mee met kwade praktijken, waarbij misschien heel veel geld is te verdienen.

3 Hij geneest de verbrokenen van hart
en verbindt hun wonden. Psalm 147

9
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(8) Die principes toepassen zijn ook tot zegen voor de
gezondheid van de mens. Wij kennen een spreekwoord, dat zegt: “het gaat door merg en been”. Het betekent hier dat het een zeer diepe invloed en impact
heeft op de lichamelijke gezondheid (vlees) van een
mens. Wanneer iemand zich keert tot God, dan heeft
dit een genezende invloed hebben op zijn lichaam, bepaalde kwalen kunnen zo verdwijnen, omdat men de
oorzaken nooit vond, tenzij door Gods raad in de Bijbel
te volgen. Een van de grootste
kwalen bij mensen vandaag zijn depressies, moedeloosheid.
(9,10) Hier vinden wij een andere manier om God te
eren. Namelijk God wil de eerste staan in onze
maandelijkse uitgaven, dit kan door het geven aan de
armen. Dit is geen gebod, maar een wijze om God te
eren. Daar is wel een belofte aan verbonden, namelijk dat God ons inkomen of onze vruchten zal zegenen. Hij zal onze weelde vermeerderen.

GOD BESTRAFT OOK!
(11,12) Wij horen weinig preken over de tucht welke God toepast bij zijn kinderen. Dit is niet in trek bij het luisterend publiek, maar wel zeer leerzaam. Men
hoort natuurlijk altijd veel liever over Gods liefde en Zijn genade. God, onze Vader die in de hemel is, handelt als een liefdevolle vader. Hij straft, een vader die
niet straft, heeft zijn kinderen niet lief. Enkel mag een christen niet verbitterd raken als hij door de Here werd bestraft of werd beproefd. (Ps.94,12)
en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen
spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering,
en verslap niet, als gij door
Hem bestraft wordt, 6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de
Here, en Hij kastijdt
iedere zoon, die Hij aanneemt. Hebr.12
17 Zie, welzalig de mens, die God kastijdt; versmaad
daarom de tucht des Almachtigen niet. Job 5

ONBETAALBARE WIJSHEID
(13,18) Uit deze beproevingen of straf komt er een levenswijsheid voort, op basis
van ervaring. Men kan God ervaren in zijn leven, met liefde of tucht. Deze wijsheid is beter dan goud en zilver of koralen. Deze wijsheid volgen brengt een lang
en gelukkig leven en eer voor die gelovige. Deze levensprincipes zijn aangenaam en ze leiden tot de redding en heil. De Schrijver vergelijkt zo’n wijze levensweg met een terugkeren naar de “boom des levens”. Inderdaad het leidt tot
het eeuwige leven.
Vandaag dienen wij op te letten voor politieke volksmanipulatie voortgebracht
door ongelovigen:
10
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17 Woorden van wijzen, in rust aangehoord, zijn beter dan het geschreeuw van een
heerser onder dwazen. 18 Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar een zondaar bederft
veel goeds. (Pred.9)

EEN WIJZE SCHEPPER

(19,20) God heeft door goddelijke wijsheid de aarde en de hemelen geschapen,
Hij deed dit verstandig. (Ps.104,24- Jer.10,12) Hij maakte de baren van de zee, en
de dauw maakte Hij voor bevochtiging van het land, zoals voor de zondvloed. De
“Big Bang” theorie maakt God tot een leugenaar. Een vervloekte theorie.

WAAROM AL DEZE WIJSHEID VOLGEN?
(21,26) God geeft ons raad om Zijn wijsheid te volgen. Hij vraagt ons om erover
na te denken en zijn raad te bedenken. God gaf ons verstand om na te denken
over de dingen die Hij van ons verlangt, Hij wil ons gelukkig zien.
(22)
Want “zij” Gods raadgevingen, en niet “wij” zoals in de NBG vertaling!
Leven voor uw ziel, is een zinspeling of een hebraïsme naar vers 20 waarbij de
dauw, water is en langzaam diep doordringt. Het water is een beeld voor Gods
woord en wijsheid. Een sieraad aan uw hals, betekent, iets dat opvalt bij zijn
vrienden en collega’s ook allen die in contact komt met dat kind van God.
(23)
U zult bescherming ondervinden, en niet struikelen over stenen, strikken en plotse problemen. Het is niet uitgesloten dat ook hier een bescherming
van engelen wordt bedoeld. God werkt aan veiligheidspreventie in iedereen die
naar Hem wil luisteren!
(24)
U zult geen slaapproblemen ondervinden door zorgen en angst. Dus
goed slapen is voor uw gezondheid heel belangrijk. De profeet Jeremia ondervond Gods liefde toen hij een profetie schreef over zijn volk, welke God zou zegenen.
25 Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.26 Hierbij ontwaakte ik en zag op; mijn slaap was zo zoet.
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(25)
U zult niet vrezen voor opstanden, terrorisme, revolutie enz.
6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten
van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want
dat moet geschieden, maar het einde is het nog
niet.7 Want volk zal opstaan tegen volk, en
koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier,
dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.
Matth.24

Momenteel zijn er vele onrustwekkende berichten, van mogelijks komende oorlogen. De Here leert zijn kinderen niet angstig te worden. Het verdwijnen van de
goddelozen zal er komen. De Here zal u beschermen voor listen en valstrikken.

WEES EERLIJK EN NOG NUTTIGE TIPS
(27,35) Stel niet uit om iets te geven
aan de armen als ge het nog kunt.
Smeed geen kwade plannen tegenover
uw naaste, familie of uw vriend. Maak
geen ruzie of twist zonder reden.(31)
Wees niet jaloers op mensen van “geweld” betekent hier wel mensen die rijk
zijn geworden op illegale en onrechtvaardige wijze en hierdoor veel wereldse macht hebben gekregen, God
leert, volg hun wegen en hun praktijken
niet.(Gal.5,21 - Spreuk 24,20)
(32,33) Een banvloek van de Here ligt
op het huis of familie van wie niet wil
geloven. De goddeloze zal in de toekomst verdwijnen en ook zijn huis! (Ps.37,22) God zegent de woning van zijn kinderen.
13 Sta op, heilig het volk en zeg: Heiligt u tegen morgen,

want, zo zegt de Here, de God van Israël: er is een ban onder u, Israël, gij kunt geen
stand houden voor uw vijanden, voordat gij de ban uit uw midden hebt verwijderd.Joz.7
(34) Het is zeer gevaarlijk te spotten met God, want God spot of bestraft op Zijn
manier, vreselijk kan dat zijn. Spot komt meestal voort uit hoogmoedige mensen.
Het hoofdstuk eindigt met eer voor de gelovigen en schande voor de goddeloze.

12
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SPREUKEN HOOFDSTUK 4
Koning Salomo gaat uit liefde zijn kinderen
goede opvoedkundige instructies geven vanuit de wet van God, zoals ook hij deze heeft
ontvangen van zijn vader. (1,3) Hij vraagt
meteen de nodige aandacht om de goede
raad te kunnen begrijpen en niet af te wijken.
De bedoeling van iedere vader is, dat het zijn
kinderen goed zou gaan in het dagelijkse leven, opdat ze blij, verstandig en gelukkig zouden zijn. Opdat ze het verschil zouden opmerken tussen de smalle en de brede weg!
De grote nood in het werelds onderwijs, is, dat men geen rekening wil houden
met Gods wil. Een vrijzinnige of katholieke opvoeding plukt dan vruchten zoals
wij dat vandaag kunnen vaststellen.(Rom.1:30,2 Tim.3:2)
(4,6) Past deze instructies van uw vader toe, opdat gij moogt leven…
Hier ligt een zekere bescherming en veiligheid in voor de opgroeiende kinderen
tot volwassenheid. Salomo herhaalt dit in vers 10. Aan het verwerven van levenswijsheid komt voor jong en oud nooit tot een einde. Ook de apostel Paulus
waarschuwt op dezelfde wijze over een wijsheid die zalig maakt!
13 Maar slechte mensen en bedriegers zullen
van kwaad tot erger komen; zij verleiden en
worden
verleid.14 Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt
geleerd, 15 en dat gij van kindsbeen af de heilige
schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.2 Tim.3
Tijdens de oorlog zag men bordjes waarop
stond; “Geen toegang”. Wie het toch waagde
verder te gaan, kwam zeker om door de verborgen landmijnen! Gods woord en wet wijst uit
liefde naar zulke bordjes, hout dat dus goed in
de gaten! Ananias en Saffira liepen ook eens
zo’n bordje voorbij:
Ze speelden vals in het verborgen tegenover
God, ze wilden doorgaan “als” de andere christenen, ze stierven een plotse dood.
(Tit.1,16)

13
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WORD WIJS!
(7,9) Hier spreekt men niet over vleselijke, wereldse wijsheid, beloond met diploma’s.
10 De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die
ze betrachten Ps.111
Salomo wijst erop dat die wijsheid begint, bij de sterke wil, dit soort wijsheid te
krijgen. Verwerf inzicht zoveel mogelijk als u kunt! Stel dit prioritair, het is een
mogelijks een opoffering van onze eigen wijsheid. Het zal u tot eer strekken,
indien gij die wijsheid van God uit liefde (omhelzen) zult nastreven. Gij zult later
een krans of kroon ontvangen na al die jaren van christelijke levenservaring, op
aarde. Dan ontvangen de Bijbelgetrouwe christenen eer in plaats van spot en
laster. 11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
Jezus, spoort al zijn discipelen aan om die wijsheid vast te houden tot Hij plots
zal komen. Laat niemand ontmoedigd worden, om Hem niet verder te verwachten!
(Kol.2:2,3)(Efez.1,17)
(11,13) Zolang je naar die rechte Bijbelse
principes wil leven, dan zult u de struikelstenen en strikken zien liggen, u zult niet
vallen, beproevingen zullen u niet doen afwijken. Je zult veel verdriet ontwijken.
Welke strikken? Het dienen van afgoden.(Deut.7:25, Psalm 106,36) Drugs en alcohol, zorgen voor levensonderhoud, depressief worden enz.(Luk.21:34) Rijk willen
worden, nooit tevreden zijn. (1 Tim.6:9) en
nog vele andere.

GEVAARLIJK: EEN GODDELOZE LEVENSWIJZE
(14,17) Wereldse levensprincipes, zijn zeer gevaarlijk om af te wijken. Ook de
schrijver Salomo wankelde tijdens zijn oud worden. Die koning was zeer goed en
trouw begonnen. Hij verliet zelf dit goede pad, welke hij leerde in psalm 119:61
60 Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden. 61 Hoewel strikken der goddelozen mij
omgeven, ik vergeet uw wet niet.
Hij liet zich misleiden, zijn hart ging naar de vele
paarden, de vele mooie vrouwen, en bijvrouwen,
afgoden, zijn rijkdom, zijn bezit, één woord: de
welvaart liet hem struikelen! Zijn hart was niet
meer volkomen toegewijd aan de Here.
Vele christenen
struikelen soms door welvaart en genot. Er vallen nu meer christenen af door
welvaart, dan door de brandstapels tijdens de christenvervolging in de geschiedenis. De levenswijze en gewoonten van de ongelovigen, hier eerder de
14
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boosaardigen, kunnen voor de christenen een ernstige struikelblok vormen.
Daarom de raadgeving van het te vermijden. Deze mensen worden omschreven
als onrustig van karakter, losbandig, kwaadaardig en agressief door alcohol of
drugs.
(18)
Het opkomend morgenlicht is een licht dat steeds helderder word. Wijsheid, kennis en inzicht van Gods wil neemt meer en meer toe. Hoe langer een
christen Bijbelse principes toepast, hoe meer ervaring hij opdoet. God is in hem
een werk begonnen, en wie zal dat tegenhouden? Door vallen en opstaan, gaat
hij lerende verder. Wie kan de opkomende zon tegenhouden?
(19)
Iemand die geen rekening wil houden met Gods wet en raad, ziet nergens het kwaad en vertoont geestelijke blindheid. Hij ziet de valstrikken niet.
(Ps.121) Dan is God zijn vriend niet! (Ps.34,17) Alle levensprincipes van de goddeloze brengen misleiding, duisternis, onwetendheid en twijfels, onverstandig en
dwaas. De ongelovige is nooit tevreden, wil steeds meer…
Vandaag ziet men soms nog moeilijk het verschil tussen goed en kwaad. Ook in
de wetgeving speelt men zelf god! Maar dat brengt vloek!
20 Wee hun die het kwade goed noemen en het
goede kwaad; die duisternis voorstellen als
licht en licht als duisternis; die bitter doen
doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.
21 Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen
oordeel verstandig.Jes.5

DE GROTE VONDST VAN DEZE WIJSHEID

(20,23) Wie Jezus vond in zijn leven, vond de bijzonderste en kostbaarste wijsheid! Hier vinden wij dat deze beschreven wijsheid tot genezing dient voor het
ganse lichaam. We dienen ons denken, ons hart ook te behoeden voor emoties,
want geloven is niet gebaseerd op gevoelens. Dit vers laat ook duidelijk weten,
dat er een ontegensprekelijk bewijs is, dat de gezonde geest, een gezond lichaam maakt.
Als deze relatie tussen geest en lichaam ongezond of ziek is geworden door
zonde, het lichaam, het vlees te lijden heeft. Door de striemen, de slavenstraf,
die Jezus verdroeg, is hier de zonde vergeven, en kan voor wie gelooft, en deze
Bijbelse levenswijze toepast, de geestelijke gezondheid herstellen!
15
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De vergeving van zonde is het begin van een genezing van de menselijke
zondige geest.

Gods wijze woorden hier zijn als een
waterbron. Die bron is de ganse Bijbel.
Wanneer men die bron vergiftigd
door verkeerde vertalingen en verkeerde uitleg dan is dat zeer gevaarlijk voor wie daarvan drinken. Dus
dienen wij zeer waakzaam te zijn
hierover. Wie bronwater drinkt dat
werd geïnfecteerd met
kwade bedoelingen, kan ziek worden
en sterven. Verkeerde en onzuivere Bijbeluitleg kan tot afval leiden, zo misleide
de duivel Eva! God wil het hart van de mens veroveren, het is de kroon van zijn
schepping, Hij gebruikt mensen die Hij aanstelde!

GOUDEN RAAD

(24,27) Wees eerlijk en niet vals, spreek de waarheid en geen leugens. Ons denken dient onder controle te blijven met een vraagje: Wat zou Jezus zeggen of
doen? Herken valsheid of leugenachtigheid bij hen die niet recht in de ogen kijken als ze tot u spreken. Ga recht door zee, maak geen omwegen of compromis
met de wereld. Maak scherp onderscheid tussen waarheid en leugen. Wijk niet
af van de waarheden in Gods woord. Gods woord, de Bijbel is een onfeilbare
GPS!

16
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SPREUKEN HOOFDSTUK 5
(1,2) Dit hoofdstuk begint met een waarschuwing om diep na te denken vooraleer men onverstandige stappen zou zetten in het leven. Dit is een leren om
standvastig te handelen en gezonde attitudes te krijgen zoals God het wil. Bijbelkennis en onderwijs is noodzaak voor onze kinderen en de groei van onze jeugd
naar volwassenheid, bijzonder in onze goddeloze en immorele maatschappij van
vandaag. Mensen dienen te begrijpen waarom! Het kan enorm veel verdriet en
tranen voorkomen! Het Bijbelboek Spreuken is onvermijdelijk in het leven van
een christen welke geestelijk wil leren denken.
(3-8) Hier volgt een reden waarom God waarschuwt. De woorden van de
vreemde vrouw schijnen zeer verleidend, liefelijk en aantrekkelijk te kunnen zijn.
Hier wordt dit vergeleken met zoete honing. Haar spreken is aanhoudend, maar
uiteindelijk zeer verraderlijk. (Spreuk.26:28 ) Achteraf wordt het spreken van de
overspelige vrouw of hoer, bitter, als alsem. KJV schrijft “wormwood”. Alsem
heeft een psychoactieve werking. Romeinen noemden het :”Absint”, als geneesmiddel en drank, het kreeg later de naam van: “De koningin der vergiften”.
Zo’n overspelige vrouw is op weg naar de dood, als een
beeldspraak voor verderf. Dit komt door haar immoreel
leven, en wie met haar wandelt, gaat dezelfde richting
uit. (6) Hier wordt een reden opgegeven van het gevaar.
Men wordt gevangen in een vangnet als een vogel, zonder dat men het beseft! Het verstand van de mens staat
hier op nul. De oorzaak hiervan is, opdat men de weg
naar de hemel zou vergeten. (8) Wij moeten uit de invloedssfeer van overspelige vrouwen blijven, die op verleiding uit zijn. Een Bijbelgetrouw christen mag geen
stappen in deze richting zelf zetten. Anders wordt dit
een opzettelijk zondigen.

Heb 10:26 Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid
ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden;

Vrouwen kunnen met vuur spelen. Een goed voorbeeld was Jozef, als slaaf uit
het oude verbond, toen hij vluchtte voor de overspelige echtgenote van Potifar.
(GEN. 39:
7-12 )

WAAROM VLUCHTEN?
(9,11) Men moet de mooiste jaren van zijn leven niet geven aan een genadeloze
vrouw, die het goed denken naar een kwaad denken kan brengen, met het verderf tot gevolg. Al het moeizaam verdiende geld zal men uiteindelijk verliezen,
men kan zelf naar voorbeelden kijken in zijn eigen omgeving. Het geld gaat naar
een
“vreemde” of “alien”!
17
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Let op de echtscheidingen als gevolg van overspel, welke mensen ten gronde en
in armoede doen gaan.
Slechts als men oud wordt dan gaat men beginnen klagen, en uiteindelijk soms
aan zijn lot worden overgelaten! In het huwelijk moet worden gedacht aan de
oude dag, wanneer men elkaar hard nodig heeft!

TE LAAT TOT INZICHT KOMEN.
(12,14) Pas als het te laat is, gaat men eens GOED nadenken. Vandaag slaat
men Gods geboden in de wind, en de gevolgen blijven niet uit. Ook christenen
denken te laat na, in plaats van op tijd gezonde Bijbelstudie te volgen, en die lessen ter harte te nemen. Vanaf 1988 zijn de echtscheidingen, ook onder de “christenen” pijlsnel de hoogte in gegaan, en het samenhokken, gaat sterk vooruit. Samenwonen moet Gods zegen missen, het is een leven in hoererij of zonde genaamd!
Hier is er sprake van geestelijke doofheid, men kan misschien goed horen, maar
men wil niet horen wat God zegt, ongezeglijkheid, ongehoorzaamheid!
3 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim.
Omdat gij het woord des Heren verworpen
hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn.1 Sam.15

DE GETROUWDE MAN
(14) De man welke overspelig was, had zich bezondigd in allerlei kwaad, en de
ganse gemeente was blijkbaar op de hoogte. Dan pas kwam de angst en de slapeloze nachten voor de man. Hij zou normaal, uit de gemeente worden gezet.
De Schrijver bedacht de wet van God. Die wet zal ook worden gebruikt tijdens
het laatste oordeel voor de ongelovige, welke niet geloofde in Christus offer.
22 Wanneer een man betrapt wordt, terwijl hij gemeenschap heeft met een vrouw, die gehuwd is,
dan zullen zij beiden sterven: de man, die met de
vrouw gemeenschap gehad heeft, en ook de
vrouw. Zo zult gij het kwaad uit Israël wegdoen.Deut.22
Hier is nog sprake van “betrappen” met getuigen. Onze hedendaagse antichristelijke wetgeving, op dit vlak, is aangepast aan de immoraliteit van de maatschappij!
(15-16) Met water drinken wordt hier bedoeld de seksuele verlangens en genot
van de man die moeten enkel uitgaan naar zijn “eigen” vrouw. De schepper heeft
met het huwelijk, een optimale bron gemaakt, waarin man en vrouw in elkaar
kunnen lichamelijk kunnen opgaan. Het geestelijk in elkaar opgaan werd gebroken bij de zondeval. Dit huwelijksgeluk moeten wij beschermen, willen wij gelukkige dagen en nachten beleven.
18
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4 Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld,
want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.Hebr.13

EEN VROUW IS VOLDOENDE!
(16,19) De vrouw is er niet voor iedereen op straat. Ze is er voor de man die haar
huwt alleen, en zijn talrijke kinderen spelen op straat. Slechts binnen deze omheining brengen goede bronnen verkwikkende stromen van geluk. In deze beeldspraak komen de bronnen als tal van kinderen voor, met de bedoeling dat deze
kinderen niet van andere mannen zijn.
Een man moet zich kunnen verheugen met de vrouw van zijn jeugd! Dit
spreekt voor zichzelf. God spreekt hier niet van vrouwen van zijn jeugd!

SEKSUEEL LEVEN IN HET HUWELIJK
(20) Seks is een kostbare
gave van God in het huwelijk.
De Bijbel spreekt erover in verstaanbare beeldtaal. God ziet al
deze dingen in het kader van
het huwelijk van man en
vrouw. Men moet het elkaar
niet onthouden, tenzij met onderlinge overeenkomst.
(21)
Sommige Joden hebben hun
bepaalde dagen van seks in de
week, qua gezondheid. Buiten het normale Bijbelse huwelijk is alles
zondig, zelfs iedere gedachte die buiten het huwelijk loopt is zondig! Volkomen
onthouding buiten het huwelijk, maar volkomen trouw in het huwelijk!

WAAROM VREEMD GAAN?
(20,23) Mannen en vrouwen worden gewaarschuwd met goede raad.
God ziet alles. Later komt alles uit, voor hen die in het laatste oordeel komen.
Vergeving is er nodig! Vergeving is de beste weg.
Hoe komt men tot vreemd gaan?
Een eerste reden: zo schrijft Paulus een bijzonder vers, waar soms een van de
partners zich niet wil aan houden. 1 Kor.7:3,4 Het is een vers eenvoudig om te
begrijpen maar niet altijd eenvoudig om te gehoorzamen!
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3 De man kome jegens de vrouw zijn (echtelijke) verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar
man. 4 De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te
beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man
niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn
vrouw.

Jammer en zondig in onze dagen…als in de dagen van Noach, sommigen gaan niet vreemd in
hun ogen, ze voelen zich overal thuis! Velen komen daarom ook in het laatste oordeel, indien ze
het niet willen nalaten!
Een tweede reden vinden wij in het O.T. bij de muziekfestivals en dans, werd
een vruchtbaarheidscultus. De Baäldienst als zonnegod, Astarte de godin van de
liefde. Prostitutie kwam er veel voor. Let op de terugkerende festivals en symbolen vandaag als de afbeelding van de zon.
10 En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u
veroordeeld? 11 En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik
veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer! Joh.8
Wie overspelig is sterft! Iedereen sterft toch, wat is dan het verschil?
Zijn ongerechtigheden vangen de goddeloze, in
de strikken zijner zonde raakt hij vast.
Hij sterft, omdat tucht hem ontbreekt, door zijn
grote dwaasheid verdwaalt hij.Spr.5

Overspeligheid gebeurt heimelijk, dit komt omdat het schaamtegevoel en geweten nog niet helemaal bij de mens is verdwenen. De dwaas, ongelovige of schijnchristen denkt niemand heeft het gezien. Doch hij vergeet zijn Schepper, die alles ziet, en ook de gedachten van de mensen kent. (Ps.73:11)
Job 34:21 Want Zijn ogen zijn op ieders wegen, en Hij ziet al zijn
treden. Job:2415 Het oog van de overspeler wacht op de schemering,

denkende: Geen oog mag mij zien; en hij legt een bedekking op zijn gezicht.
En zij denken er niet aan, dat Ik al hun kwaad in gedachten houd. Nu omringen hen hun daden; zij
zijn voor mijn aangezicht.Hos.7:2
15 Wee hun die een plan diep voor de Here verbergen, wier werk in de duisternis geschiedt en
die zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons?Jes.29

Wie zijn gedrag en denken niet wil veranderen, zal de tweede dood sterven, de
hel. Daarom predikt de satan, een valse vrijheid, en genade voor iedereen! Jezus stierf in de eerste plaats voor de genezing van het zondig menselijk denken.
2 De Here ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er een verstandig is, een,
die God zoekt. Psalm 1
20
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SPREUKEN HOOFDSTUK 6
BORG STAAN
(1,5) Dit is een situatiebeschrijving voor iemand die borg heeft willen staan,
of die een overeenkomst of belofte deed aan een vriend of vreemde. In de hedendaagse maatschappij worden deze zaken meermaals toegepast. Hier vinden
wij Gods raad om voorzichtig te zijn en niet onbedacht te handelen. Borg staan,
of mondelinge belofte is als een strik! Men kan gevangen worden als een vogel! Probeert u te ontdoen van dergelijke beloften, het kan je later tranen bezorgen. Goddelozen leggen mij een strik, maar van uw bevelen dwaal ik niet af.Ps
119

DE LUIAARD.
(6,11) Sommige mensen kunnen leren van het gedrag
van dieren. De mier is wijs en naarstig, hebben geen
manager! Er is een tijd van werken en een tijd van
pensioen. Ook mogen wij niet ten onder gaan aan te
hoge werkdruk. Er moet dus gezocht worden naar een
goed evenwicht tussen werken en rusten.
Met inzicht werken. Zelfs de mier die zelfstandig werkt,
denkt aan de tijd dat hij technisch werkloos is, en niet kan
werken, in de winter, hij toch eten en leven. De mieren helpen elkaar, als het stukje brood te groot is. Het grote probleem van de luiaard is dat hij te lui is geworden om gezond
te denken! De luiaard is begerig, maar tevergeefs, het
brengt hem ten onder. Zoekt steeds excuses om niet te
moeten werken. Hij is eigenwijs of eigenzinnig. (Spr.13,4/
21:25/ 22:13) (Spr.26:16)
De Heer spreekt hier over een groot risico, de armoede, dit
komt sneller aan dan de luiaard denkt. Bedreigend en onverwacht als een gewapende inbreker.
Mat 25:24 Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heer! ik kende
u, dat gij een hard mens zijt, maaiende, waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende van
daar, waar gij niet gestrooid hebt; 25 En bevreesd zijnde, ben ik heengegaan, en heb
uw talent verborgen in de aarde; zie, gij hebt het uwe. 26 Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht! gij wist, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb, en van daar vergader, waar ik niet gestrooid heb. 27 Zo moest gij dan mijn
geld den wisselaren gedaan hebben, en ik, komende, zou het mijne wedergenomen
hebben met woeker.

In Spr.15:19 Staat dat de weg van de luiaard is als een doornen haag. Doornen zijn
in de Bijbel steeds een symbool van zondigheid. Denk aan de doornenkroon die Jezus
op het hoofd werd gezet, als beeld van alle menselijke zonden. Zo is ook het leven
van een luiaard, doorn op doorn, zonde op zonde!
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DE KWAADAARDIGE NIETSNUT.
(12,15) “Een Belialsmens” (SVV) Belial betekent: niet nuttig. Dit is een onrechtvaardige die veel liegt, bedriegt, pest en een corrupte en oneerlijke gezindheid
heeft. Je kunt hem erkennen aan bovenstaande kenmerken. Gods Woord
brengt licht, inzicht, voor de kinderen van God, op deze wijze geeft God bescherming tegenover het kwaad van de goddeloze naaste.
Mensen kunnen zeer veel verdriet voorkomen door een goede Bijbelkennis!
Bijbelstudie is belangrijk, toepassen nog belangrijker in onze dagen. Matth 13:
14-16 15 Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun
ogen houden zij gesloten…Titus 1:16 / Hand.2:40
Vers 15 Toont ons duidelijk dat zulke mensen plots kunnen overvallen worden
door ongeluk of een ongeneeslijke ziekte. Dit is een vergelding van Godswege.
2Kr 36:16 Maar zij spotten met de boden Gods, en verachtten Zijn
woorden; zij verleidden zichzelven tegen Zijn profeten; totdat de
grimmigheid des HEEREN tegen Zijn volk opging, dat er geen helen
aan was.

ZEVEN ZONDEN DIE GOD HAAT!
1.HOOGMOEDIGE OGEN.

(16,19) Hoogmoed en trots is een bron van vele zonden,
het brengt veel kwaad aan anderen. Wij zien hoogmoed
staan op de eerste plaats, wil zeggen dat God deze
zonde bijzonder haat. Trotse blikken is zeer kenmerkend
bij de hoogmoedige.
Want Ú verlost het ellendige volk,
maar de hoogmoedige ogen vernedert U.Ps.18
28

HERE, mijn hart is niet hovaardig, mijn ogen
zijn niet trots; ik wandel niet in grootse dingen, noch in dingen die te wonderbaar voor
mij zijn.Ps.131
2.VALSHEID EN 3.LEUGENS

Alle listig en leugenachtig gedrag in het dagelijks leven. Een valse tong kan
enorm veel kwaad doen. Kwaad spreken toelaten in een gemeente, kan het
einde betekenen van een plaatselijke gemeente. Wedergeboren christenen haten valsheid en schijnbekeringen, net als God.
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4. ONSCHULDIG BLOED VERGIETEN

Herdenk maar de oorlogen die
voorbij zijn, of die nog bezig zijn,
omwille van macht, geld, of
religieovertuiging! Het barbaarse optreden in het M.O.
en andere landen smeekt om
vloek. De tijd van satan loopt
ten einde.

5 en 6 KWADE PLANNEN SMEDEN EN UITVOEREN
1 Wee hun die ongerechtigheid bedenken en kwaad smeden op hun legersteden, die het
uitvoeren bij het morgenlicht, omdat het in de macht van hun hand is.

Zoeken hoe men zijn medemens kan benadelen of hartenpijn kan bezorgen,brengt vloek, zo leert de profeet Micha!
Voorbedachtheid vergroot deze zonde. Bedenk hoe koning David zich bezondigde
met Bathseba door overspelig gedrag. Hij plande het subtiel om de Hethiet (Turk)
Uria, zijn legergeneraal, om te brengen door oorlogsgeweld, omwille van zijn
knappe vrouw, welke hij wilde benaderen. (2 Sam.11:17)
Zijn straf: Daarop ging Natan naar zijn huis. En de HERE sloeg het kind, dat de vrouw
van Uria aan David gebaard had, met een ziekte.(2 Sam.12:15)
Deze ziekte was ongeneeslijk, en vandaag zijn er nog steeds ongeneeslijke ziekten! Een kind verliezen kan oorzaken hebben waaraan de mens niet denkt. Zich
bekeren, is zich laten genezen van de zonde, die ziekte “kan” veroorzaken.
(Jes.53:5) Geloven in Jezus offer! De boosaardige is constant aan het zoeken
om kwaad te doen of om zulke plannen te maken. Bv: Roofoverval, verkrachting,
enz.
Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet
staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; Ps.1

De raad van de boosaardige staat er hier i.p.v. goddeloze.
7. DE VALSE GETUIGE EN DE RUZIEMAKER
God haat mensen die een valse getuigenissen afleggen. Dit is de planmaker, hij
voelt zich goed als hij anderen kan meeslepen in het kwaad.
Hij is contant aan het zoeken om kwaad te doen of zulke plannen te maken.
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Mat 26:59 En de overpriesters, en de ouderlingen, en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij Hem doden mochten; en vonden niet.
Zulke mensen ontlopen hun straf niet! Spr. 19:5 Een vals getuige zal niet onschuldig zijn; en die leugens blaast, zal niet ontkomen
OVERSPEL.

(20,23) Triestig als men afwijkt van een gekregen Bijbelse opvoeding, het onderwijs vanuit Gods Woord. (Geen kerkelijke opvoeding) God roept op om de raadgevingen die men van thuis uit niet mag verwerpen. Gods geboden werken als een
sterke lamp, onderwijs vanuit Gods Woord geeft stroom, kracht en licht. Dan begrijpt men wat God wil zeggen, men ziet de mogelijke gevaren die op een mens
kunnen afkomen. Amuletten en allerlei beelden geven geen bescherming tegen het
kwaad! Als men geen ernstige Bijbelstudie wil, ziet men de gevaren niet, of te laat!
Gods raad, kan en wil je geest bewaken, ook in de nacht, een avondgebed, God
wil gebeden worden!
Simson was ziende blind, voor het gevaar van de overspelige vrouwen, zijn lang
haar was een symbool van zijn trouw aan de Heer, hij verloor zijn haar door een
overspelige vrouw, hij verloor zijn geestelijke kracht en werd later letterlijk blind!
Geloofsafval veroorzaakt geestelijke blindheid, en men komt in verwarring. Dit is
een kenmerk van onze “eindtijd”.

RAADGEVINGEN
( 24,30) Wij moeten de eerste geringste opwelling van begeerte gaan onderdrukken!
Men mag zich niet laten vangen door smachtende oogleden. Overspel kan leiden tot
de bedelstaf, de hoeren richten het vermogen ten onder. Ze brengen veel ongeluk en
tranen! Een oud spreekwoord zegt: Wie de ene voet heeft in het bordeel, heeft al de
andere in het ziekenhuis! Vers 26 maakt melding van de huisvrouw, welke een
trouwe echtgenoot zoekt. Dit is een ernstige zaak, want vandaag gebeuren deze dingen veelvuldig, doch als wij lezen in Leviticus 20:10 lezen wij dat God hier op zulke
zonden als overspel de doodstraf liet uitvoeren.
Wij dienen geen aanleidingen te maken.
Gelegenheden moeten vermeden worden. Zet de kat niet bij de melk!
Vers 29 maakt duidelijk: niemand gaat vrijuit! ( Hebr. 13:4 )
Een dief die steelt uit honger, krijgt verzachtende omstandigheden, maar niettemin zal
hij veroordeelt worden tot een zevenvoudige vergoeding, en al het bezit in zijn huis
moet hij geven! Luther vertaalde deze tekst het duidelijkst door te schrijven: “laat niet
ongestraft” God laat overspel niet ongestraft, hetzij bij wet of omstandigheden.
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( 31,35) Overspel is verstandeloos, wie het doet richt zich ten gronde. Daarbij wordt
gedacht aan het beschadigen van zijn denken. (zie ook studie gezond denken) Men kiest in
feite voor het kwade i.p.v. voor het goede. Men kiest voor satan, en laat God vallen.
Schade, schande en smaad. Het blijft onuitwisbaar, Canisius vertaalt: je raakt je
slechte naam nooit meer kwijt. Inderdaad je wordt gekenmerkt met een slechte reputatie bij de mensen. Het brengt een diep schuldbesef. Een bedrogen man is onberekenbaar, de “stoppen” kunnen doorslaan. Bij de gelegenheid zal hij het wreken niet kunnen laten.

SPREUKEN HOOFDSTUK 7
GRATIS ADVIES VAN EEN RAADSMAN, GOD.

(1,4) God geeft veel raad en geboden uit liefde voor de mens! God liefhebben
betekent, Hem gehoor geven. (Deut.11:13). Op die wijze ontvangt u ook bescherming. Een oogappel wordt beschermt door een snelle reactie van de oogleden. Onze gehoorzaamheid dient te werken als een spontane reflex. Tracht
Gods geboden te onthouden.(Deut.11:18).De tafel van uw hart is ons geheugen.
God weet goed hoe snel wij vergeten en hoe zwak wij kunnen zijn tegenover de
zonde of de kwade verleiding dat op ons kan afkomen.
Vers 4 geeft een beeldspraak om goed te begrijpen dat men met de wijsheid,
Gods woord, de Bijbel en ook ons verstand zeer vertrouwelijk moet omgaan. Wie
dus te weinig studeert in de Bijbel loopt gevaar niets te zien in deze duistere en
gevaarlijke wereld, daar er geen olie in zijn lamp is, om Christus tegemoet te
gaan.

GOD WAARSCHUWT VOOR HET GEVAAR VAN OVERSPEL.
(5,10) Gods raadgevingen zijn nodig om gewapend te zijn tegen de verleiding tot
zonde. Gods raad kan werken als een kogelvrije vest, die beschermende vest
aandoen is een andere zaak!
In de eerste plaats is de vervulling van de Geest het beste wapen tegen de verleiding tot overspel. Salomo beschrijft verder een gebeuren dat hij waarneemt
vanuit zijn tralievenster. Salomo kijkt naar een onverstandige jonge man, welke
ging in de richting van het huis van een ontrouwe vrouw, opvallend gekleed
“als” een hoer. Ze was zeer listig in haar denken en spreken en wil hem vangen.
(11,12) Hier wordt deze vrouw beschreven als een tippelaarster, ze is nooit thuis.
De losbandigheid kan ook vertaald worden als opstandigheid thuis.
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Deze tekst wijst op kenmerken van zulke vrouwen, weerspannig, opstandig,
grof en impulsief van gedrag. Ze ligt op de loer wie ze zal kunnen vangen. Ze wil
haar ontuchtige begeerten bevredigen en toont een zeer egoïstisch gedrag.
(13) Precies als een roofdier heeft deze vrouw deze jonge man in haar klauwen.
Ze wil hem verslinden als ‘t ware. In dit soort van verslinden zien wij vandaag de
resultaten van zonde, huwelijken worden vandaag verslonden, ook al onder
lauwe christenen. Het toegeven aan hartstochten en begeerten wordt vandaag
op allerlei wijzen, verleidend in beeld gebracht, via TV en het internet.
24 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten
en begeerten gekruisigd. 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door
de Geest het spoor houden. G a l. 5
5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht,
boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, 6 om welke
dingen de toorn Gods komt. 7 Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij
erin leefdet.Col. 3

DE SCHIJNHEILIGE KERKGANGERSTER
(14-15) Hier zien wij dat deze vrouw de godsdienstige schijn naar voor brengt, en
het vlees van haar vrijwillig dankoffer of vredeoffer gebruikt als lokaas. (Lev.3)
Ze nodigt de man uit tot haar maaltijd. Dit vlees diende volgens de wet, de dag
zelf te worden gebruikt. Zij laat uitschijnen dat ze ook gelovig en eerlijk is, en nu
vrede heeft met een genadige God! Hier doet de satan zich voor via deze vrouw
als een engel des lichts.
Ze heeft dezelfde dag nog geofferd in de tempel. Het was de gewoonte dat men
na het brengen van een vredeoffer of een vrijwillig dankoffer, nadien met vrienden eens vrolijk was. (Lev.3:1), Dankoffer betekent eigenlijk, dank voor voorspoed en welvaart of voor een reine hartenwens. Voor God is dit voor deze
vrouw pure afgoderij en een vloek! Ze had geen gemeenschap met het altaar.
Zo is ook de eucharistie, een soort gunstig stemmen door een dankoffer ontstaan door de Romeinse legerofficieren welke een rond koekje (symbool van zon
of baal) brachten in de vroege morgen aan hun afgod. Het is helemaal geen
avondmaalviering, en er is geen gemeenschap met het offer op Golgotha, het altaar!
18Ziet, hoe het gaat bij het Israël naar het vlees: hebben niet zij, die de
offers eten, gemeenschap met het altaar? 19Wat wil ik hiermede dan
zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets
is? 20Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet
aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten.
(1 Cor.10)
Deze vrouw kwam dus ogenschijnlijk zeer gelovig voor, maar was het niet, dus
zij was gevaarlijk voor wie op haar vertrouwt, en samen eet.
27Het offer der goddelozen is een gruwel; hoeveel te meer, als zij het met
een schandelijk voornemen brengen! Spr.21
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Ze had een belofte gedaan, waarschijnlijk om deze jonge man te kunnen krijgen.
Het klinkt ongelooflijk, en toch vinden wij dit meermaals terug bij mensen die
slechts religieus zijn. Vroeger en nog worden beloften aan God of heiligen, huisgoden gedaan om toch de wensen van hun hart te bekomen. Dit is een oud bekende katholieke en Babelse traditie.

DE LISTIGE UITNODIGING TOT OVERSPEL.
(15,18) Alles gebeurt met voorbedachtheid, een geheime date? Haar bed
maakte ze klaar met de bedoeling overspel te bedrijven. Dit gedeelte leert
dat deze vrouw voorspoedig en welstellend was, ze gebruikt dure parfums,
drank en het linnen, gordijnen van het hemelbed tonen dit aan.

De afwezigheid van de man in het huwelijk.
(19,20) De lange afwezigheid van haar man is niet gezond voor het huwelijk. De vrouw maakt misbruik van deze omstandigheden. Doch de satan
maakt van de gelegenheid gebruik voor de misleiding tot overspel. Wij vinden een gelijkaardig voorbeeld in de Bijbel met de vrouw van Potifar,
welke ook een man had die veel reisde en weg van huis was.
7 Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef, en zij zeide: Kom bij
mij liggen. 8 Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer: Zie, mijn heer
bemoeit zich, met mij naast zich, met niets van wat er in huis is, en alles wat hij
heeft, heeft hij in mijn hand gegeven; 9 Niemand is in dit huis machtiger dan ik,
en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt; hoe zou ik
dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? 10 En ofschoon zij dag aan
dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben. Gen.39

DE JONGE MAN WAS NIET VOORBEREID OP HET LEVEN
(21,23) Zij behaalde de overwinning. Deze verstandeloze man kende God, noch
Zijn gebod. Hij had wel ook de traditionele opvoeding, maar kende de Bijbel onvoldoende. Iemand die de Bijbel vandaag niet kent, kent Christus niet! Hij heeft
alle moeite om weerstand te kunnen bieden bij dergelijke verzoekingen. Als een
rund naar de slachtbank? Machteloos door hartstochtelijk verlangen. Is seks
hebben dan geen genot? Niet leuk? God wil dat de mens gelukkig zou zijn tijdens zijn aardse leven, en gaf veel raad ook door de pen van Salomo! Doch voor
wie niet luisteren wil, komen tranen, verdriet en depressie. Straft God dan?
God waarschuwde de dochters van Sion door de profeet Jesaja, die zich ook zo
gedroegen.
18Te dien dage zal de Here wegnemen de pronk der voetringen, de voorhoofdbanden, maantjes, 19oorhangers, armbanden, sluiers, 20hoofddoeken,
voetkettinkjes, gordels, reukflesjes, tovermiddelen, 21zegelringen, neusringen, 22feestgewaden, mantels, omslagdoeken, tasjes, 23handspiegels, onderkleding, hoofdtooi en overkleding.
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24Dan zal er in plaats van balsemgeur vunsheid zijn, in plaats van een gordel
een touw, in plaats van haarvlechten kaalheid, in plaats van een pronkgewaad
omgording met een rouwkleed, een brandmerk in plaats van schoonheid. 25Uw
mannen zullen
vallen door het zwaard en uw helden in de strijd,Jes.3
Deze mensen kenden de geestelijke wapenuitrusting niet.
Hij wordt vergeleken als een gevangene. Vandaag denken velen dat ze door
niet te huwen toch een stuk van vrijheid kunnen behouden. In alle opzichten is
het een verschijnsel dat mensen zich meestal niet verder willen laten binden, ook
niet voor een huwelijk. Men wil vrijheid, maar niet de christelijke Bijbelse vrijheid,
die van de aardse gebondenheid verlost. Mensen worden slaaf van hun eigen
hebzucht en bezit.

Een pijl doorboorde zijn lever!
Gods pijlen hebben in de Bijbel een symbolische betekenis van plagen, ziekten of
soms dodelijke tegenslagen.
Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard,
spant zijn boog en legt aan,14Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen,
maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Psalm 7 (NBG) Nieuwe vertalingen
13

wijken af!

22 Want een vuur is in mijn toorn ontstoken, het brandt tot
in de diepten van het dodenrijk; het verteert de aarde met
wat zij opbrengt en verzengt de grondvesten der bergen.
23 Ik zal rampen over hen ophopen, al mijn pijlen tegen
hen afschieten.
DEUT. 32:23
God laat zijn woede los over deze zonde! Deze dingen worden door de ongelovige niet doorzien noch begrepen, hij leeft en loopt rond met vraagtekens, waarvan toch vele antwoorden in de Bijbel zijn terug te vinden!
23

totdat een pijl zijn lever doorboorde

Waarom staat er hier dat de lever van de mens wordt getroffen? Waarom geen
ander orgaan? Wij vinden dit beeld terug in Klaagliederen 2:11 waar met “ingewanden” of “hartenbloed” vertaalt, doch het Hebreeuwse woord is hetzelfde voor
lever. De lever is een orgaan waar de grootste hoeveelheid bloed aanwezig is.
Volgens de wetenschap het meest actieve orgaan van de mens. Bloed is het leven.
De bedoeling is hier, een aantonen van een dodelijk getroffen worden van zijn
geestelijke gezondheid en de lichamelijke gezondheid als gevolg. Ongerust geweten, gepieker brengt toxische gedachten met alle gevolgen voor de lichamelijke gezondheid! Bedenk koning David bij zijn overspel met Bathseba, zolang hij
zijn zonde niet beleed, sloeg dit terug op zijn lichamelijke gezondheid. ( Ps.32).
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DE VOGELSTRIK

(23) Deze jonge man heeft een groot risico genomen zonder het te weten, dat
hij zichzelf zou kunnen beschadigen. Daarom kunnen wij door de mensen te
waarschuwen voor deze zondige dingen, veel ziekten en tegenslagen voorkomen en op deze wijze tot een zegen zijn voor je naaste!.
Jammer dat er zo weinig zijn die nog een oor hebben om te horen wat de
H.Geest zegt!
18Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn
eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam.1 Cor.6

DE DEUR VAN OVERSPEL, KAN DE DEUR DER HEL WORDEN!
(24,27) Vers 25 speelt hier de sleutelrol in dit laatste gedeelte, namelijk de afwijking, of de afdwaling. Als Paulus spreekt over de grote afval die er komt als een
teken van de eindtijd. Hij bedoelde zeker dat er bij velen geen vreze des Heren
en lauwheid als bij de christenen in Laodicea aanwezig zou zijn. Dat men de
zonde minimaliseert, en de genade in losbandigheid of wetteloosheid verandert
door vrijheidsprediking.
Velen zijn verslagen door de weg van het vlees te volgen. Niet verder trouw te
blijven is een zeer groot gevaar!
Zelfs mannen Gods worden aangevallen. Mannen die streden in Gods kracht
vielen door de verleiding van het zwakke geslacht.
De richter Simson, die eens een leeuw overwon in Gods kracht, liet zich
vangen in het net van een Delila.(Richt.16,21) Zijn lang haar, een beeld van
zijn trouw aan God, beeld van de vreze des Heren, werd geknipt, en de Here
week van hem. Hij werd gevangen door de Filistijnen. Hij werd gestraft met
blindheid.
Zo is er ook de les voor ons, eens wij beginnen nalatig te worden als Esau, en
onze trouw aan de Here verzwakt of verdwijnt, dan worden wij na een bepaalde
tijd geestelijk blind!
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SPREUKEN HOOFDSTUK 8
GODDELIJKE WIJSHEID BETER DAN ROBIJNEN

(1,5) De wijsheid verheft “haar” stem. De symbolische taal, hier gebruikt,
spreekt van “haar”, doch de context in dit hoofdstuk wijst op Hem. Vandaag stelt
men veel belang in wetenschap, wijsheid, ieder mens ontplooit zich volgens zijn
bekwaamheden gekregen bij zijn geboorte. Hier gaat het over een goddelijke
wijsheid. De mens werd geschapen naar het beeld van God, en had een betere
wijsheid voor de zondeval. Na de zondeval kwam de mens in een vernederde
positie naar lichaam en geest. Hij benaderde alles eerst vanuit een zondeloze visie.
Jezus, de wijsheid, leerde zijn discipelen over een andere wijsheid, een goddelijke en kostbare levenswijsheid als voorbereiding tot een volledig herstel van de
mensheid. Jezus, de Wijsheid, predikte op heuvels, langs de wegen, “aan de ingang der deuren” tot al de mensen die wilden luisteren. (Joh.10:9) “Ik ben de
deur” (5) Luister en leer mij begrijpen, zo sprak Jezus. Hij wilde de mensen gelukkig maken.
9De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod
van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. Psalm 19
Gods geboden zijn rechtvaardig, wie zich daarnaar richt zal een bijzondere blijdschap ontdekken. Gods raad is zuiver, zonder zonde, het bereikt altijd zijn doel.
Het geef je een andere visie, dit is het verlichten van de ogen, tegenover geestelijke blindheid. Ieder mens wort geboren als een geestelijk blindgeborene!
Joden namen er aanstoot aan, en de heidenen, de Grieken, vonden het dwaas.
Voor wie geloven in Hem, hetzij Jood of Griek, zal wijs worden en behouden zonder diploma! Voor hen die geroepen zijn, is het een kracht en wijsheid komende
van God. (1 Cor.1:24) De ongelovige denkt niet na, hij staat niet stil bij wat God
zegt. Hij is hard van hart. Hij luistert soms, enkel na een ongeval, ziekte of tegenslag. Voor velen ook, soms te laat!
Jezus, wilde niet alleen het verstand van de mens bereiken, maar ook het hart
van de mens veroveren en herstellen! Daarna pas kan een mens God liefhebben! (Deut.6,5)
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(6,11) “Verheven dingen” (NBG) Dit zijn zeer
belangrijke dingen die God wil openbaren aan
de mens. Het zullen betrouwbare woorden zijn,
zonder leugens, die het hart van de mens zullen raken. God haat leugentaal, het zou afgoderij zijn, zijn woorden zijn niet verdraaid of
slecht genuanceerd. God waarschuwt ernstig, bijzonder voor onze tijd. Zijn
laatste waarschuwing vinden in het boek openbaringen.
18Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand
hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn;
19en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn
deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek
beschreven zijn.Openbar.22

Ieder wedergeboren christen leest de Bijbel met een zekerheid dat Gods woorden waarheid zijn, hij twijfelt niet. Hij kan ze ook begrijpen en uitleggen. Een
“naamchristen” of een ongelovige die de Geest niet heeft ontvangen, kan slechts
zijn eigen zinnen leggen in wat hij leest of filosoferen. Dit is inlegkunde en geen
uitlegkunde! De apostel Paulus maakt een duidelijk onderscheid na zijn wedergeboorte en doop.
7Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. 8Voorzeker,
ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat
alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor
vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, Fil.3
Salomo maakt een vergelijking met de waarde van Gods woorden. Geloof de
raad dat wij u geven, die raad is meer waard dan het fijnste goud, zilver of koralen. Het is meer waard dan alles wat een mensenhart kan wensen.
(12,13) Hier is sprake van een samen leven van Wijsheid en schranderheid.
Deze schranderheid betekent: snel begrijpen en goed doordacht. Daarom staat
er, kennis groeit door te overleggen, dit is telkens diep nadenken. De vreze des
Heren waar kennis begint, haat het kwade, hoogmoed en slecht gedrag. Ook het
verdraaien van zijn of iemands woorden. Wispelturigheid van tong.

HET “WOORD” STAAT BOVEN ALLE GEZAG
(14,16) God is de Wijsheid, die naar Hem wil luisteren, en Gods raad wil begrijpen en opvolgen, die kan vele beproevingen voorkomen. Hij geeft zijn kinderen
inzicht en de nodige kracht van boven.
Daar God de koningen en rechters verstand gaf kunnen ze regeren en oordelen,
Hij is het die ze macht geeft om te kunnen regeren. Regeerders kunnen rekening
houden met God, of ze kunnen eigenzinnig regeren. De gevolgen van goddeloos
te regeren, brengt de samenleving in meer en meer moeilijkheden.
2Als de rechtvaardigen toenemen, verheugt zich het volk;
maar het volk zucht, als een goddeloze heerst.Spr.29
Het Bijbelse christendom is zo verzwakt in het Westen, door de welvaart, denk
aan de rijke jongeling, zeer religieus, maar gebonden aan goud en zilver, geld,
aandelen, en genot.
Bepaalde wetten zijn niet meer in overeenstemming met Gods wil. Doch wij dienen de overheden te gehoorzamen, zolang ze niet in strijd zijn met Gods wetten,
en dit zijn geen kerkelijke wetten.
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131Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan.
Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. 2Wie
zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen,
zullen een oordeel over zich brengen. Rom.13

DE LIEFDE KOMT NOODZAKELIJK VAN TWEE KANTEN!

(17,19) Deze regel is een Bijbelse regel, dus waarheid. Wie Jezus lief heeft, zal
ook
Zijn liefde en bescherming ervaren in zijn leven. Mensen die Jezus “ernstig”
zoeken zullen Hem vinden. Vele mensen zoeken rijkdom en eer, maar worden
meestal teleurgesteld in onze wereld. Zalig de armen van geest…betekent gelukkig de mensen die nederig van hart zijn, en geloven in de wijsheid van Jezus.
Doch er bestaat een andere rijkdom, een onvergankelijke geestelijke rijkdom,
onbetaalbaar en onsteelbaar! “
Mijn vrucht is meer dan goud”. Deze vrucht is hier symbolisch. Na een tijd komen er vruchten aan een boom. Zo zullen ook de vruchten zichtbaar worden van
iemand die Jezus gaat volgen. Hij die geboren werd uit water en geest. Dit is een
geestelijke wasdom. Christenen die volgens de Bijbel wandelen, zullen een verandering in hun leven zien komen, welke door Gods Geest in de mens worden
bewerkt. Dat is pas Godsvruchtig worden! Tenzij men de Geest uitdooft.
6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij,
die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde
toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.Fil.1

(20,21) Hier vinden wij een belofte van God aan de mensen die Hem, door Jezus
hebben gevonden. Deze belofte is een erfenis. Over deze erfenis is sprake in
het nieuwe verbond. Wij rijk wil worden doet dit met eigen inspanningen, en zal
in de toekomst de grootste teleurstelling van zijn leven meemaken, zo maakt
Paulus dit al duidelijk aan zijn geestelijke broeder Timotheus. Voor een erfenis
dient men niet te werken!
In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis,
hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige Geest
der belofte, 14die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij
Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. Efeze 1
13
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JEZUS CHRISTUS, DE WARE WIJSHEID VAN GOD
(22,31) God gebruikte de “Wijsheid” voor het begin van Zijn schepping. (Spr.3:19)
De goddelijkheid van Jezus was er duidelijk voor de schepping. Joh 1:1 In den
beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

Het Woord is Jezus Christus! De profeet Micha profeteerde over de eerste komst
van Jezus op aarde, en beschreef hem als een komende heerser in Israël, Zijn
tweede komst, en Hij bestaat al eeuwig.(Micha 5:2) Die tweede komst is nabij,
psa 2:6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.

De strijd die zich vandaag ontwikkelt in Jeruzalem, is een signaal dat Jezus in een van
de komende jaren zal terugkeren. Vlees en bloed zullen Gods plan nooit kunnen verhinderen. Jezus was er dus al voor de schepping van de aarde. Hij schiep door wijsheid. Dus geen Big-Bang, een geïnspireerde theorie van boze geesten! Zo kan men
vandaag vele miljarden spenderen aan wetenschappelijk onderzoek in het heelal, de
ganse schepping. Doch tevergeefs, onbegonnen werk, dat ook nog onbetaalbare
mensenlevens kost!
Elifaz maakte een opmerking over God, aangaande Zijn werk. Job 5:9 Die grote dingen doet, die men niet doorzoeken kan; wonderen, die men niet tellen kan;
Isa 40:28 Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de
HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er
is geen doorgronding van Zijn verstand.
De profeet Jesaja heeft nooit Jezus gekend, doch hij wist dat men nooit de wijsheid
van Jezus zou kunnen doorgronden of begrijpen. Dit toont aan dat het menselijk verstand, niet in staat is om alles van die Wijsheid te kunnen begrijpen. Een gevolg van
de zondeval.
De Almachtige, die wij niet begrijpen, is groot van kracht en recht; Hij, die groot is in
gerechtigheid, buigt haar niet. 24Daarom vrezen de mensen Hem, maar geen der eigenwijzen ziet Hij aan. Job 37

23

God kent allen die Hem vrezen, zoals een zwaar beproefde Job. Ook Job had
vele vragen rondom zijn situatie. Doch God respecteert de eigenwijze mens niet,
met al zijn eigen theorieën. God stelde Job een vraag: 4Waar waart gij, toen Ik
de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! Job.38
Hier laat God ons begrijpen hoe beperkt de menselijke wijsheid is geworden. Dit
kan een reden zijn voor de ongelovige om God te gaan zoeken. Nu is er nog een
tijd om Jahweh te vinden, en in Hem te geloven, want Hij is nog een korte tijd
genadig.
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GELUKKIG IS DE MENS DIE GOD VOND

(32,36) Koning Salomo laat weten dat het gelukkige mensen zijn, die geloven in
de God van Israël, en de Bijbelse raad en wijsheid dag na dag opvolgen. Onze
maatschappij leeft in een geestelijke hongersnood, vandaar vele hopeloze mensen, die “Het niet meer zien zitten”. Europa kent nog een kleine minderheid aan
Bijbelgetrouwe christenen.
Ook christenen die lauw worden lopen gevaar in een moeras van dwalingen,
langzaam te verzinken. Salomo roept op om vermaningen ter harte te nemen.
(34) De deuren en de poorten hier beschreven, zijn plaatsen waar deze wijsheid
aangeleerd wordt. Plaatsen waar de Wijsheid wordt verkondigd en Bijbels onderwijs gegeven wordt. Daar zijn de mensen blij en gelukkig, ze vonden Jezus, en
hebben eeuwig leven.
(36) Wie niet wil luisteren naar het Woord, Jezus, die kwelt zichzelf. Allen die Jezus haten, of verlaten hebben de dood lief! Alle vervolgers van christenen in het
M.O.
liggen onder een vloek!
22

Indien iemand de Here niet liefheeft, hij zij vervloekt. Maranata! 1

Kor.16
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SPREUKEN HOOFDSTUK 9
In het vorige hoofdstuk konden wij opmerken dat de “Wijsheid”, Jezus Christus
is. Wie die wijsheid volgt, wordt wijs. Daarom vinden wij in Gods woord dat een
ongelovige als “dwaas” werd beschreven. Een ongelovige kan niets begrijpen
van Gods wijsheid.(Ps.92:6,7).
De Here bouwt Zijn gemeente, Zijn huis, Zijn familie, hemelburgers, met zeven
pilaren. Het fundament zijn de apostelen en de profeten, oud en nieuw verbond.(Matth.16:18) Dit is de genadetijd tussen Pinksteren en de Opname van
de gemeente. Wij verwijzen naar de zeven gemeenten, en de zeven geesten
Gods, in het boek Openbaring. Een wereldwijde gemeente bestaande uit christenen, welke ook worden beschreven als steunpilaren. (Gal.2:9) (Ps.75:4,11).
(2,3) Hij, de Wijsheid heeft een dier geofferd, wijn klaargemaakt
met kruiden, en de feesttafel klaargemaakt. Dit is een heenwijzen
naar het Paschafeest, en later de vervulling door Jezus, als het
Lam van God. De dienstmaagden, heeft Jezus uitgezonden, dit
lijken hier alle gemeenteleden, die getuigen.(Luc.11:49)
16 Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven;
weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als
duiven. Matth.10

Ze nodigen uit tot het grote bruiloftsfeest, met
bruid en Bruidegom. Iedereen werd uitgenodigd in de stad. (4,6) De uitnodiging is gericht
naar alle
“onverstandigen” of “dwazen”. In feite zijn het
onwetende mensen vragen om deel te nemen aan het geestelijk voedsel van de Wijsheid. Het zijn mensen vast geankerd aan religieuze traditie. Eet brood en drink wijn. Dit
wijst naar de instelling van het nieuwe verbond door Jezus.
Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Matth.4
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De ongelovigen hebben geen geestelijke kracht om een zware tegenslag of pesterij te
verwerken. Dit bewijst onze maatschappij door de vele zelfmoorden en falende therapieën. De uitnodiging is een luide oproep om de weg van de Wijsheid te begrijpen, om
wijs te willen worden, en hoopvol te leven. Regelmatig zullen wij over “de weg” lezen.
Het is de Bijbelse levenswijze van de mens welke hij wil of niet wil volgen.
13 Gaat in door de enge poort, want wijd is de
poort en breed de weg, die tot het verderf
leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan;
14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten
leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.Matth.7

DE ONGELOVIGE SPOTTER
(7,8) Bij het uitnodigen tot de hemelse bruiloft, of wanneer een Bijbelgetrouw christen
het reddend evangelie brengt, zal hij vernederende reacties en nadeel ondervinden
door de goddelozen (Spr.15:12) Men zal over de Bijbelgetrouwe gelovige, kwaadspreken en hem belachelijk maken, zoals men deed met Jezus!
Wie de ongelovige spotter wil terechtwijzen met de wijze woorden van God, zal gehaat worden. Spotters, vrijdenkers, kunnen de ziel kwetsen met de tong, bijzonder in
onze dagen.
(2 Petr.3:3,4) De spotters stonden ook bij het kruis op Golgotha! Deze spotters lijden
nu al bijna tweeduizend jaar in het dodenrijk! Jammer!
Doch de onderwijzing aan een gelovige, hij zal dankbaar worden voor de uitleg van de blijde boodschap.
Werp geen parelen voor de zwijnen! God vergelijkt de
ongelovige spotter en weerspannige met zwijnen.
(Matth.7:8) De gelovige is wijs geworden door Christus, maar niet door eigen bekwaamheid, wijsheid, kennen of kunnen.
Dit betekent een groot verschil, en een reden om als
christen nooit hoogmoedig te worden. Waarom? Wijsheid, geestelijke rijkdom of de
parelen werden hem en de bedienaar door Christus gegeven uit genade zoals de
apostel Paulus en Johannes schrijft:
30 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus
zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid,
heiliging en verlossing, 31 opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt,
roeme in de Here 1 Kor.1:30

1Jn 5:20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het
verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het
eeuwige Leven.
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(10,11) Wanneer er de eigen vrije wil is om Gods
wil te respecteren, en een verlangen naar de
waarheid, om God welgevallig te zijn, dan is de
“smalle weg” ingeslagen. De weg die de zin van
het leven laat begrijpen, al zij het door struikelen
en opstaan! Het begin der wijsheid zal leiden tot
wederliefde aanbidding en eeuwig leven. Ook op
aarde kunnen hierdoor al jaren aan ons aardse leven worden toegevoegd en veel verdriet voorkomen.
(12) Wie de woorden van Jezus gelooft en doet,
kan enkel zegen ontvangen in het dagelijkse leven. Wie Gods woorden verwerpt,
of niet wil volgen, zal enkel leed en hartenpijn krijgen.
Zo vinden wij in het O.T. Abner welke werd vermoord door Joab, toen hij binnentrad in Hebron, welke God hem die toegang had verboden. Hij handelde naar eigen inzicht en overtuiging of hij was Gods woord vergeten! Het koste zijn eigen
leven. Het was geen toeval, omwille van de persoonlijke redenen van Joab.
Daarom schreef David met verdriet:
33 De koning hief dit klaaglied aan over Abner:

Moest Abner sterven zoals een dwaas sterft? 2 Sam.3

WAARSCHUWING VOOR IMMORELE SEKS.
(13,18) Ongelovigheid van de mens is net als een schaamteloze vrouw. Deze vrouw
“geldzucht” en genot denkt niet na over de zin van haar leven. Ze is te vinden in de
kring der spotters die het voor het zeggen hebben. (Ps.1)
Jud_1:18 Dat zij u gezegd hebben, dat er in den laatsten tijd spotters zullen zijn, die
naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen
Deze schaamteloze vrouwen, werkmiddelen van satan, zijn te vinden op de plaatsen waar men ook het
evangelie openbaar wil brengen. Zij nodigen ook uit,
maar niet voor de hemelse bruiloft, wel voor allerlei
tijdelijk genot en hel, met eeuwig verdriet. De verleiding, is net als de slang bij Eva. Daar werd Gods
woord en gebod in twijfel getrokken. God is toch genadig, of niet? Hebben christenen dan geen vrijheid
om te genieten? De stoel waarop ze zit, kan vertaald
worden met troon! De dwaze vrouw of schijnheilige
wereldkerk, wil eerlijke voorbijgangers uitnodigen in
haar huis. Men noemt dit vandaag een “beroep”!?
Verboden genot en gestolen rijkdom kan zoet zijn. De
mens kan het geweten onderdrukken, hij krijgt moeite
goed en kwaad te onderscheiden. De gewetenloze
doet kwaad en is vlug vergeten.
Spr 30:20 Alzo is de weg ener overspelige vrouw; zij eet en wist haar mond, en zegt:
Ik heb geen ongerechtigheid gewrocht!
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Het grote gevaar…
Maar hij weet niet..
Wie zich laat verleiden, is op weg naar de diepten van het dodenrijk, of de plaats der
pijniging, daar wachtend op de hel. Doch hij gelooft het niet want hij heeft de hel niet
gezien. Hij werd teleurgesteld in de “kerk”. Hij is blind voor de waarheid. Zijn vreugde
is van korte duur. Anderen welke zijn ingegaan op de uitnodiging tot de bruiloft, hebben een eeuwige vreugde, eeuwig leven ontvangen.
Geloven is weten en ervaren. De bordeelbezoeker of overspelige weet niet wat er
met al die anderen is gebeurd. De profeet Hosea riep ook tot het volk:
1 Hoort het woord des Heren, gij Israëlieten, want
de Here heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen
liefde
en geen kennis Gods is in het land. 2 Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men
pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. 3 Daarom treurt het land, en al wat erin woont
verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee
komen om.

SPREUKEN HOOFDSTUK 10
Koning Salomo schrijft verder over “wijs” en “dwaas”. Hier is geen sprake over
intelligentie. Het begin der wijsheid, is de vreze Gods. Een vader kan zich verheugen en blij zijn als hij ziet dat zijn zoon tot geloof is gekomen. Een ongelovige
zoon maakt het moederhart verdrietig, zij begrijpt de gevolgen. (1,3) Zoeken om
rijk te worden op aarde, en God vergeten, is niet zinvol of nuttig. Het toont enkel
aan dat zo iemand de zin van het leven op aarde niet heeft begrepen. Iemand
die door God gerechtvaardigd werd, zal onvergankelijkheid ervaren, eeuwig leven. Hij zal de dood niet smaken. Hier kunnen wij dit vers wel letterlijk en geestelijk nemen. God laat zijn kinderen geen honger lijden, maar de hebzucht en geldzucht van de ongelovige zal God tot schande brengen. (Matth.6:19) Muntontwaarding zal plots toeslaan. Dit zal lijken op een vloek. (Luk.6,24). Koning David
zong psalm 37, daarin vinden wij een ware opmerking welke de gedachte van
vers 3 bevestigt.
25 Jong ben ik geweest, ook ben ik oud geworden,
maar een rechtvaardige heb ik niet verlaten gezien,
noch zijn nageslacht zoekende brood. Psalm 37
(4,5) Lui of vlijtig. Arm of rijk. Wie niet wil werken zal ook niet eten, zo leert God.
(2 Thess.3,10) Iedereen houdt van de zon, de zomer, een tijd om te werken op
het land, luiheid is dan een schandelijk gedrag.

Na de dood…
(6,7) Die luistert naar Gods woord, zal zegeningen ontvangen en anderen tot zegen zijn. In het hart van de goddeloze, schuilen kwade begeerten, roddel, haat,
nijd, leugens, zij zullen niets kunnen inbrengen op de dag van het laatste oordeel. Hij zwijgt over zijn kwade bedoelingen.
38

Biblespace 2014/17 http://biblespace.org R.GAYTANT Evangelist Vlaanderen

De herinneringen van een gelovige, zullen tot een zegen zijn, voor zijn nakomelingen want ze zullen zijn goede daden en zijn woorden overdenken. Doch de
naam en faam van de ongelovige, wie of wat hij ook was tijdens zijn aardse leven, zal verdwijnen als zijn lijk, met stank en rotheid.

Wie is wijs en eerlijk?
(8,9) Wie gelooft, is in Gods ogen wijs, en zal ook Gods raad en geboden zoeken
te volgen. Hij zal vele zegeningen ontvangen, ze staan beschreven in Deut.28.
De ongelovige daarentegen zal vloek ontvangen. Hij zal door zijn eigen wijze van
leven niet behouden worden. Zijn levensovertuigingen welke afwijken van Gods
geboden, zullen hem een strik zijn.
Wie eerlijk door het leven gaat, beschermt zichzelf voor onheil. Een schijngelovige wordt doorzien. Hij wandelt niet in het licht. Hij zoekt zijn eigen wil te doen,
en gaat Gods woorden wat verdraaien of negeren om zijn eigen begeerten te
kunnen bereiken. Ook dit is een vorm van wetteloosheid. Dit brengt onenigheid
onder de christenen, en de gemeenschap verdwijnt. Zo is er het Babels christendom en het Bijbels christendom.

HET GEBRUIK VAN DE OGEN, DE MOND EN DE LIPPEN
(10,14) Het knippen met
uw ogen, kunnen de waarheid verzwijgen, om problemen te vermijden, maar
het veroorzaakt soms verdriet, wanneer het opgemerkt wordt.
6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem
hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen
wij en doen de waarheid niet; 7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk
Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar; en het bloed van
Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.1 Joh.1
Het spreken van een Bijbelgetrouw christen kan een bron van leven zijn. Zijn waterbron is het Woord van God. De ongelovige spreekt uit zichzelf, vanuit zijn hart,
zijn eigen zinnen, bitter water als te Mara. De gedachten van de ongelovige is
niet gezuiverd door het “hout”, het kruishout van Jezus, het Woord. Pas door geloof worden zijn gedachten en zijn spreken zoet.
Door haat en kwetsende woorden ontstaat er ruzie, scheiding. Liefde bedekt. Die
liefde is het kunnen vergeven. Zonder vergeving en liefde gaan gezinnen ten onder.(13) Wie de Wijsheid heeft gevonden in zijn leven, die zal spreken zoals de
Here sprak, op geestelijke wijze. Doch het kan pijnlijk zijn voor wie niet wil luisteren, en die oogst wat hij heeft gezaaid. De roede is nodig op de rug, zo kan men
een koe de richting duiden!
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Wijzen proberen hun Bijbelkennis te onthouden, want door vergeten, wordt ook
het handelen en ervaren vergeten. Het spreken van een ongelovige, kun je beste
vergelijken met een bouwvallig huis of een kaartenhuisje. Zijn denkwereld stort
vroeg of laat in.
(15,16) Het vermogen van een rijke is als een sterke stad. Sterke steden waren
een bescherming voor de inwoners. Ze stellen hun vertrouwen hierop, en kunnen
beter tegen tegenslagen in het leven. Tegen levensbeproevingen is de arme
minder bestand, daarom stelt hij meer vertrouwen op zijn God.
Alle activiteit en inspanningen van de gelovige zullen hem leiden tot eeuwig leven.
Hij heeft de H. Geest ontvangen, en hij laat hem leiden. Hij brengt de vruchten
van God voort in zijn leven, hij is godvruchtig. De bekering van een dief maakt
hem tot iemand die zal delen! (Fil.2:13)

6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij,
die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde
toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.Fil.1 Alle verdiensten van de goddeloze
maakten hem soms heel rijk op aarde. Zijn
werken en leven staan in functie van zondigheid. Dat betekent dat hij ook het loon van de
zonde zal ontvangen, namelijk zijn werken
zullen het doel missen. Hij zal alles nalaten
en het is vergankelijk!
(17,19) Jezus is de weg ten leven, en wie zijn vermaningen aanvaardt, zal leven
ook al is hij gestorven. Wie in andere levenswegen gelooft, of afvalt van het
ware, zal altijd twijfelen en dwalen. Daarom bracht satan veel vals geloof, waarvan al de vruchten walgelijk zijn. Wie haat in zijn hart draagt, zal leugens en laster verspreiden, het zijn vruchten van ongeloof. Grote babbelaars spreken veel
over ijdelheid en liegen. Wie zwijgzaam is, of zijn spreken kan bedwingen is verstandig. God schiep de mond met twee muren! Eerst de lippen, en dan de tanden om erop te bijten!
(20,21) Het spreken van de gelovige werd vergeleken met zilver, zo kan ieder
christen voor zich uitmaken of dit bij hem ook zo is. De gedachten van een ongelovige zijn als oud ijzer. Deze gedachten worden niet gefilterd door een Bijbelse
bril, een zondige visie dus. Het advies van christenen kunnen tot zegen zijn voor
hen die willen luisteren. De ongelovige kan omkomen door geen rekening te willen houden met Gods raad. (2 Tim.3) Hoeveel mensen komen niet om door roekeloosheid? Dit is een teken van onze tijd.

22 De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen
voegt er niets aan toe.
Als het om aardse rijkdom zou gaan, dan ware iedere christen rijk, en ieder mens
zou dan wel christen willen worden! God leert ons duidelijk door dit Bijbelboek,
dat het gaat om geestelijke rijkdom, dat niet vergaat. Door deze zegen is een gelovige verlost en in vrijheid gesteld, om niet verder te zwoegen naar eer, macht
en rijkdom op deze vergankelijke onrechtvaardige aarde.
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(23,24) Het is voor ongelovigen een lust geworden vandaag schanddaden of barbaarse praktijken te gebruiken. Zo is het ook een lust voor een gelovige Gods wil
te doen. Angst is een kenmerk voor de ongelovige, en waarvoor hij vreest, zal
hem overkomen. Een economische crisis is voor velen al genoeg, en vrezen het
ergste. Maar God zal de wens van rechtvaardige vervullen. Zijn wens is geen
aardse rijkdom, maar een verlangen bij de Here te wonen in het nieuwe Jeruzalem!
(25)
De goddeloze is zeer kwetsbaar, onstabiel. De gerechtvaardigde is
standvastig, hij heeft een hard fundament. Dit alles heeft een reden. Jeremia
geeft een voorbeeld.
13 Wee hem die zijn huis bouwt met ongerechtigheid, zijn opperzalen met onrecht; die zijn naaste
voor niets laat werken, hem zijn loon niet geeft;
Jer.22
Het levenswerk van een ongelovige is gebouwd op zand, zeer vergankelijk aldus
Jezus!
26 En een ieder, die deze mijn woorden hoort en
ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die
zijn huis bouwde op het zand.Matth.7
(26)
Een luiaard is een bron van irritatie voor zijn medemens. (27) Het
aardse leven is sterk afhankelijk van het opvolgen van Gods raad. God heeft de
mens lief, maar als de mens niet wil luisteren, is hij in feite zichzelf tot onheil. Wie
de spelregels in het voetbal niet wil naleven wordt uitgesloten, en krijgt een rode
kaart. God is genadig, en wie in Jezus gaat geloven, komt niet in het laatste oordeel, daar krijgt iedereen een rode kaart: de tweede dood!
(27) Er is een verschil in de hoop
van de wedergeboren christen en de
hoop van de ongelovige of religieuze.
Het verschil is vreugde of verdriet, en
tranen van als van Esau.
(28) (29,30) De smalle weg door
het volgen van Jezus geeft een bescherming in het leven. God beschermt geen goddelozen, en vele
goddelozen zoeken hun bescherming
in amuletten.
(29)
De religieuze in alle culturen, zoekt bescherming in allerlei afgoden. Het
einde van de weg is voor de
Bijbelgetrouwe christen, alles wat God
hem had belooft. De ongelovige verdwijnt uit de schepping!
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(31,32) De leugentong van de goddeloze komt niet in de hemel, wel in
de hel. De nederige mens welke
werd gerechtvaardigd door geloof in
het bloed van het lam, spreekt grote
wijsheid, ook zonder aards diploma
of eretekens! (Matth.5:3)

SPREUKEN HOOFDSTUK 11
Dit hoofdstuk begint met een verwijzing naar oneerlijke
praktijken, welke wij vinden in de handel.(1) De weegschaal hier beschreven is een beeld van gerechtigheid
in het handelen van de mens, hetzij in de handel, of
ook bij rechtspraak. (Spr.16:11) (Amos 8:5-6) Valse maten en gewichten, en oneerlijke wetgeving bestaat ook.
De maatstaf voor wetten is Gods woord. Fraude is
overal bekend, dat is voor de Here een gruwel of een
vloek. De profeet Micha waarschuwde de handelaars
voor zulke kwade praktijken, en ziekten als gevolg voor
hen die zich zo bezondigen:
10 Zijn er niet nog in het huis van de goddeloze schatten van goddeloosheid en een gevloekte, schriele efa?
11 Zou Ik rechtvaardig zijn bij een weegschaal der
goddeloosheid en bij een buidel vol valse gewichten? 12 Haar rijken zijn vol geweld, en haar inwoners spreken leugen, en hun tong in hun mond is bedrog.
13 Ik echter maak u krank, Ik sla u, Ik richt verwoesting aan wegens uw zonden. Micha 6

(2,3) Grote winst maken op een bedrieglijke wijze maakt een mens ook nog
hoogmoedig. Oneerlijke winst brengt geen geluk! De “verkeerde zin” dit wijst
naar het zondig denken van de mens. Want God kan straffen. (Spr.15:25) Bij de
kinderen van God is wijsheid, en rechtschapenheid. De Here leidt hen.
(4)
Grote rijkdom zal niet baten ten
dage van Gods wraak. Geld, macht en eer
zal geen redding brengen in Gods oordeelstijd. Men kan zijn leven niet redden vertrouwend op zijn vermogen. (Ps.49:6,7)
(Luc.12:20) Peperdure en grote atoomschuilkelders zullen niet helpen! 1 Welaan
dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de
rampen, die u zullen overkomen.Jac.5

(5)
Dit vers toont de tegenstelling tussen de Bijbelgelovige en de ongelovige. Wie in de Bijbel gelooft begint rekening te houden met Gods principes en
normen. (Psalm 119:105) Een christen ontdekt de gevaren van het dagelijks leven, en ontwijkt de listen en verleidingen van de duivel.
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(6)
Dit is de strijd die de wedergeboren christen kent, weerstand te bieden
aan alle begeerten die hem willen misleiden. De duivel wilde Jezus ook misleiden, toen hij alle aardse koninkrijken aanbood. De duivel zoekt aanbidding in
zijn komende wereldkerk. Dwangmatig via wetten. De eigenzinnige goddeloze
zoekt zijn eigen waarheid en komt ten val.
(6,7) Het volgen van Gods woord zal de gelovige langzaam bevrijden van alle
aardse begeerten. De “trouweloze” en de afvallige, de goddeloze, hij die Jezus
niet wil volgen, zal gevangen blijven door al deze tijdelijke wereldse begeerten
en zondige verlangens. Wanneer een goddeloze sterft vervalt zijn hoop, al zijn
verwachtingen. Hij laat zich cremeren, want hij gelooft toch niet in een hiernamaals. Wanneer hij dodelijk ziek is, kan hij zich nog bekeren, heeft nog wat tijd,
maar wie werd weggemaaid door ongeval of ongeluk, kreeg die kans niet meer.
(8)
Is hier sprake over
discriminatie? Wij denken
van niet, enkel gerechtigheid
is hier in toepassing. God
houdt van Zijn kinderen als
ieder mens, vader of moeder
van zijn kinderen houdt! Zo is
Israël en de gemeenten van
Christus nog steeds Zijn oogappel. Let op wat gebeurde
met Mordechai welke werd
gered van angst en galg, en
Haman in zijn plaats omkwam. (Esther 7:9,10) Wij lezen
hoe God zal optreden in het
belang van Israël, let op de woorden van de profeet Jesaja:
3 Want Ik, de Here, ben uw God, de Heilige Israels, uw Verlosser; Ik geef Egypte, Ethiopië en
Seba als
losgeld in uw plaats. 4 Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat
en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de
plaats en natiën in ruil voor uw leven.Jes.43

(9)
Het lijkt een vers tegen het volk. Je kunt door de meeslepende woorden van de godvergetener, schijnheilige, of valse profeet in de hel terecht komen. Ze spreken zeer vlot, doch hun hart is vijandig. Hun woorden hoort iedereen graag en vinden het super, helaas gevaarlijk als een scherp zwaard.
Luister eerder naar een gerechtvaardigd kind van God, en je kunt behouden worden. Hier lezen wij over redding door kennis, Bijbelkennis!
Ernstige Bijbelstudie is van enorm groot belang in onze dagen. Onze dagen
welke zijn gekenmerkt door allerlei valse leringen, Bijbelvertalingen met achterliggende bedoelingen, welke met woordverdraaiingen mensen laten afdwalen.
De zondeval werd ook veroorzaakt door Gods woorden welke werden verdraaid!
Een tekort aan Bijbelkennis, betekent simpel een tekort aan olie als de vijf dwaze
maagden! (Matth.25:9)
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(10,11) Een ganse stad kan zich verheugen als eerlijke mensen die leiden.
(Spr.14:34). Wanneer die mensen niet uit zijn op eigenbelang, maar mededeelzaam
zijn. Er ontstaat een economische groei en maatschappelijk welzijn.
Dit kan verdwijnen door tegenspraak of andere levenswijzen van de macht zoekende burgers die zich niet willen houden aan Bijbelse normen. Dit kunnen wij
vandaag vaststellen, door een werkzame antichristelijke geest in de politiek.
(12,13) Het is niet verstandig vernederend te spreken over uw naaste, het is beter te zwijgen. Het is beter te zwijgen dan olie op het vuur te gieten. Wie kwaad
spreekt over iemand, ook al is het waar, die zou beter zwijgen. God wil niet dat
zijn kinderen zich bezondigen aan kwaadsprekerij. (Lev.19:16).
(14)
Een stad of een land gaat ten onder als er geen goed of verstandig beleid is. Wijze raad wordt soms verborgen gehouden, die raadgevers zijn zij die
Gods wegen willen bewandelen. Door hen die de grote raadgever volgen. Jezus
werd een wonderbare raadsman genoemd
in het boek Jesaja! (Jes.9:5).
(15) Hier staat een waarschuwing in verband om borg te staan voor iemands
schuld. Hier staat “een vreemde”. Het gaat
om iemand die je niet vertrouwt of kunt vertrouwen. Het kan zeer ernstige gevolgen
hebben. In het Hebreeuws is hier een goed
gekend spreekwoord, aldus vertaald: “Wie
borg haat, gaat zeker!”
18 Een verstandeloos mens is hij, die handslag geeft, die zich borg stelt voor zijn naaste.Spr.17

26 Behoor niet tot hen die handslag geven
en zich borg stellen voor schulden; Spr.22
(16,19) Een aantrekkelijke, charmante, huisvrouw met talenten, houdt sterk vast
aan haar verkregen eer en bezit, zo kunnen de rijken met de nodige verleidingskunst, met goede marketing in hun handelen rijk worden, en dit vasthouden. Een
vriendelijke en zachtaardige man doet eerst zichzelf goed. Een agressieve man
is niet aantrekkelijk en doet onbewust aan zelfkwelling. Zijn gedrag is slecht voor
zijn gezondheid. Een mens die God is vergeten, kan hard werken, maar zijn
winst is nutteloos en vergankelijk. De geestelijke winst van een gelovige is blijvend, ook na de dood.

20 De verkeerden van hart zijn de Here een
gruwel, maar de oprechten van wandel zijn
Hem welgevallig.
TWEE SOORTEN MENSEN
In deze wereld leven maar twee soorten mensen. Ze zijn allemaal zondaars,
doch je hebt “behouden” zondaars en “verloren” zondaars. Een verloren zondaar is iemand die zijn vertrouwen stelt op zichzelf, of op zijn geld of op dode afgoden. Hij wil niet denken (hart) zoals Zijn schepper dat wil, daarom blijven zij tegenstanders van God. Hij wil de levende God van Israël, niet zoeken, terwijl Hij
te vinden is.
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Een behouden zondaar, heeft de sleutel gevonden, Jezus de Zoon van God!
Het woord, de Bijbel, zo kan hij weten wat God wil. De duivel verbood via zijn Babelse religie destijds de Bijbel, en zette dit op de verboden lectuur. Vandaag verdraait hij de woorden van God via andere
vertalingen. (21) Ongelovigen zullen verdwijnen uit Zijn schepping en de Bijbelgetrouwe christenen blijven Hem welgevallig, als Henoch, en verlaten straks plots
deze oordeelsrijpe wereld.
Spr. 16:17 De baan der oprechten is van
het kwaad af te wijken; hij behoedt zijn
ziel, die zijn weg bewaart. (22,23) Hier vinden wij een harde vergelijking. Een vrouw
kan heel mooi zijn jong zijn, aantrekkelijk
enz. maar indien zij onverstandig is, geef
je best geen verlovingsring. Men gaf toen
de toen de gebruikelijke gouden neusring.
(Hgl.4)
Onverstandigheid is ongelovigheid. Want je kunt
evengoed die ring gebruiken als een ring voor de
zwijnen tegen het wroeten! De wensen van een gelovige en een ongelovige zijn zeer uiteenlopend.
(24,26) Hier komt zegen of vloek. Zij die mild zijn in hun gaven aan de armen zullen zegen ontvangen. Iemand die gierig is, integendeel nog wil nemen van de
minder bedeelde, daar rust vloek op zijn vermogen, zonder dat hij zich daarvan
bewust is. Het arme volk vloekt de man die graan achterhoudt en niet eerlijk is in
zijn verkoop. Hij doet dit om de prijs omhoog te jagen, bedrog plegen om grotere
winsten te maken. God laat die vloek van de armen uitwerken. De handelaar die
het volk wat tegemoet komt ontvangt daarentegen Gods zegen.
(27,28) Een mens heeft de keuze tussen het doen van goed of kwaad. Ieder
mens is geschapen met een godsbewustzijn en zo ook met een geweten. Het
goede nastreven, is God nastreven en Hem zo welgevallig te zijn. Onze maatschappij heeft al moeite om te weten wat goed is. Men noemt het kwade ook
al goed vandaag. (Abortus, orgaanhandel enz.) (Jes.5:20)
Wie kwade bedoelingen heeft, en zich op allerlei oneerlijke wijze wil verrijken, het
kwaad zal hem vervolgen, hij, komt onder een vloek. Zijn rijkdom is zijn afgod geworden, hij denkt God niet nodig te hebben. De goddelozen zullen voor goed
verdelgd worden. (Ps.92:8)
De gelovige zal als fris loof uitspruiten, en op hoge leeftijd nog vruchten dragen.
(Jer.17:8) Die vruchten komen door te vertrouwen op de kracht van God, Godsvrucht, en niet op de kracht van het kapitaal!
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13 De rechtvaardige zal groeien als een
palmboom,
opschieten als een ceder van de Libanon; 14
Geplant in het huis des Heren groeien zij in de
voorhoven van onze God; 15 Zij zullen in de
ouderdom nog vrucht dragen, fris
en groen zullen zij zijn; Psalm 92

(29,31) Wie problemen in zijn huis veroorzaakt door een geldzuchtig gedrag, zal
wind erven, of zal wat hij opbouwde verliezen. Deze gierige dwaas, lees ongelovige zal een “slaaf” worden van de wijze, lees gelovige. Hij zal afhankelijk worden van de goede raad van de gelovige. Zo kan de gelovige zielen winnen, en
zal vergelding krijgen net als de ongelovige voor alle kwaad

SPREUKEN HOOFDSTUK 12
Een mens welke houdt van kennis, houdt ook van
vermaning en discipline. Dit is iemand die zoekt
om gelukkig door het leven te kunnen gaan, ondanks zijn tekortkomingen. Hij wil luisteren naar
kennis welke correct is. Dit is ontegensprekelijk
Bijbelkennis. De Bijbel is Gods woord, het is het
enige “heilige” boek.
Zonder die kennis kun je God niet liefhebben.
(Spr.8:17) Wie het Bijbelse gezag niet wil aanvaarden
en leren uit de Bijbel, is dwaas in de zin van ongelovig of onbekeerd. Vandaag is
een tijd aangebroken van wetteloosheid en de komst van de wetteloze is nabij.
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren
gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen
behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen
geloven. 2 Thess.2

In de context lezen wij meteen dat God een valse godsdienst zal zenden, als
oordeel, voor allen die de ware kennis hebben verworpen. Is de Islam deze
godsdienst?

GOED OF KWAAD
(2,3) De gelovige zal zegen, bescherming en genade ontvangen, maar de ongelovige geleerde mens, die valse verdichtselen en valse doctrine brengt zal God
veroordelen. (Jes.32:5,6). Een goddeloze heeft geen eeuwig leven, hij mag zich
hier afsloven, hard werken, en rijk worden door sluwheid en kwade praktijken, hij
zal verloren gaan in eeuwigheid. Hij heeft de zin van het leven niet begrepen. De
wortel van de gelovige christen kan niet worden verwijderd. Een wortel ziet men
niet. Die wortel is een beeld van Christus. (Efeze 3:17)
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6 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, 7 geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in
dankzegging.2 Col.

EEN BEKWAME of ONVERSTANDIGE
VROUW
(4) De vrouw is de heerlijkheid van haar man zo schrijft de
apostel Paulus aan de Corinthiërs. Zij kan de kroon van
haar man zijn. Zij staat achter haar man, ze geeft hem raad
en steunt en stimuleert hem bij zijn werk. Men bedoelt ook,
de bekwame een sterk karakter heeft met intellectuele bekwaamheden. De onbekwame vrouw laat haar man staan
met beschaamdheid door haar gedrag welke overspelig kan zijn. Ze kan nodeloos geld opmaken, en hem ontmoedigen.
Spr 21:9 Het is beter te wonen op een hoek van het dak, dan met een kijfachtige
huisvrouw, en dat in een huis van gezelschap. Kijfachtig betekent hier twistziek
of ruziezoekend.

DENKEN EN SPREKEN
(5,7) De gedachten van een gelovige zijn in
overeenstemming met Gods bedoelingen en
de wijsheid van God. De plannen van de ongelovige houden geen rekening met Gods raadgeving en geboden, doch met zijn eigen inzichten en gedachten. Hij toetst zijn denken niet
aan het denken van God. Men dacht ook om
met listigheid Jezus te vangen en te kunnen
doden. (Matth.26:4) De zondige uitspraken
van de goddeloze leiden
naar de ondergang van mensen in de eeuwigheid, de hel! De Bijbelgetrouwe
christenen proberen mensen te redden van de komende oordelen en het laatste
oordeel, de tweede dood. De oprechten spreken over eeuwig leven door het offer van Jezus Christus. Er komt een tijd zonder ongelovigen.

VERSTANDIG OF NIET?
(8) Wie is verstandig in Gods ogen? Opnieuw de tegenstelling tussen de gelovige en de ongelovige. De verstandige zal geprezen worden, maar wie nog zondig denkt en spreekt zal ten slotte veracht worden. Wat is verstandigheid, is het
geleerdheid?
Verstandigheid is zich laten terechtwijzen door Bijbelse wetenschap.
5 De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte
neemt, is verstandig.Spr.15
29 De lankmoedige is groot van verstand, maar wie
kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.Spr.14
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(9) Wees nooit pretentieus of doe u nooit als aanzienlijk voor, zonder iets te betekenen. 11 Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf
vernedert, zal verhoogd worden. Luk.14

LIEFDE OF HAAT VOOR DIEREN
10 De gelovige zal zorgen voor de dieren, de goddeloze zal ze misbruiken.
God zorgt voor de dieren en vraagt verantwoording. God is toch de goede herder! De dieren geweld aandoen kan een
ernstige reactie van God uitlokken! Num
22:28 De HEERE nu opende den mond der
ezelin, die tot Bileam zeide: Wat heb ik u gedaan, dat gij mij nu driemaal geslagen hebt?
Num 22:32 Toen zeide de Engel des
HEEREN tot hem: Waarom hebt gij uw ezelin nu driemaal geslagen? Zie, Ik ben uitgegaan u tot een tegenpartij, dewijl deze weg
van Mij afwijkt.
Deu 25:4 Een os zult gij niet muilbanden, als
hij dorst

WERKEN OF NIET?
(10) Wie werkt zal eten, wie zich bezighoudt met nutteloze bezigheden of niet
werkt is verstandeloos.
11 Wij horen namelijk, dat sommigen onder u
zich ongeregeld gedragen, door geen werk te
verrichten, maar bezig te zijn met wat geen
werk is; 12 zulke mensen bevelen wij en wij
vermanen hen in de Here Jezus Christus, dat
zij rustig bij hun werk blijven en hun eigen brood eten.2 Thess.3
10 Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit:
Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten.2 Thess.3

EEN VALSTRIK
(12,14) De goddeloze zoekt op listige wijze naar grote winst en aardse rijkdom.
(Spr.21:6) Zijn inspanningen zullen later toch tevergeefs zijn. De gelovige heeft
een wortel, een levenskracht, een kracht uit geloof, welke het sap, het water, opneemt uit geestelijke rijkdom, en oorzaak is van Godsvrucht welke zal blijven.
(Joh.4:10)
Er ligt een strik voor de goddeloze, welke zichzelf zal vangen door zijn leugens
en bedrog, ook om anderen proberen te vangen, in zijn net.
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9 Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in
een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 1 Tim.6
Al vliegt de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel! De christen
ontkomt aan deze strik, daar hij eerlijkheid nastreeft. Hij zal dan ook niet in de
moeilijkheden komen. (Spr.13:14). Men moet oogsten wat men zaait.
7 De mond van de dwaas is hem tot verderf, zijn lippen
zijn een valstrik voor hemzelf. Spr.18

GOED OF KWAAD SPREKEN
(15,19) De overtuiging in de ogen van een ongelovige of religieuze lijken hem de
goede levensweg, doch wie luistert naar Bijbels advies is wijs. Jezus is de wonderbare raadsman! (Jes.9:5) Een ongelovige kan zich snel kwaad maken tegenover de Bijbelse waarheden en gerechtigheid in plaats van zich eerst te overleggen.
Hier vinden wij de mens die veel verwijten maakt. Hij slaat onbedacht met harde
woorden en kwetst mensen. De gevolgen kunnen fataal worden, als depressie of
moedeloosheid. Bijbels advies: Niet ingaan op smaadwoorden, het is verstandig
zich dan te beheersen. 5 Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge
toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt.Jac.3
De Bijbel is een betrouwbaar woord, het houdt al eeuwen stand, het zal blijven,
alle leugens houden maar tijdelijk stand!
Mat 24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

VALSHEID
(20,23) Hier vinden wij de echte blijdschap en vreugde tegenover onrust en
angst in het hart van mensen. Waar kwade bedoelingen en bedrog worden overdacht, daar is onrustigheid, zenuwachtigheid, welke slecht is voor de gezondheid. Kwade gedachten veroorzaken toxische stoffen in de hersenen, met kwalijke gevolgen. Maar het hart dat goede bedoelingen heeft, en de christenen die
reddend advies geven kennen een uitzonderlijke geestelijke blijdschap. Christenen, vredestichters ontwijken de valstrikken van het kwaad of “onheil” zoals in
vers 21. 9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.Matth.5

22 Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een
verslagen geest doet het gebeente verdorren. (Spr.17)
God haat de leugenaar, maar hij is de gelovige genadig als hij faalt.

MENSELIJKE KARAKTEREIGENSCHAPPEN en GEDRAG
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(23,27) Een Bijbelgelovige houdt steeds zijn Bijbelkennis voor ogen, vooraleer hij
iets zal spreken. De Bijbel beïnvloedt het karakter van een mens. Een ongelovige kraamt naar eigen zinnen van alles uit. (24) Mensen die ijverig zijn en ambitieus, kunnen soms baas worden, wie lui blijft, wordt knecht, ondergeschikt of
arm. Spr. 21:25 De begeerte des luiaards zal hem doden, want zijn handen weigeren te werken.

Verdriet en grote zorgen kunnen mensen tot depressiviteit leiden.

Jezus waarschuwde voor dit gevaar, welke een strik vormt, als men zich zorgen
maakt voor levensonderhoud enz. (Luk.21:34) Maar een bemoedigend en liefdevol woord kan wonderen doen. Christenen zoeken hun troost in de beloften die
God hen gaf voor de toekomst. (Matth.6:34)
Psa 42:11 (42:12) Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in
mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing
mijns aangezichts, en mijn God.
De christen kan zijn naaste onderrichten en adviseren vanuit Gods woord, zo is
hij voortreffelijker, maar het gedrag van een zondaar of valse profeet brengt hen
op een dwaalweg. (27) Wie lui en traag is zal niets vangen. Een jager is iemand
die zoekt en speurt. Een mens die God niet zoekt zal ook niets vinden, en niet
genieten van Gods heerlijkheid. De Gelovige zal een grote erfenis ontvangen!
13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige
Geest der belofte, 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot
verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.Efe.1

(28) Wie de weg van Jezus heeft gekozen, zal eeuwig leven kennen en ontsnappen aan de tweede dood. Wie niet wil geloven en God niet zoekt, is op weg naar
de tweede dood of de hel.
14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de
tweede dood: de poel des vuurs. 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs .Openbar 20.
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SPREUKEN HOOFDSTUK 13
Het eerste vers begint met de opvoeding van de kinderen. Wij vinden hier twee
zonen met een verschillende ingesteldheid tegenover de ouders. De eerste jongen is blijkbaar wijs, omdat hij de raad en discipline van zijn vader wil volgen. Dit
is vast te stellen door de liefde en leergierigheid welke hij aan de dag legt, en hij
stelt vragen aan zijn vader waarom dit nodig is, en hij gehoorzaamt zijn vader of
moeder. Hij aanvaardt de waarschuwingen om geen kwaad te doen.
De tweede zoon is anders ingesteld, geeft geen aandacht, luistert niet, en heeft
eerder de neiging om te spotten. Wil niet weten van God noch zijn gebod en
groeit eigenzinnig op. Zo zijn ook de meerderheid van de volwassenen, ongehoorzaam aan Gods geboden, en scheppen een goddeloze opstandige wereld.
Wij leven in de laatste dagen, gevaarlijke, onveilige en risicovolle dagen, zoals
werd geprofeteerd door de apostel Paulus.
1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware (gevaarlijke) tijden zullen komen: 2 want
de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan
hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 2 Tim.3

DE TONG
(2,4) Het gevolg van iemands spreken,
kan hem of een ander tot zegen worden
of tot vloek. Uitgesproken woorden hebben een effect op de lichamelijke gezondheid. (Spr.18:20) Ons spreken en redeneren dient te zijn in gerechtigheid.
(Ps.37:30) Ons spreken mag niet beïnvloed worden door een werelds denkpatroon, maar door een geestelijk of Bijbels
denken. Daarom is het beter eerst leren
na te denken eer men iets zegt. Wie
Gods raad niet wil horen, zal de gevolgen
van zijn wetteloosheid ondervinden.
(4) zie Spr.6:6,11).
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BETROUWBAARHEID
(5,7) Een christen haat leugens en roddel. Hij is teleurgesteld wanneer hij werd
bedrogen door iemand of iets. Al vliegt de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel. Een christen heeft liefde voor de waarheid, en Iemand sprak Ik
ben de waarheid, Jezus! (Matth.22:16) Men kan meer eerbied betonen voor een
arm mens dan voor een bedrieger. Jezus weet of men de waarheid spreekt of
niet! (Joh.4:18)
22 Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.
Spr.19

Gerechtigheid beschermt hen die dit ook willen nastreven. Sommige mensen zoeken bescherming in
amuletten, heiligenbeelden, kruisbeelden, wapens, of
mensen met aanzien, wat hen telkens teleurstelt! Mensen zullen worden bedrogen door de valse profeet met
bedrieglijke wonderen, en de komende antichrist, welke
de waarheid zal negeren.( Dan.8:12). Vers 7 toont een
illustratie van mensen met een leugenachtig gedrag en
hypocriet voorkomen. Men hoeft niet altijd iets te zeggen
om
leugenachtig te zijn, zowel rijk of arm!
(8) Iemand die rijk is kan soms zijn leven redden door zich vrij te kopen. Hij kan
soms de straf van zijn misdaad ontlopen in deze ongerechtige wereld, door omkoperij van getuigen of rechters. (Jes.1:26) Het leven van een rijke kan ook gevaar lopen bij een roofoverval. Dan is het beter een bedelaar te zijn en kent men
geen dergelijke problemen of gevaren!

LICHT OF DUISTERNIS
(9,10) Het symbool voor het licht of lamp hier is eeuwig leven door genade. Ogen
die het licht in Jezus zagen, Hem leerden kennen, kunnen blijdschap uitstralen.
Hier in dit geval een leven met een blijde verwachting. 12 Nu wij zulk een verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op, 2 cor.3
Daartegenover staat het aardse leven van de goddeloze, zonder hoop, dat zal
uitgaan als een flikkerend kaarsje. De goddeloze heeft nooit de zin van het leven
kunnen begrijpen, hij laat zich cremeren alsof dan alles voorbij is. Duisternis
komt er als symbool van onwetendheid met gevolg, dood en hel.
5 Toch zal het licht der goddelozen uitgeblust worden, en de gloed van zijn vuur zal
niet blijven schijnen. 6 Het licht in zijn tent verduistert, en zijn lamp boven hem wordt
uitgeblust.Job.18
Arrogantie verwekt twist, meningsverschillen en tenslotte moeilijkheden. Iedereen wil het gelijk aan zich toetrekken, doch wie ook nederig wil luisteren, en dit
bij zichzelf overdenken, vinden de ware wijsheid.
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(11,12) Op verschillende wijzen kan iemand plots rijk worden. Het winnen in de
Lotto, of op onrechtvaardige wijze zoals met een bankoverval, een grote erfenis
enz. Doch het kan even snel verdwijnen door een kwistig gedrag. Wie hard werkt
en beetje bij beetje vergaderde die wordt rijk, en weet wat hij er heeft voor gedaan.

HOOP
Wie zijn hoop, zijn verwachtingen stelt op vergankelijke aardse zaken, die kan er
ziek en depressief van worden, wanneer zijn hoop tot wanhoop wordt. Het is niet
goed zijn hoop te stellen op onzekerheden, het is een ongezond denken. Christenen kennen ook een vaste hoop, een verwachting zonder twijfel, die God ons
gaf. Er is sprake van een boom des levens.

1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men
hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.Hebr.11

BIJBELONDERWIJS IS BROODNODIG VANDAAG!
(13,14) Iemand die Gods onderwijs, niet in
acht wil nemen, wordt in de grondtekst
aanzien als een schuldenaar, die niet kan
betalen. Wanneer iemand zijn schulden
niet betaalde, werd zijn eigendom aangeslagen, zijn vee, en desnoods zijn vrouw
en kinderen. Het Woord werd aanzien als
de wet. Met andere woorden, hij die Gods
geboden niet wil aanvaarden zal worden
bestraft, wie ze wel in acht zal nemen die
zal worden behouden. Er was genade voor
allen die de geboden wilden nastreven. Jezus betaalde onze schuld, met
Zijn leven, verloste ons, en ieder Bijbelgetrouw christen volgt daarom
Gods onderwijs.
Gods woorden zijn als een bron van levend water!
38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste
vloeien.Joh.7
(15,17) Al wie rekening wil houden met Gods raad, zal zegen, bescherming en
voordeel ondervinden in zijn dagelijks leven. Hij zal respect ontvangen van wie
hem bezig zien en zijn werkvreugde zal worden opgemerkt. De levensweg van
de mens welke geen rekening wil houden met Gods raad, zal vallen over struikelblokken die hij niet zag, hij is geestelijk blind en hij zal zich bezeren. Struikelblokken kunnen zijn alle vormen van begeerten en geldzuchtigheid welke een
strik kunnen vormen in het aardse leven.
Een gelovige gaat voorzichtig en met overleg te werk, hij kent of leert Bijbelse levensprincipes op de Bijbelstudies. Een ongelovige, of dwaas volgt zijn eigen zinnen filosofie en verdichtsels.
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Een onbetrouwbare en onbekwame verkondiger veroorzaakt kwaad, zaait twijfel
en kwetst mensen. Hij stelt mensen teleur, welke ernstige verwachtingen hadden. Een bode met onheilsberichten over oorlog, werd vroeger soms ter dood
gebracht. Dit is hier de vergelijking met een valse prediker. (Spr.25:26).
Daartegenover staat een gezant van God welke “genezing” brengt. Met deze genezing is duidelijk bedoeld, dat ze spreken tot bekering en de dwalingen aan het
licht brengen. Onder deze dwalingen begrijpen wij ook alle valse bekeringen
welke problemen maken in de gemeenten.
1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van
het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, 2 door de
huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,1 Tim.4
26 Een troebel gemaakte fontein en een verontreinigde bron, zo is de rechtvaardige die voor de
goddeloze
wankelt. Spr.25 a.v. “lijkt op een fontein die modder spuit, of op een verstopte bron”

(18,19) Schande of eer. Het wijst in de richting van iemand die hoogmoedig is, en Gods raad in de wind slaat.
Hij ontdekt zijn eigen zonden niet, en dan komt hij ten val
en soms in armoede. Wil geen tijd maken voor God. Het
is belangrijk te willen leren van Gods geboden en levensprincipes in de tijd van uw jeugd. Je leerde weerstand in
moeilijke dagen, als je oud wordt dan heb je daar geen
behagen meer in. (Pr.12) Iemand die zich door Gods
woord laat leiden, kan veel moeite, zorgen of tegenslag
voorkomen, of verdriet verwerken.
Wie in zijn leven zijn doel bereikt, en tevreden is met wat hij eerlijk heeft verdient,
die mens kent een gevoel van voldoening. Het verkwikt de ziel, goed voor de gezondheid als de wensen van uw hart in vervulling gaan. De ongelovige wil zijn
wensen op gelijk welke wijze bekomen. Hij zal de kwade praktijken en listen om
rijk te worden nooit stoppen.
4 Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven
de wensen van uw hart.Ps.37

WIJS OF DWAAS
(20,21) Met wijs bedoelde God gelovig en met dwaas de ongelovigheid,
allerlei vormgodsdienst of religie. Wij
denken aan de wijze en de dwaze
maagden. De wijze hadden voldoende olie voor hun fakkels op het
ogenblik van de wederkomst van de
bruid. De dwaze hadden ook fakkels,
maar geen olie meer, voor hen kwam
de komst onverwacht! Ze hadden
niet de tijd genomen om zich te voorzien van olie. Olie was noodzaak
voor licht. Die olie is Bijbelkennis en Geestelijk inzicht in het profetische woord.
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Het manna werd ook tot olie gestampt, Gods woord dient bestudeert en onderzocht.
Gezonde omgang. Wanneer iemand omgaat met Bijbelgetrouwe christenen, die
zal ook nadenken en mogelijks anders gaan denken. Hij is in een speciale positie
terechtgekomen. Een ongelovige man kan geheiligd zijn in zijn gelovige vrouw,
maar is daardoor niet behouden. (1 Kor.7:14).
Wie omgaat met de ongelovige en zijn vriend wordt, kan worden besmet, en
komt bij anderen in een kwaad daglicht te staan, en wordt oorzaak tot roddel!
Gods toorn blijft rusten op de ongelovige, en dat is een zeker gevaar voor problemen en tegenslagen.
4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap
met de wereld vijandschap tegen God is? Wie
dus
een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Jac.4
(22,23) Hier vinden wij een verschil tussen de gelovige en de ongelovige wanneer zij komen te sterven. De gelovige laat zijn erfenis na voor zijn kinderen en
kleinkinderen. De erfenis van al de ongelovigen worden stil bewaart voor de
rechtvaardigen. Wij dienen deze tekst niet te vergeestelijken, want in het komende duizendjarige vrederijk zijn er geen ongelovigen meer. Het is een zegen
welke nog openbaar dient te worden.
(24,25) Het is de plicht van ouders hun kinderen tot gehoorzaamheid te dwingen,
maar, met de nodige uitleg! Wie het niet wil doen, bewijst enkel liefdeloosheid,
excuses zijn uit den boze. Ook dit is nog nodig in een tweede huwelijk, na echtscheidingen, welke soms kinderproblemen kan geven.

RIJK EN NOOIT TEVREDEN
18 En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal mijn
schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal
daarin al het koren en al mijn goederen bergen.
19 En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt
vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk. 20
Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze
eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en
wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het
zijn? 21 Zo vergaat het hem, die voor zichzelf
schatten
verzamelt en niet rijk is in God.(Luk.12)

Wanneer wij lezen dat de goddeloze een lege maag zal hebben, dan zien wij dit
niet in de realiteit. Een lege maag veroorzaakt het hongergevoel. Dat een mens
niet van brood alleen leeft, zijn de woorden van Jezus. De goddeloze kent een
hongersnood op het geestelijk vlak.
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Hij is zwak en kan moeilijk grote tegenslagen altijd zelf verwerken met zijn bezit.
Hij is nooit tevreden, hij wil steeds meer. Waarom zouden er zoveel zelfmoorden
zijn, na een beurscrash?
De gelovige is tevreden in zijn toestand, en hij dankt God.
22 En Hij zeide tot zijn discipelen: Daarom zeg Ik u:
Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult
eten of over uw lichaam, waarmede gij u zult
kleden.
23 Want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding.Luk.12

SPREUKEN HOOFDSTUK 14

WIJSHEID VOOR DE MENS IN HET DAGELIJKSE LEVEN.
1.De wijsheid der vrouwen bouwt haar huis, maar de dwaasheid
breekt het af met haar eigen handen.
De sleutel van dit vers ligt in de woorden wijs en dwaas. In de Bijbel staat wijs
voor gelovig en vertrouwend op Gods woord.
Dwaas echter staat voor ongelovig en eigenwijs. (
Spr.2:6,10 3:13, 9:10 ). Het vers bedoelt in feite dat de invloed van de vrouw op haar gezin van groot belang is. Wij
vinden dit terug bij de tien maagden, die opgingen naar de
bruidegom.
3 Want de dwaze namen haar lampen mede, maar
geen olie;
4 doch de wijze namen olie in haar kruiken, met
haar lampen.Matth.25
Olie is een beeld van de H. Geest. Gelovigen hebben de Geest ontvangen
en kunnen zich vervullen met Gods woord, om licht te hebben op hun pad.
Ps 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn
pad. Ps 119:130 Het openen van uw woorden verspreidt licht, het
geeft de onverstandigen inzicht.
6 Een spotter zoekt naar wijsheid, doch tevergeefs, maar voor de verstandige is kennis gemakkelijk te verkrijgen. (NBG).
6 De spotter zoekt vergeefs naar wijsheid, maar de kennis wijst de verstandige de weg.( Het Boek)
6 De spotter zoekt wijsheid, en er is gene; maar de wetenschap is voor den
verstandige licht.(SVV)
Spotten is een karakterkenmerk van iemand,, hij trekt alles in het belachelijke en dit vormt voor hem een hinder
om de waarheid te vinden. Hij heeft geen ontzag voor
God. ( de vreze des Heren).
Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door
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Mij. Mt 20:19 En zij zullen Hem overleveren aan de heidenen om Hem te bespotten
en te geselen en te kruisigen, en ten derden dage zal Hij opgewekt worden.

Het is uiterst gevaarlijk te spotten met God, Jezus of zijn volgelingen.
Men spotte ook met Jezus, tot Hij opstond uit de dood!
Het spotten met de ware christenen zal ook eindigen bij hun opstanding, dan begint de oordeelstijd op aarde.

God is liefde, maar, laat niet met zich spotten
24 Omdat gij weigerde, toen ik riep, niemand acht gaf, toen ik
mijn hand uitstrekte, 25 gij al mijn raadgevingen in de wind
sloeg, en mijn vermaning niet wilde,
26 daarom zal ik ook lachen om uw verderf; ik zal spotten,
wanneer uw verschrikking komen zal. 27 Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst
over u zullen komen, 28 dan zullen zij tot mij roepen, maar ik
zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden.
29 Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet hebben verkozen, 30 mijn raad niet
hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, 31 zullen zij eten van de vrucht
van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen. Spreuken 1

Daartegenover is er een leergierig mens en openstaat voor kennis en begrip en
deze maakt meer kans om de waarheid van het evangelie te ontdekken.
Spr 13:1 Een wijs zoon laat zich tuchtigen door zijn vader, maar een spotter luistert niet naar berisping.
Jds 1:18 dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen.
Ps 1:1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet

staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters;

10 Het hart kent zijn eigen droefheid, en in zijn vreugde kan een
vreemde zich niet mengen.
Hier vinden wij twee emoties van de mens, verdriet en vreugde. Beide kunnen
tranen veroorzaken. Tranen weerspiegelen het hart. Ook onder het lachen kan
iemand verdriet hebben (v.13).
Niemand kan een anders verdriet goed begrijpen. Niemand is gelijk geschapen. Joodse Bijbelonderzoekers laten hier begrijpen dat het verwerken van
verdriet sterk afhankelijk is van het begrijpen van Gods woorden van troost in
de Bijbel. Het is moeilijk voor de mens het verdriet van een ander te meten. Hij
kan pogingen ondernemen om te troosten, maar staat in feite machteloos.
Om dit gedeelte beter te begrijpen, dien je te weten dat de oorzaak van het verdriet kan wegvallen, en daarna vreugde kan geven, alleen aan hem of haar die
door het verdriet werd getroffen. Deze spreuk richt heel persoonlijk tot de mens.
Momenteel zitten christenen gevangen in Eritrea. Ze zitten in containers opgesloten in onmenselijke omstandigheden.
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Er is veel verdriet! Maar….
Joh 16:22 Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw
hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap.
Toch dienen wij te letten op het woord “vreemde”. Dit vers kan een andere wending nemen. Die vreemde zal niet kunnen delen in die blijdschap.
Die vreemde kan ook een ongelovige betekenen. Dan heeft die blijdschap een
betekenis bij de wederkomst van Jezus.
1Pe 4:13 Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van
Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid.
Vele christenen die de waarheid verkondigen en doorgeven, kennen veel verdriet
tijdens hun aardse leven, maar deze moeite is te vergelijken met een vrouw die
baren moet, na de geboorte is er veel vreugde omwille van nieuw leven.
Dan komt er voor de Bijbelgetrouwe gelovige een blijvende hemelvreugde, en
daarin kan de ongelovige niet in delen!
12 Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar
de dood.
Dit vers spreekt over de weg tot behoud, de weg naar de hemel. In deze wereld
zijn er tal van godsdiensten, en allen denken ze dat ze de weg naar de hemel
vertegenwoordigen. Toch is er maar één weg! Ik ben die weg heeft Christus
gezegd. Miljoenen mensen zijn misleid en misleiden anderen.
Hoe kan men weten of men op de juiste weg is?
Het is goed om te zien naar Israël, die ons tot een voorbeeld werd gegeven. Ze
gingen hun weg van Egypte naar het beloofde land.
Hun weg was ook een weg van genade, want als God hen niet steeds genadig
was
geweest, waren ze allemaal omgekomen. God voorzag
in wat ze nodig hadden om hun doel te bereiken. God
voorzag telkens in het noodzakelijke water, het manna,
en de wet!
De woestijn is een beeld van deze wereld, de wereld
kent voor ieder mens een einde. Wegwijzers of een
GPS zijn zeer belangrijk, op reis. Ze kunnen ook misleidend zijn, want als de richting afwijkt, dan rijdt men verkeerd.
Als men de GPS verkeerd begrijpt is er het risico verkeerd te rijden, en men
denkt dit is de weg! Het noodzakelijke water en het manna is Gods woord, de Bijbel, wie daarvan afwijkt, zal zijn doel missen en omkomen in de woestijn. De Bijbel verkeerd uitleggen of begrijpen kan rampzalig zijn.
14 De afvallige van hart verzadigt zich met zijn wegen; maar een goed man
met het zijne.(NBG)

14 Wie God verlaat, zal de gevolgen in zijn leven merken; maar een
goed mens koestert zich in Gods genade.(boekvert.)
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Een afvallige van hart, is een Bijbelgelovige die terugvalt op zijn eigen principes,
eigen gedachten, eigen gevoelens, eigen levensdoelen en eigen genot. Hij heeft
een tijd geestelijke of Bijbelse principes toegepast in zijn leven al die tijd was hij
“safe”. Zolang men blijft luisteren naar Gods woorden en raadgevingen is men in
de hand van de Heer!
27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, 28 en
Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.Joh.10
Afvalligheid komt daarom nooit in één dag. De satan gaat
sluw tewerk. Langzaam maar zeker is zijn strategie. Hij verleidt door de gelovigen af te houden van het Bijbellezen,
Bijbelstudie en aanbidding. Hij gebruikt de ongelovige en
de welvaart om de christenen af te leiden, opdat ze niet
meer zouden luisteren naar de stem van de Goede Herder.
Hij probeert de geestelijke voeding af te snijden, de rest
volgt vanzelf. Hij wordt verzadigt van zijn eigen door zijn eigen zinnen en begeerten.
2Th 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de
afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des
verderfs,
1Ti 4:1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,

26 In de vreze des HEREN ligt sterke gerustheid, zelfs voor zijn
zonen is er een schuilplaats. 27 De vreze des HEREN is een bron
des levens, om de strikken des doods te ontwijken.
De Bijbel aannemen als de enige waarheid, is een daad van echt vertrouwen. (
zie SVV).
Joodse vertalers spreken van aanbidding en liefde i.p.v. de vreze. Het buigen
voor God, Hem gelijk geven. God aanbidden of aanroepen schept vertrouwen op
Hem. Het leert je Hem te ervaren in uw dagelijks leven.
Spr 3:6 Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
Het gaat nog veel verder, het wordt een schuilplaats, een toevlucht voor
Gods kinderen, dit zijn mensen die geloven in de Bijbel.
Rekening houden met Gods woorden, is een wijsheid om alle valstrikken te ontwarren, die leiden naar de dood. Gods woorden zijn als een fontein van levend
water! Alle leven is voortgekomen uit de woorden van God.
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Joh 7:38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift
zegt, stromen van levend water zullen uit zijn
binnenste vloeien.
Hier is niet de lichamelijke sterven bedoeld, Bijbelgetrouwe christenen zouden dan niet sterven.
Het gaat over de tweede dood!
Eerste Engelse Bijbel gedrukt in 1420.

Opb 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over
hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en
van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend
jaren. Opb 20:14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs
geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs.

SPREUKEN HOOFDSTUK 15
Dit vers toont ons een middel om ruzie te vermijden. (1) Wanneer men u beledigt
of verwijt, wat een slechte gewoonte kan zijn van mensen, dan kan een zacht
antwoord zeer kalmerend werken. De satan wil niets liever dan ruzie en twist onder christenen, zo kan hij een ganse plaatselijke gemeente vernietigen. Mt 5:9
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Hier ziet
men het verschil tussen christenen en ongelovigen, christenen moeten proberen
steeds de vrede en de rust te bewaren!
(2) De wetenschap van christenen is betrouwbaar, tegenover de kennis van ongelovigen. Hier gaat het meer over levenswijsheid, welke voortspruit uit Bijbelkennis. Ook in de wetenschap houden de christenen eerst rekening met wat God
duidelijk maakt in de Bijbel. Zo wisten christenen duizend jaar vroeger dat de
aarde rond was en geen platte schijf!

GOD IS BIG BROTHER NIET!
(3,4) God is Big Brother niet! Voor
God is er niets verborgen op deze
ganse planeet, noch het hart van de
mensen, wat ze denken en ze plannen! Hij kent hen die kwade plannen
hebben. Ook vandaag ziet God, hoe
volkeren zoeken om Israël te vernietigen! Toch staat alles onder Zijn controle. Bijzonder in deze tijd kijkt God
heel scherp toe. Onze tijd waarbij
Gods Zijn volk Israël verzamelt uit alle
landen! Dit vinden wij in de profeet
Jeremia 16:17!
Hier is het anders dan in het eerste vers. Deze zachtheid heeft hier meer te maken met een eerlijk zijn in zijn spreken.
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Eerlijkheid brengt genezing en goed voor onze gezondheid. In een oude vertaling staat: “De medicijn der tong” Een genezende tong, een tong die de wonden
geneest en niet verder openscheurt. Je kunt iemand met een woord zwaar kwetsen, maar genezen. (Spr.12:18). Ons spreken heeft invloed op onze gezondheid. Wie oneerlijk spreekt maakt zijn eigen denken en redeneren ongezond.
Ook een valse leer maakt het denken ziek.
(5,6) Een ongelovig kind luistert naar de lessen van zijn ouders niet, maar wie
wel luistert is verstandig in Gods ogen. De gelovige die een Bijbel in huis heeft
en gelooft, is schatrijk. Daartegenover brengt de rijkdom van de mens die geen
rekening houdt met wat God zegt, veel moeilijkheden en problemen voort.

SCHEPPING OF EVOLUTIE
(7,8) Dit vers kunnen wij best in het licht stellen van de
ganse schepping. Christenen geloven in Gods schepping,
het hart van de ongelovige denkt zondig en gelooft in de
evolutietheorie, een grote bewezen leugen met politiek karakter.
Jezus vergeleek eigenlijk de goddeloze met een blindgeborene. Deze blindheid of onwetendheid kan slechts door
Hem worden genezen!
Wat helpt het offeren als men niet wil luisteren naar wat
God zegt! Alle inspanningen zonder Hem te kennen zijn
waardeloos. Vele goede werken worden gedaan, door mensen die het goed
menen.
Maar helaas als men niet gelooft wat God zegt in de Bijbel!
Daartegenover treft het gebed van Gods kinderen, Gods aandacht, meer dan wij
allen denken of vermoeden! Bidden is veel belangrijker dan we begrijpen.

(9) Niemand is perfect of zonder zonde, ook de geredde
christen niet. Doch een christen die Gods wil najaagt, die
zit op het goede spoor om later bij God te zijn, in het
nieuwe Jeruzalem, en de nieuwe schepping, nieuwe hemel en aarde!
(10,11) Onder het rechte pad begrijpen we wel alles wat
God ons leert, in Zijn woord, om de mensen naar de
waarheid te richten. Je kunt je kinderen streng opvoeden
met de rijkdom van het evangelie, doch als ze later dit pad verlaten, wacht
hen uiteindelijk verlorenheid voor de eeuwigheid. Cfr. Spr.12:28 Wij moeten de
weg der gerechtigheid volgen. Voor ons is het dodenrijk en de hel niet zo duidelijk, de Here ziet de hel voor ogen. Nog veel beter kent God de gedachten van de
mensen. Valse leringen spreken niet meer over de hel, het is niet aantrekkelijk
en het vult de kerken niet.
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(12) Spotten is een karakterkenmerk van bepaalde mensen, en hier leert men
dat dit soort mensen niet open staan voor raad en terechtwijzing vanuit de Bijbel.
Bijbelgelovige mensen zijn, z’n vrienden niet. Christenen worden soms wel eens
uitgelachen, wanneer ze het evangelie hebben uitgelegd, en de mensen hebben
opgeroepen om te geloven in Jezus Christus. Jammer voor die spotters want
God zegt het volgende over hen:
24 Omdat gij weigerde, toen ik riep, niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstrekte,25 gij al mijn raadgevingen in de wind sloeg, en mijn vermaning niet
wilde,
26 daarom zal ik ook lachen om uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw
verschrikking komen zal. 27 Wanneer uw verschrikking zal komen als een
storm
en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en
angst over u zullen komen,28 dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden.(Spr.1)

EMOTIES
(13,14) (30) Het aangezicht weerspiegelt onze gemoedsgesteldheid. Pre 7:3
Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed
gesteld.
Waarom nu zou verdriet beter zijn? Verdriet kan men meestal vinden op een begrafenis! Daar denkt de mens aan de dood en soms aan het hiernamaals.
Dan denkt de mens aan de zin van het leven op aarde. Een wereld met al haar
begeerlijkheden maakt de mens niet gelukkig. De blijde boodschap van het
evangelie kan mensen terug blij maken! Een christen heeft een zalige toekomst,
hij zal leven ook al is hij gestorven, dat maakt hem gelukkig en vrolijk!
Een christen zoekt kennis, doch kennis uit wat God spreekt in de Bijbel!

RUSTIG GEWETEN OF NIET?
(15) Opnieuw de tegenstelling tussen de gelovige en de ongelovige. Al leeft
soms ook de ongelovige in zijn weelde, toch gaat geen dag voorbij, dat hij zich
geen zorgen maakt of de gevolgen draagt van zijn zondig leven, te leven zonder
rekening te houden met de Waarheid. De goddeloze kent geen geestelijke rust.
De christen kent een innerlijke blijdschap die men niet kan wegnemen. Ook al
heeft hij moeilijke dagen, hij vertrouwt erop dat God hem alles heeft vergeven
door Christus offer. Hij heeft een rustig geweten.
(16,17) Wat wij hier leren, is dat wij moeten leren tevreden te zijn met alles wat
we hebben en in de staat waar wij in verkeren. De wereld waarin wij nu leven
leert precies het omgekeerde, wees nooit tevreden, je moet hoger op de maatschappelijke ladder, je moet meer geld verdienen en grote winsten maken enz.
In plaats van een rustig leven krijgt men een stresserend en ongezond leven! Beter minder luxe en welvaart maar met liefde erbij, dan rijkdom aan tafel met haat
of liefdeloosheid.
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(18,19) Iemand met lange tenen is vlug in staat om ruzie te maken.
Mensen met geduld
zijn beter in staat om rust brengen.
De Hebreeuwse vertaling spreekt
niet van opvliegendheid, maar van
haatdragende mensen. Mensen
die een tijdlang woede opkroppen,
en plots uitbarsten.
De levensweg van iemand die niet
wil werken en lui is, is bezaaid met
moeilijkheden en een ergernis
voor anderen. Hij komt steeds
naar voor met veel ongegronde
excuses. Hij ziet risico’s die er niet
zijn en heeft geen uitgesproken
sterke wil.

De 27:16 Vervloekt is hij, die zijn vader of moeder veracht. En het gehele
volk zal zeggen: Amen.
(20,21) Deze spreuk is een voortvloeisel uit de tien geboden. Wijs staat opnieuw
voor gelovig, en dwaas voor ongelovig. Vandaag zien wij maar al te goed, hoe
kinderen het gezag van de ouders niet meer respecteren, en anderzijds ouders
die de opvoeding overlaten aan scholen, grootouders, babysitters, enz.
Wat deed men vroeger? Lees: Deut.21:18
De goddeloze verheugt zich in het zondigen, maar gelovigen zien het gevaar ervan! Zo zullen ook de ongelovigen zich laten vangen aan de een komende bio
chip of merkteken van de antichrist. Dit systeem toont allerlei voordelen, maar
het gevaar ervan ziet de ongelovige helemaal niet!

(22) In ons leven kunnen wij veel
plannen maken en luchtkastelen bouwen. God wil dat wij ons
verstand gebruiken, en leert ons
gelovige raadgevers te raadplegen. Niet al onze plannen gaan
door, want dat leren wij uit Job.
(Job 17:11) Gods plannen gaan
allemaal in vervulling! (Job 42:2,
Ps.20:4).
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1.Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des HEREN, die een plan maken,
dat echter niet van Mij komt, en een
verbond sluiten, dat echter niet uit mijn Geest is, om zonde op zonde te stapelen;2 die op weg gaan naar Egypte zonder Mij te raadplegen, om toevlucht te
zoeken onder de bescherming van Farao en om te schuilen in de schaduw van
Egypte.3 Maar de bescherming van Farao zal u tot schande worden en het
schuilen in de schaduw van Egypte tot smaad.Jes.30
Plannen maken en organiseren zonder de wil van God te zoeken zijn zondig. Bescherming zoeken bij de goddelozen als de Farao, en wereldse vooraanstaanden zal tot schande worden.
(23,24) 1Co 12:8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven
met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken
krachtens dezelfde Geest;
Met deze wijsheid is bedoeld, dat men spreekt in overeenstemming met Gods
woord, en de Geest die ons kan leiden in de nodige levenswijsheid. Het is een
geestelijke gave. Joh 14:26 maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader
zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u
gezegd heb. Deze werking van de H. Geest ervaren geeft een hemelse vreugde,
en kan ontdekt worden in omstandigheden, waarbij je iemand kunt helpen.

RIJK EN ARM

(25,27) Het voordeel van rijk zijn, macht en gezag hebben lijkt grenzeloos, maar de daaruit voortkomende hoogmoed is oorzaak dat God kan ingrijpen. God breekt af, al is het
een huis als een kasteel! Maar huis kan ook familie betekenen. Het misbruik maken van
macht komt ten nadele van hen die het moeilijk hebben.
De weduwe is een beeld in de Bijbel van de arme in de toenmalige maatschappij. Er zijn
grenzen voor de armen dat maakt God duidelijk.
Op onrechtvaardige wijze winst maken, kan iemand vroeg of laat in moeilijkheden brengen. De SVV spreekt over gierigheid. Gierigheid bedriegt de wijsheid. (Foto: Armoede in Rusland)
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(28,29) Een christen leert rekening te houden met Gods woord wanneer hij aan
antwoord zal geven, een goddeloze spreekt in zijn eigen wijsheid. Ook in het gebed moeten wij opletten wat wij zeggen, want God is zeer aandachtig en verhoort onze gebeden.
(31,32) Een beeld van de gemeente, als een raad der wijzen. Wie niet wil luisteren naar Gods oordelen, brengt zijn eigen leven in gevaar. Gods oordelen staan
voor de deur, wie niet wil luisteren komt er in. Daarmede is de kous niet af, want
dan komt er nog het laatste oordeel, met een eeuwige straf. Wie ons spreken in
de wind slaat wacht de hel. Wie wel wil luisteren en zich bekeert wacht de hemel!

SPREUKEN HOOFDSTUK 16
Mensen kunnen plannen en projecten maken, kunnen redeneren en overleggen
vooraleer ze gaan beslissen wat ze zullen doen of zeggen. (1,2) Doch God is bezig bijzonder met zijn aangenomen kinderen ook wanneer zij geen uitweg of
geen oplossingen hebben in grote moeilijkheden. God, ziet ons! Hij is bezig met
de mensen. Hij controleert wat gebeuren zal. Wij vinden hiervan een voorbeeld:
Matteüs 10:19 Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken
zult; want het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken moet;
Het is duidelijk dat Gods geest alle gedachten van de mensen kent en ze toetst, want vele mensen denken steeds dat
hun eigen gedachten goed of de beste zijn. Het is duidelijk
dat wij soms blind zijn voor onze eigen zonden, gebreken of
nalatigheden. Zo hebben wij een ander voorbeeld waarbij
God Samuel hielp bij het zoeken naar een koning. Samuel
zag eerst Eliab een flinke sterke man, welke indruk maakte.
Doch de HERE zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de
mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan.

1 Samuël 16:7
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Voor het aanstellen van oudsten in een gemeente dient men Gods wil te zoeken, en zich niet laten verleiden door allerlei humanitaire factoren. (Fil.3:4) Zo
ontstond een politiek christendom in Rome. (3,5) Wij dienen te leren onze plannen aan de Here voor te leggen
in gebed, en onze plannen zullen
slagen. Zo kun je Hem echt ervaren in uw leven.
Wat een belofte!
God schiep ook de ongelovige
voor de eindtijd, want Hij gaf ook
ieder mens de vrijheid van keuze.
De keuze is vrij eenvoudig: Voor
of tegen Jezus, zoon van God.
De hooghartige wil zich meestal
door eigenwijsheid boven God stellen, Gods wetten verwerpen en eigen principes en of antichristelijke regels volgen.
Er zijn vele levensovertuigingen, tradities, over God of politiek, en ieder denkt
dat hij het goede heeft gevonden. Maar er is maar één weg, één waarheid
welke naar eeuwig leven leidt!

Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan
voert naar de dood.
Spreuken 16:25

VERZOENING
(6,7) Een misdaad kan worden verzoend door barmhartigheid en liefde. Een berouwvol leven, bewijst dat de zonden werden vergeven. Die genade welke men
leert in de Bijbel. De beste manier om ons met onze vijanden te verzoenen, is eraan denken dat God ons ook eens heeft verzoend, en wij een innerlijk nieuw
mens werden, in voorbereiding voor de komende nieuwe schepping, waar Jezus
zal regeren.
Goede werken of offers bewerken geen verzoening, zoals de ongelovigen en de
religieuzen soms traditioneel denken. (Spr.15:8) Als iemands gedrag de Here
welgevallig zijn, dan bewerkt God dat iemands vijand vrede zal zoeken. Het gaat
soms ons verstand te boven.
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WIJSHEID BETER DAN GOUD
(8,16) Het is beter op een eerlijke wijze
een klein inkomen te hebben, dan grote
winsten te maken door oneerlijkheid of
fraude. De mens denkt dat het goed is,
om rijk te willen worden, maar tenslotte
is zijn levensloop in de handen van
God.

Het evangelie is geen levensweg naar aardse rijkdom en
vergankelijke weelde!
De lippen van de koning, (10) hieronder begrijpen wij
de overheid. De koningen werden gezalfd, dienden
God wet te volgen in hun rechtsuitspraken. Gods
weegschaal en zijn gewichten zijn zuiver. Koningen,
lees overheden, welke Gods wetten niet willen volgen zullen eens voor altijd ten onder gaan. Deze
goddeloze regeringen zullen straks ten onder gaan en de gerechtigheid zal regeren door Jezus zelf in Jeruzalem.
Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner
heupen.
Jesaja 11:5

(13) Koningen houden van goede en eerlijke adviseurs. De woede van een koning kan oorzaak zijn van iemands dood. Hier bedoelt men de boodschappers of
waarzeggers welke slecht nieuws brachten, over iemands dood. Een wijs (gelovig) man tracht de koning tot bedaren te brengen, en tot betere inzichten. Dit
vriendelijk verzoeken is als regen in de lente, zegen in plaats van vloek. Begrip
te verwekken door wijsheid is beter dan goud en zilver.

PRINCIPES VAN DE GELOVIGE

67

Biblespace 2014/17 http://biblespace.org R.GAYTANT Evangelist Vlaanderen

(17,19) In ieder opzicht te wijken van kwade bedoelingen of plannen. Het geeft
veiligheid voor je eigen leven. Oorzaak van iemands ondergang, is hoogmoed,
hij maakt zich opstandig tegenover zijn medemens, en dit is niet naar Gods wil.
Zelfvertrouwen kan leiden tot een glijden over een kleine bananenschil! Wie werd
nooit teleurgesteld in zijn kennen en kunnen,
Zo zorgt God ervoor dat Hoogmoed voorafgaat aan een vallen, of vernedering.
(19) Hier vinden wij een contrast, van nederigheid tegenover hoogmoed, en arm
tegenover rijk zijn in deze wereld. Het gaat hier over menselijk gedrag tegenover
zijn medemens. Het zijn de nederige van geest welke in de hemel komen:
Matteüs 5:3 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

WIE IS BIJBELGETROUW?
(20,24) God houdt van mensen welke op Hem vertrouwen en zoeken om Hem te
gehoorzamen. Hij zal zich gelukkig voelen en zijn, door te luisteren naar Gods
woord, sola scriptura! Hij zal geen on-Bijbelse kerkelijke wetten of tradities volgen! Een kind van God werd verstandig genoemd, en zijn Bijbelse raad of onderwijs is effectief. Hij die de Here volgt is een bron van leven. Wie Hem niet wil volgen, is dwaas, en zal in de aarde geschreven worden. Hij begon de namen te schrijven van aanwezige farizeeërs!
Jeremia 17:13 hope

Israëls, HERE, allen
die U verlaten, zullen beschaamd
worden; wie afwijken, zullen in de
aarde geschreven worden, omdat
zij de bron van levend water, de HERE, verlieten.
Wijsheid, Jezus, houdt van vriendelijke woorden, ze zijn zoet als honing, goed
voor het gevoelsleven, en werken bijzonder genezend voor het ganse lichaam.

HET MENSELIJK HART
(26,33) Honger is iets dat de mens aanzet tot werken. Wie niet wil werken moet
ook niet eten! Een nietsnut, in feite staat er een goddeloze, met een sterke neiging tot leugenachtige kwaadsprekerij, met alle gevolgen vandien. Een kwaadspreker kan ruzie veroorzaken tussen goede vrienden, en familie.

Ook de tong is een vuur,
zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats
in
onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt
Jakobus 3:6
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(29) Laat je nooit meeslepen met mensen met slechte bedoelingen, en met complotten te maken. Ze brengen hun naaste op een slecht en gewelddadig pad. Het
zijn mensen van het geweld, terroristen met kwade plannen. (30) Zulke mensen
zijn te herkennen, sluiten de ogen en drukken hun lippen samen, en voeren hun
plannen uit. Het is tevens een kenmerk van valsheid.
Ps. 64:6 Zij maken zich sterk voor een slechte zaak; zij spreken af om valstrikken te verbergen, en zeggen: Wie zal ze zien? 64:7 Zij zijn op zoek naar allerlei onrecht, uiterst grondig zijn zij overal naar op zoek, zelfs naar iemands binnenste en het diepe hart. 64:8 Maar
God zal plotseling met een pijl op hen schieten; hun wonden zijn er al.
Spr. 6:12 Een verdorven mens, een man van onrecht, gaat rond met valsheid van
mond, 6:13 knipoogt heimelijk, geeft een teken met zijn voeten en wijst met zijn
vingers. 6:14 In zijn hart zijn verderfelijke dingen, hij smeedt te allen tijde kwaad
en hij brengt twisten teweeg.

(31,33) Grijze haren spreken van ouderdom, en wie de weg van gerechtigheid in
ere houdt, zal eer ontvangen als iemand met een kroon. Op die weg leerde hij
geduld, had zichzelf onder controle. Het lot. In het oude Israël was het de gewoonte als men twijfelde bij een beslissing, om het lot te werpen. Men geloofde
dat ook het lot door God werd bepaald.

SPREUKEN HOOFDSTUK 17
Gezondheid aan de tafel!
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(1) Het is beter een stuk droog brood te eten in gezelligheid en rust, dan een rijkelijk gevulde tafel en feest, waarbij ruzie of twist zich voordoet. Dit kwam
meestal voor bij een dier dat werd geofferd, en daarna een feest voor vrienden
en kennissen. Vandaag heeft men vastgesteld (Dr. Leaf, Amerikaans Hersensspecialiste, christen) dat ruzie aan tafel toxische stoffen ontwikkeld in de hersenen bij hen
welke verder blijven eten. Het is dan aangeraden te stoppen met eten bij ruzie,
om uw gezondheid niet te schaden.

Een verstandige slaaf
(2,3) Het leven kan soms een andere wending nemen. Een verstandig slaaf is
beter dan een zoon die de familie telkens ten schande brengt. De slaaf zal later
delen in de erfenis! Als voorbeeld kunt u lezen over Jarcha, een Egyptische slaaf
bij Sesan.
(1 Kron.2:34,35) Hij mocht huwen met de dochter van Sesan. God kent het denken
en het karakter van ieder mens en ziet of het zuiver is, daarom zijn er ook beproevingen, als voor zilver en goud. Men zoekt de onechte deeltjes uit het goud
te verwijderen. Die beproevingen en overleg met Gods woord, zuiveren ons zondig denken, van onwaarheden, fabels, en leert ons dwalingen te onderscheiden.
Zo is het ook in de gemeente, niet zoals in de wereld. Wie de number-one of de
belangrijkste wil zijn in de gemeente van Jezus zal “uw slaaf” zijn! (Matth.20:27).
Matteüs 24:46 Zalig

1 Samuël 2:7 De

die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden.

HERE maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.

Een geschenk
(7,8) Een befaamd spreker, doch als hij ongelovig is,
het past hem niet, en leugentaal van een “edele” rijke
of politieker is nog slechter. (Dan.7:21) Een geschenk
krijgen maakt blij, maar ook de gever kan ervan genieten! Als er een rechter werd omgekocht, dan zijn
er twee blijde mensen! De genade van God is ook
een geschenk, van eeuwigheidswaarde, voor wie gelooft! (Job 10:12)
(Rom.6:23).

Vergeven
(9,10) Wie eens werd gekwetst door onrechtvaardige behandeling, en hij laat het voorbijgaan, en verdraagt die zoekt
liefde. Oude koeien uit de gracht halen brengt scheiding, ruzie, en verlies van vrienden. Wie zijn zonden niet wil erkennen is als een zot, slaan helpt niet! Vergeven is de goede
richting.
1 Korintiërs 13:4 De

liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen,5 zij kwetst niemands gevoel, zij
zoekt zichzelf niet,
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De rebel
(11) Een rebel zoekt altijd het kwade, eens komt hij een bode tegen zonder genade. Wie weerspannig blijft tegenover zijn Schepper, leeft in een gevarenzone,
en komt eens in de wachtzaal voor de hel. Ook hier in ons Europa blijft men
maar de religieuze afgoden dienen, net zoals Israël vroeger, zoals een weerspannige koe deed! De profeet Hosea toont het gevaar:
Hosea 14:1 Samaria moet boeten, omdat het weerspannig is geweest tegen zijn God.
Door het zwaard zullen zij vallen, hun kleine kinderen zullen worden verpletterd, hun zwangere vrouwen zullen worden opengereten

Onheil
(12) Het is al uitzonderlijk een beer tegen
te komen in Israël, doch vroeger kon dat
best zijn, zoals ten tijde van Samuel.(2
Sam.7:8). Ook kan men Gods toorn vergelijken met een van jongen beroofde berin.
Hosea 13:8 Ik

val hen aan als een van jongen beroofde berin, Ik rijt hun borstkas open, en verslind ze dan als een leeuwin; het gedierte des
velds verscheurt hen.9 Het is uw verderf, Israël, dat gij u keert tegen Mij, uw helper.

Doch een zot tegenkomen tijdens een demonische overweldiging, waarbij hij
zichzelf niet meer onder controle heeft, is veel gevaarlijker! Hij is in staat tot alles. Let op de hedendaagse veelvuldige moordpartijen, waarbij vele slachtoffers
vallen.

Stank voor dank en onrecht

(13,15) Stank of kwaad voor dank! Wie telkens stank geeft als dankbaarheid, het
zal hem niet goed gaan. Het kwaad zal in zijn familie niet wijken. Jezus kreeg dezelfde stank voor Zijn offer van zijn volk, maar het kwaad wijkt niet, Zijn volk staat
nog steeds onder druk, en velen keren noodgedwongen terug naar hun land. Dit
is als voorbeeld voor de heidenen.
Het begin van een ruzie, is als een dijk die staat om te breken. Probeer de barst
te voorkomen, anders is het een vloed als van water, en niet meer te stuiten! In
deze wereld hoort men veel over allerlei ruzie, en van ruzie komt het tot oorlog!
De spreuk die hierop volgt wijst naar onrechtvaardige rechters. Schuldigen worden vrijgesproken, en onschuldigen worden veroordeelt!
Hier komt er vloek op!
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Jesaja 5:22 Wee

hun die helden zijn in het drinken van wijn en dapperen in het mengen van bedwelmende drank;23 die voor een geschenk de schuldige vrijspreken en de rechtvaardige zijn gerechtigheid ontnemen.

Ware wijsheid, De Bijbel!

(16) Wij lezen hier over een “dwaas”, die staat in de Bijbel meestal als symbool
voor een ongelovige. Hij heeft een bepaald vermogen opgebouwd in zijn leven,
hij is in feite niet dom. Hij denkt alles te kunnen kopen, maar de ware wijsheid
kan hij niet kopen! Zijn wijsheid is aards.(1 Kor.3:19)(1 Kor.1:20) Hij heeft wel
verstand, maar zijn verstand faalt om dit te kunnen begrijpen.
Jakobus 3:17 Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeglijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Efeziërs
1:17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de
Geest van wijsheid en van openbaring
om Hem recht te kennen:18 verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping
wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen,

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert
en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in
uw harten

Kolossenzen 3:16

Zo vinden wij hier drie elementen over dit soort wijsheid. Die wijsheid is hemels,
enkel te begrijpen na het ontvangen van de Geest van Wijsheid. Gods woord is
het geestelijke voedsel om met dit soort wijsheid tot zegen te zijn voor anderen,
die willen luisteren. Wanneer het woord van Christus niet rijkelijk in u is, komt dit
door verwaarlozing van ernstige Bijbelstudie, en dagelijks de Bijbel te lezen en te
overleggen. Oefening met het zwaard is noodzaak, getuigen is de beste oefening.

Belang van Gods woord te kennen
(17) In nood kent men zijn vrienden. (18) Het is
niet verstandig om borg te staan voor iemand.
Dit komt voor in het dagelijkse leven, bij geldleningen. Hier is het nogmaals van belang dat
Gods woord rijkelijk in u woont, wil zeggen dat
u deze raadgevingen in de Bijbel zoekt te onthouden en te kennen. Ook
christenen zonder voldoende Bijbelkennis, krijgen later soms groot verdriet over
hun handelen. (19,20) Er komt verdriet bij ruziemakers, en bij hen met een arrogante taalgebruik.
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Hartepijn
(21) Kinderen zijn niet altijd tot vreugde van hun ouders. Hier vinden wij “zot” en “dwaas”. Het eerste te
zien als een kind met een erg gestoord karakter, dit
brengt de nodige zorg met zich. Het tweede is als
een kind ongelovig blijft, brengt dit een triestig hart
bij de ouders.

Medicatie
(22) Een blij hart, dat troost en vreugde vindt door Gods beloften, en optimistisch wil denken heeft een genezende invloed. Depressiviteit maakt het lichaam
van de mens krachteloos. Eten is noodzaak, de neiging niet te eten is slecht.
Elia werd ook depressief de Here liet hem eten op wonderlijke wijze.(1 Kon.17).
(23) zie vers 15.
(24) De Bijbelgetrouwe christen houdt telkens rekening met wat de God van de
Bijbel leert, om te kunnen beoordelen! De ongelovige zoekt wijsheid over de
ganse aarde, terwijl het in zijn bereik ligt! (25) zie vers 21.
(26,27,28) Hier vinden wij een toepassing van
ongerechtigheid, welke mogelijk is door wetten welke niet in overeenstemming zijn met
Gods woord, de Bijbel. Het is nog geen reden
om de
“edele” of machthebbers te slaan. Een verstandige wil zijn woorden niet verspillen aan
alle corruptie, want zijn geest is kostelijker
dan het dwaze handelen. Hij zoekt en probeert zich te beheersen.

SPREUKEN HOOFDSTUK 18
(1,2) De “eenzelvige”, iemand die zich afzondert,(STV)
van anderen, zoekt telkens zijn eigen begeerte. Hij houdt
zichzelf gescheiden, separatistisch of een freelance gedrag. Hij isoleert zichzelf. Natanaël zonderde zich ook af,
alleen onder een vijgenboom, doch Jezus zag en kende
hem, tot zijn grote verwondering. (Joh.1:49). De Joodse
wetgeleerde Hillel, afstammeling van koning David,
schreef hierover om zich beter te gaan aanpassen aan het
gemeenteleven. Hij hoort graag zichzelf praten, hij zoekt
uiteindelijk een eigenwillige vorm van godsdienst. Hij
verzet zich tegen alle andere opvattingen.
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Een “dwaas”, een ongelovige heeft geen verlangen naar ware wijsheid, welke
zich toont onder de wedergeboren gelovigen. Hij begrijpt de waarheid niet, en
kan slecht onderscheid maken tussen wat waarheid en leugen is. Hij laat horen
hoe hij denkt, en iedereen doorziet hem. De apostel Paulus beschrijft dit op dezelfde wijze:
2 Korintiërs 10:12 Want

wij durven ons niet tellen onder of stellen naast sommigen van hen,
die zichzelf aanprijzen. Maar zij meten zich af naar en vergelijken zich met zichzelf,
zonder het zelf te begrijpen

(3)
De goddeloze heeft soms verachting en spot tegenover de gelovigen.
Wanneer hij in contact komt met Bijbelgetrouwe christenen, gelovigen, maakt hij
verwijten. Hij bespot Gods regels, en kent de vreze des Heren niet.
(4)
(5)
Blijkbaar gaat het hier duidelijk over een Bijbelgetrouw mens. Die mens
haalt enkel zijn wijsheid uit Gods woorden, de bron van alle wijsheid. Jezus
sprak bij de bron tot de Samaritaanse, zij putte water uit een diepe bron om te
drinken. (Joh.4:13,14).

Johannes 7:38 Wie

in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
(6)
Bij rechtspraak is het zonde de goddeloze voordeel te geven. Iemand
van aanzien of een belangrijk persoon in de maatschappij kan invloed maken op
de rechter. Een onschuldige te benadelen omwille van zijn religieuze of politieke
overtuiging, is onrecht in de ogen van God, het zal niet ongestraft blijven.
Paulus gaf de trouwe christenen een bevel!
Durft iemand uwer, wanneer hij iets heeft met een ander, recht zoeken bij
de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen?2 Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld
zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak?3 Weet gij niet, dat wij over engelen
oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen?

1 Korintiërs 6:1

Job 13:8 Wilt

gij zijn partij kiezen, optreden als pleitbezorgers voor God? 9
Zal het goed zijn, als Hij u onderzoekt; kunt gij Hem bedriegen, zoals men
een sterveling bedriegt? 10 Streng zal Hij u straffen, indien gij heimelijk
partij kiest.
(6,7) De ongelovige of dwaas kenmerkt zich door twist en ruzie, hij zoekt steeds
anderen te beledigen, om zichzelf te verhogen. De gelovige houdt zich eerder
rustig, want beledigingen kunnen leiden tot vechten, kwetsen en soms doden.
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(8) De woorden van een kwaadspreker of “oorblazer”
dringen door tot diep in het geheugen van de mens.
Ook hier behoort het kwaad schrijven erbij. In het frans:
Les paroles du rapporteur. (Osty vertaling). Zo kan de
pers veel kwaad schrijven, waarheid of leugens en zoiets is een lust voor het publiek. Men zoekt soms sensatie. Het is een genot als van lekkernijen.
(9)
Hier is sprake van iemand welke traag of lui is in
zijn werkzaamheden. Tijd kost geld, dus een verliespost
voor wie hem in dienst neemt. Zijn broer bij wijze van spreken is een vernieler of verkwister, Luiheid en vernielen
gaan hand in hand!
(10,12) Wanneer de gewone mensen in nood terecht kwamen in die tijd dan riep
iedereen tot zijn god. Gods volk riep de naam Jahweh aan, en vonden veiligheid
en rust. Die sterke toren was een schuilplaats in de stad wanneer het werd aangevallen.
Micha 4:5 Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn god,
maar wij zullen wandelen in de naam van de HERE, onze God, voor

altoos en immer.
Jona 2:1 En Jona bad tot de HERE, zijn God, uit het ingewand van de vis.
Jona 1:5 De schepelingen werden bevreesd en riepen ieder tot zijn god,
Romeinen 10:12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen;13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden
worden.
Hoogmoed komt voor de val! Een hoogmoedige rijke stelt zijn vertrouwen op zijn
bezit, zijn vermogen, het lijkt voor hem een sterke stad met hoge muren. Hij leeft
in zijn fantasie, zijn verbeelding, zijn eigen filosofie. Zijn vertrouwen stelt hij niet
in de woorden van God. Hij heeft wel die woorden gehoord, maar stelt daar geen
vertrouwen op.

Dit is wat Jezus sprak:
En een ieder, die deze
mijn woorden hoort en ze niet
doet, zal gelijken op een dwaas
man, die zijn huis bouwde op het
zand.27 En de regen viel neer en
de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen
dat huis, en het viel in, en zijn val
was groot.

Matteüs 7:26
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(13) Sommige mensen hebben moeite om rustig te kunnen luisteren. Hoewel zij er naar streeft om de reputatie te krijgen van wijs te zijn. Ze antwoorden al voor ze alles hebben gehoord. Zo is het ook in het luisteren of
horen naar het evangelie. De profeet Zacharia schreef dat het volk niet
wilde luisteren! (Zach.7:11,12).
Spreuken 28:9 Wie

zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel

DE WILSKRACHT
(14) De wilskracht van een mens kan zijn ziekte onderdrukken, soms overwinnen.
Dit kan bijzonder goed werken, wanneer men bewust is van Gods liefde, en men
op Zijn beloften blijft vertrouwen, ondanks alles. Vertrouwen laat de moed in het
hart groeien. Wanneer wij kijken naar Job 2:9 daar vinden wij wilskracht en vertrouwen van Job, maar ook bleef hij volharden. De reactie van Jobs vrouw was
blijkbaar dwaas of ongelovig. “Zeg God vaarwel en sterf”!
Daartegenover staat iemand die alle moed en levenslust heeft verloren door teleurstellingen. Een zware depressie wie kan daarbij helpen? De geldzuchtige Judas , gooide het geld terug in de tempel en verhing zich door neerslachtigheid.(Matth.27:5). Wie kon hem nog helpen? Zijn vertrouwen op Jezus was
compleet weg, of was er nooit geweest. Hij was niet in staat zijn schuld te verwerken. Hij had niet meer de moed om tot Jezus te gaan.

BIJBELKENNIS
(15) Hier komt het hart van de gelovige open. Hij zoekt kennis om God nog beter
te begrijpen, hij leest en onderzoekt de Bijbel. Dit is voedsel voor zijn geest. Het
vlees is enkel zijn eigen kunnen en kennen. Fil.3:4)
(16,17) Een geschenk of een som geld kan in deze wereld de weg vrij maken
voor wie hulp of recht moet bekomen. Het is een mogelijkheid om zijn doel te bereiken voor alles en nog wat. Het omkopen van een rechter of getuigen is niet uitzonderlijk in onze dagen. Met geld kun je voorspraak krijgen en het opent de
deuren bij invloedrijke mensen in de maatschappij. Ook een werkgever kan beinvloed worden en zorgen voor promotie!

HET LOT
(18,19) “Het lot”. Dit is een beslissing van Godswege. Het werd vroeger gebruikt bij de Hebreeën, en aanzien als een Godsoordeel. Het werd toegepast
toen er nog bloedwraak bestond, bij familieveten, en bij zaken die niet duidelijk of
twijfelachtig waren. Op die wijze kon de rechter alle discussies doen ophouden.
Op die wijze aanvaarden soms de strijdende partijen het lot en kwam er beter
vrede. Maar het kon ook anders waarbij de benadeelde persoon niet meer te bereiken was voor verzoening. Jacob en Esau zijn hier ergens een voorbeeld van.
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ONS SPREKEN
(20,21) Hier bedoelde men dat de mens de gevolgen van zijn spreken zal dragen, hetzij goed of kwaad. Wij kunnen soms onze woorden niet meer intrekken, en hebben
spijt van wat soms werd gezegd. Men kan bidden om hulp:
Psalm 141:3 HERE,

stel een wacht voor mijn
mond, waak over de deuren van mijn
lippen;
Wanneer men iemand het evangelie uitlegt, en er komt iemand tot het levende geloof
in Christus, dan brengt dat een grote blijdschap in het hart van de Bijbelgetrouwe
christen, zijn hart is verzadigd. Kwaad spreken en woede-uitbarstingen kunnen kwalijke gevolgen hebben door reacties als vechten en agressie als gevolg.

WIE VINDT EEN GOEDE VROUW?

Wilt gij met mij trouwen?
(22) Deze vraag was bekend in de Chaldeeuwse manuscripten. Door de context
betekent het in de eerste plaats een “goede” vrouw, zoals God ze ziet en
waarbij God een rol heeft gespeeld. De man heeft gezocht, en heeft God mogelijks hierbij betrokken. Zij is niet “iets” zij is veel meer! Gods volk mocht geen
vreemde vrouwen huwen. Zij dient gezien als een gift of geschenk van Godswege. Zij maakt haar man gelukkig, en zijn levensdagen kunnen door haar gedrag verlengen, dit volgens bepaalde rabbijnen.
Zij is geschapen in de eerste plaats als een hulp en advies voor haar man van
nature. (Gen.2:18). Het zal een vruchtbare vrouw zijn.(Ps.128:3) Zij streeft ernaar onderdanig te zijn aan haar eigen man en onderwerpt zich als aan de Here.
Dit gaat regelrecht in tegenover onze hedendaagse ongelovige wereld.(Ef.5:22).
De ongelovige, de dwaas, verwerpt dit. Het zijn vrouwen naar Gods wil zoals Esther, Ruth. God gebruikte vrouwen ook als profetessen of als voorbeeldige huisvrouwen, welke de kinderen onderwijst en een gezonde opvoeding geeft.
https://biblespace.files.wordpress.com/2015/05/het-huwelijk-van-isaak.pdf
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RIJK OF ARM
(23,24) Hier staan de attitudes van rijk en
arm, het systeem van het kapitalisme eeuwenoud.
De armen dienen te smeken, soms bedelen, een beeld van grote nederigheid. Zij
zijn de zaligen allen nederig van geest!
(Matth.5:3) Bedenk de rijke man en Lazarus.
Matteüs 5:3 Zalig

de armen van geest, want
hunner is het Koninkrijk der hemelen.

De rijken spreken anders, een beeld van trots door hun rijkdom. Wie veel vrienden heeft kan soms bedrogen uitkomen. De schrijver spreekt wellicht uit levenservaring, waarbij één ware vriend, in noodsituaties dichter kan staan dan een
broeder, voor het bieden van de nodige hulp.

SPREUKEN HOOFDSTUK 19
Dit gedeelte gaat meestal over zachtmoedigheid en barmhartigheid, welke men
probeert aan te leren als een Bijbels christelijk levensprincipe.

GOD ZIET U
(1,2) Wij kunnen hier eens lezen hoe God kijkt
naar al de mensen op aarde. Een arme heeft een
andere levenswijze en denken. Hij is beter van
gedrag in de ogen van God.
Beter dan iemand, een rijke, of iemand met
macht, die verkeerde wegen bewandelt en ongelovig is. In zijn ijverigheid en naarstigheid, begaat
hij halsoverkop een misstap, hij heeft geen licht
op zijn pad. (Psalm 119:105). Eigenwijsheid en
geldzucht, geen rekening houden met Gods raad, kan gevaarlijk zijn in het leven.
”Verkeerde lippen” dit zijn bedrieglijke plannen.
(3,4) Door de dwaasheid of ongelovigheid van de mens, krijgt hij zware soms tegenslagen, problemen moeilijkheden, enz. Maar dan krijgt God te horen: Waarom
laat God dit toe, en hij maakt zich erg kwaad op God. Hij beschuldigt God!
Jacobus schrijft hierover het volgende :
Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God
kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.
Jakobus 1:14 Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte.
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De invloed van rijkdom, kan veel vrienden en vriendinnen maken, maar armen of
arm worden veroorzaakt het verlies van veel vrienden, en schept daarbij eenzaamheid. De arme wordt gescheiden van de rijken, je vind hem niet in de kringen of in
het gezelschap van de rijken.
(5) Een vals getuigenis kan grote gevolgen hebben, men kan weelderig worden
betaald om te liegen, helaas! Al vliegt de leugen nog zo snel…Men denkt soms
aan de doofpotten, ontwrichting van rechtszaken in de rechtbank door allerlei leugens. Men vergeet opnieuw God! Men denkt te ontsnappen, doch aan Gods oordeel kan men niet ontsnappen of ontkomen. Men bracht Jezus naar Golgotha op
basis van een weg met leugens! Je kunt zeggen, leugens in de toenmalige pers!

Een leugenachtig getuige zal omkomen,
maar een man die luistert, zal zegevierend spreken (Spr.21:28)
(6,7) Velen zien op naar aanzienlijke mensen, vooraanstaande mensen in de
maatschappij of in staatskerkelijke organisaties, waar men naar opkijkt. Ook
zoekt men voordeel en voorspraak bij hen te kunnen krijgen. Is dit zonde? Ja
zeker zo leert Jacobus het! (Jac.2:2,9). Geschenken geven aan rechters, politici,
enz.
(8,9) Wie wijsheid vindt houdt van zijn leven! Hij heeft het ware geluk gevonden.
Wie rekening wil houden met deze wijsheid, beschermt zichzelf indien hij die wijsheid zal geloven en toepassen. (Spr.3:13).

Wat is wijsheid?
Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle
wijsheid elkander leert en terechtwijst Kol.3:16

opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, Kolossenzen 2:3 in wie al de
schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.
Er bestaat dus een groot verschil tussen wereldse wijsheid en goddelijke wijsheid,
waarbij mensen de geest van wijsheid hebben ontvangen van God! Zo werd een
mens die gelooft een tempel Gods. Daarom schrijft Paulus aan de Korintiërs dat de
wijsheid van deze wereld dwaasheid is voor God.
(10) Het is niet tot zegen wanneer een ongelovige in grote luxe zou komen te leven,
het zou hem echter enkel in verderfelijke banen leiden, precies zoals een slaaf over
zijn meester zou heersen, verkeerd gedrag. Een dwaas is niet in staat om te genieten
op een correcte wijze. Let op vele lottowinnaars, achteraf. Zo zagen wij in Afrikaanse
landen mensen aan de macht komen, en het werden onbeschaamde tirannen.
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(11,12) Geduld hebben is soms niet eenvoudig, wanneer men misstappen van een ander
ervaart. Men kan kwaad worden en zich ergeren, wraak willen nemen, doch die fouten door
de vingers kunnen zien, siert hem die daarnaar streeft. De wraak komt God toe.

(13,14) Oorzaken van het verdriet of depressiviteit van een vader. Iemand beschreef het als het ware een beroerte in de hersenen van zijn vader! Een zoon
hebben welke een losbandig gedrag heeft of ongelovig handelt als een dwaas.

Een andere reden is een twistzieke vrouw hebben die het geluk van haar man bederft.
Een verstandige vrouw is door de Heer gegeven! Spr.18:22 Wie een goede vrouw
vond… volgens de grondtekst ook beter vertaald als “goed en bekwaam”.(Rashi)
Zoals Abigaïl, dit was een mooie maar ook verstandige vrouw!
(15,16) Luiheid is aanleiding tot een diepe slaap, dit is een grote onverschilligheid!
Luiheid is een aanleiding tot onbekwaamheid, en onbekwaamheid is de weg tot
werkloosheid, en werkloosheid kent als gevolg honger lijden, in die tijden.
2 Tessalonicenzen 3:10 Want ook toen wij bij u
waren, bevalen wij u dit: Wil iemand niet werken,
dan zal hij ook niet eten.
(17) Wie dus goed is voor de armen, en hen ondersteunt met aardse goederen of financieel,
God zal het hem vergoeden. Het zal later meer
opbrengen dan uw geld op de banken. Wat je
voor hen doet, heb je als voor God gedaan.
Matteüs 25:42 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik

heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;

(18,20) Zolang er hoop is dienen wij onze kinderen, te bestraffen, luister niet naar
hun gehuil. Maar wordt niet toornig of vol van woede. Geef ze niet altijd toe!

80

Biblespace 2014/17 http://biblespace.org R.GAYTANT Evangelist Vlaanderen

(Efeze 6:4) Wie zich niet bedwingt in zijn woede, al is het met goede bedoelingen,
hij maakt het nog erger door zijn optreden. Wanneer hij in zijn woede iemand
kwetst of doodslaat, zal zijn straf krijgen.
Geef Bijbelse raad aan mensen met woede-uitbarstingen, en wie luistert zal wijs
worden, wie niet luisteren wil, denkt dat hij gelijk heeft. (Spr.12:15)
(22)
Er zijn veel overtuigingen in het denken van de mensen, ieder denkt de
beste therapie, begeleiding of advies te kunnen geven. Die adviezen veranderen
regelmatig, daar ze hun doel niet bereiken, en eindigen in een teleurstelling. Enkel
Gods raad zal standhouden en vruchten afwerpen. (Ps.33:11). De mens kan kiezen
tussen de filosoof of een gelovige raadgever met Bijbelse principes. Met overleggingen kan men ook denken aan allerlei plannen die men maakt.

HET AANTREKKELIJKE VAN EEN MENS
(22,23) Vele mensen denken al aan een mooi uiterlijk van het lichaam, kledij enz. Maar, het aantrekkelijke in de mens gezien
door de ogen van God, is zijn willen luisteren naar Hem. De
vraag is: Wil men Gods woorden geloven?
Heeft iemand het verlangen om goed te doen, dat is vriendelijk,
doch de rijke kan vriendelijkheid tonen, maar niet uitvoeren, hij
verlangt enkele zichzelf goed te doen.
Men twijfelt aan zijn vriendelijkheid. Het ontzag voor God, is een
weg welke leidt tot een tevreden leven, en te kunnen genieten
van Gods zegen. Het kan en zal leiden tot een rustige slaap.
Denk aan Jezus Hij sliep, toen er storm was op het meer! (Luk.8:23). Jona luisterde
niet naar God, en God maakte hem wakker in een storm! (Jona.1:5)

DE LUIAARD
(24) Hier vinden wij kenmerken van een luiaard. De
vertalingen schrijven over de schotel of de boezem,
of broekzak. De luiaard is te lui om te eten, want in
die tijd at men met de handen, dus het traag eten.
Ook de handen zitten veel in de broekzakken en
men kijkt rond. Hij acht zichzelf ook nog
wijs.(Spr.26:16). Hij zoekt uitvluchten om niet te werken.(Spr.22:13). Hij is zeer begerig van ingesteldheid.
(25,29) De spotter verwerpt vermaningen en minacht de waarheid. Je dient hem
hard te bestraffen, opdat hij tot inzicht komt. Een verstandig mens zal bij vermaningen kennis trachten op te nemen.
De dwaze spotter is een kenmerk van de eindtijd.(Judas 18)(2 Petr.3:3)
(26,27,28) Wie zijn ouders mishandelt en verwerpt, komt zelf ten schande. Andere
vertalingen schrijven over een nietsnut!
Het lijkt een kind waar er een vloek op rust. Het luistert niet verder naar de ouders
welke hem herhaaldelijk in liefde en met goede bedoelingen vermanen. Hier staat
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geen straf beschreven, doch de wet werd weinig toegepast door de opinie van het
publiek waar staat:
Wie zijn vader of zijn moeder slaat, zal zeker ter dood gebracht worden. Ex.21:15
Wie spot met het recht van God, wordt als een gewetenloze getuige. Hij zoekt zijn genot in onrecht. Gods oordelen staan voor
hem klaar.
https://bibespace.org

SPREUKEN HOOFDSTUK 20
Vers 1 Gewone wijn heeft invloed op de gedachten van de mens door intoxicatie,
zo krijgt men een spotter, alles in het belachelijke trekken. Het normaal denken en
er komen ondoordachte uitspraken.
Dan komt er de sterke drank,
“Shechar” in het Hebreeuws, Arabische Cognac, waarvan het Engelse woord “Sugar” voortkomt.
Het gevolg hier is, wie dit zonder
mate drinkt, een vechter of een
ruziemaker wordt en dit is onwijs!
Dit mocht niet worden gebruikt
voor de dienstdoende priester.(Lev.10:9) Bij overtreding kon
hij sterven.
(2,3) Koningen traden soms genadeloos op, en boezemden grote angst bij mensen. Wie hem tot woede uitlokt, speelt met zijn leven. Vandaar de vergelijking met
het brullen van een jonge leeuw.
1 Petrus 5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat
rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Zo dienen wij vandaag begrijpen, dat wij geen corona-angst dienen te hebben, want
Hij zorgt voor ons! Wij dienen ons te distantiëren van dwaze ruziemakers. De duivel
zoekt wereldmacht en aanbidding!
(5) Het diepe water was een gebruikt symbool, voor iets wat moeilijk te bereiken
was. Hier kunnen mensen plannen smeden en ze geheim houden. Zo kan iemand
ook zijn welvaart zien toenemen. Het wijst op wijsheid.(Spr.18:4) Toch zijn er mensen die met sluwheid en begrip dit geheim kunnen ontdekken. Zo is ook het Koninkrijk der hemelen als een verborgen schat, eens ontdekt, dan is er blijdschap welke
alles te boven gaat! (Matth.13:44).
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VRIENDSCHAP
(6,7) Hier vinden wij mensen die goed
eigen ogen en veel beloven aan
anderen. Zij staan erop dat zij een
en vriendelijk mens zijn. Maar velen
komen hun beloften niet na, dus blijken
onbetrouwbaar te zijn.
In nood kent men zijn echte
vrienden! Wie handelt in oprechtheid,
kinderen zullen later gelukkig zijn.

zijn in
goed
ze

zijn

Genade!
(8,9) Hier zit een koning als rechter,
vroeger gebruikelijk, en die zich baseert
op
de theocratische wetten. Hij is zich bewust van zijn ernstige taak. Niemand
kan zeggen ik zondig nooit!
Jammer want velen weten niet eens
meer wat zondigen betekent! Hij kan het
kwaad onderscheiden door de wetten
van God. Vandaag kent men moeite het
verschil tussen goed en kwaad. Bv.
Abortus! Doch vloek komt er hierover!
Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die
duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter
doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.
Jesaja 5:21 Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel
verstandig.
Een voorbeeld van geestelijke blindheid voor zonde:
Lucas 18:11 De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God,
ik dank U, dat ik niet zó ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar;
Lucas 18:12 ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van
al mijn inkomsten. Lucas 18:13 De tollenaar stond van verre
en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel,
maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees
mij, zondaar, genadig!
De tollenaar keerde in alle stilte gerechtvaardigd
naar huis!
Wat een zegen voor de zondige tollenaar de belastingcontroleur! Gerechtvaardigd in de ogen van God, kreeg genade! Dit is een tegenbeeld van iemand die een aangenomen kind van God is geworden. Het geweten van de tollenaar lag in een knoop!
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(10,12) Twee maten en twee gewichten kennen wij allemaal. Deze werkwijze kan
geen zegen voortbrengen, al heeft dit wel de schijn in het aardse leven. Het is en
blijft voor God een gruwel, een goddeloos gedrag. Zonder bekering komt er vloek,
tegenslag, ongeluk, ziekte, de mens kan zelf kiezen! Kinderen handelen naar het
voorbeeld van de ouders, en leren soms deze goddeloze gebruiken.
(13) Wees niet werkloos of blijf niet werkloos, kijk uit. Zoek niet om rijk te worden,
maar enkel dat gij goed zorgt voor uw gezin en kinderen. Dat is de wil van God!
(14,15) Uw product is zogezegd slecht, welke hij wil kopen. Dit is duidelijk een oude
werkwijze, alom gekend om minder te betalen. Wanneer hij het dan toch koopt,
heeft hij in zijn ogen, een koopje gedaan en vertelt het overal. Al heeft men geld als
slijk, toch zijn verstandige uitspraken op Bijbelse waarden veel kostbaarder! De rijksten der aarde zullen zich laten vangen door de Bijbelse waarheden en Bijbelse
profetie! Waarzeggerij is uit den boze!
(16) Er werd gewoonlijk een pand of borg gevraagd van een vreemde, om zeker te
kunnen zijn van een betaling voor iets of een bepaald werk of weldaad. Dit vormde
een zekerheid. Spreuken 7 waarschuwde al voor de vreemde vrouw, met gladde
woorden!
Wij vinden een voorbeeld van dit item door Juda!
Genesis 38:16 En hij wendde zich tot haar aan
de
weg en zeide: Welaan, laat mij toch tot u
komen, want hij wist niet, dat zij zijn
schoondochter was. Daarop zeide zij:
Wat
zult gij mij geven, wanneer gij tot mij
komt? En hij zeide: Ik zal u een geitenbokje van de kudde zenden. Zijdan zeide:
Als
gij mij dan maar een pand geeft, totdat
gij
het gezonden hebt. Genesis 38:18 Hij zeide:
Wat
voor pand moet ik u geven? Zij zeide:
Uw
zegelring, uw snoeren en de staf, die
in
uw hand is. Toen gaf hij het haar, en hij kwam tot haar en zij werd zwanger van hem. Genesis
38:19 Daarna stond zij op, en ging heen, legde haar sluier af en trok haar weduwkleed aan.

DE FRAUDEUR
(17) Het kan voor sommige mensen aangenaam
zijn op frauduleuze manier veel geld of winst te
maken, doch daarna kan het soms zuur opbreken. (Spr.9:17,18) Hierin vinden wij een gedeelte in
het boek Job dat de gevolgen beschrijft van dit
soort gedrag welke men kan toetsen aan de realiteit!
Job 20:12 Al moge het kwaad zoet zijn in zijn mond,
al moge hij het verbergen onder zijn tong, Job 20:13 al
moge hij het sparen en niet prijsgeven, al moge hij het
terughouden tegen zijn gehemelte - Job 20:14 toch verandert zijn spijze in zijn ingewanden, zij
wordt addervenijn in zijn binnenste. Job 20:15 Schatten slokte hij in, maar hij moet ze weer
uitspuwen, God drijft ze uit zijn buik. Job 20:16 Addergif zal hij inzuigen, een slangentong zal hem
doden. Job 20:17 Hij mag zich niet verlustigen in beken, in vlietende stromen van honig en room.
Job 20:18 Het moeizaam verworvene moet hij afgeven, evenals het vermogen, door zijn ruilhandel verkregen, zonder dat hij er genot van heeft.
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(19,20) Hier vinden wij een onbetrouwbaar persoon, verzwijgt geen geheimen welke
hij weet. Het is niet aan te raden veel omgang te hebben met zulke loslippige
kwaadsprekende personen.

Wie zijn vader en zijn moeder vervloekt,
diens lamp wordt uitgeblust ten tijde der dichte duisternis.
Een Arabier vergelijkt altijd geluk met een
lamp welke brand in zijn tent. Wanneer de kinderen niet willen luisteren naar de raadgevingen van vader of moeder dan werden ze vergeleken met een lamp die langzaam uitdooft.
Zijn ouders vervloeken ligt in de lijn van
kwaad spreken. Dit is een goddeloze attitude,
en zo spreekt ook het boek Job:
Het licht in zijn tent verduistert, en zijn lamp boven hem wordt uitgeblust. Job 18:7 Zijn
krachtige schreden worden belemmerd, en zijn eigen raadslag werpt hem neder.
In tijden van grote moeilijkheden en onwetendheid (duisternis) kan het voor hem of
haar eens fataal worden.

Eer uw vader en uw moeder - dit is immers het eerste gebod,
met een belofte - Efeziërs 6:3 opdat het u welga en gij lang leeft op aarde.

Hier vinden wij het geluk van de kinderen terug, als een belofte wanneer zij dit
gebod zullen respecteren.
(21) Een bezit gaat hier over een erfenis
(STV). Een erfenis te vroeg verkregen zal
niet
tot zegen zijn, want men heeft er niet voor
gewerkt! Het kan ook gemakkelijker en snel
worden verkwist door allerlei begeerten.
Meer dan 80% van de lottowinnaars komen
in
hun oude situatie terecht. Klinkt ongelooflijk!
Wij kennen een prachtig voorbeeld in de
Bijbel!
Lucas 15:12 De

jongste van hen zeide tot zijn vader: Vader, geef mij het deel van ons vermogen, dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen.
Lucas 15:13 En

weinige dagen later maakte de jongste
zoon alles te gelde en ging op reis naar een ver land,
waar hij zijn vermogen verkwistte in een leven van
overdaad.
(22) Wanneer men u kwaad of onrecht heeft aangedaan, is het logisch dat de mens
snel reageert uit woede. Opvliegendheid kan meer schade brengen dan nodig is.
Een opvliegend man verwekt twist en de driftkop begaat vele misdaden. (29:22).
Geduldig zijn kan worden nagestreefd! Dit kan omdat er een andere oplossing is,
namelijk leren vertrouwen op de Heer, Hij zal reageren!
Romeinen 12:19 Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat
geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.
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(23) Wij verwijzen naar de fraudeur hierboven. (24) God heeft de levenswandel van
een mens onder controle. De mens begrijpt niet altijd waar God met ons leven naartoe wil. God heeft ons leven in Zijn hand. De profeet Jeremia had dit goed begrepen. Er kwam onheil aan voor zijn volk en hem. Hoe reageert Jeremia?
Jeremia 10:23 Ik weet, o HERE, dat het niet aan de mens staat zijn weg te
kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten. Jeremia 10:24 Tuchtig
mij, HERE, doch naar recht; niet in uw toorn, opdat Gij mij niet te gering maakt.
(25) Christenen dienen op te letten met het te snel doen van heilige geloften aan de
Here! Wanneer ze pas achteraf niet kunnen worden vervuld, zal de Here dat zien.
(Deut.23:21)
Prediker 5:3 Als

gij God een gelofte gedaan hebt, talm er dan niet mee die
in te lossen, want Hij heeft geen welgevallen aan de dwazen; wat gij beloofd
hebt, moet gij inlossen.

(26,27) Een wijze koning zuivert zijn land van de goddelozen! Het koren van het kaf
scheiden zoals in Jes.28:27 met het rad of wiel. God gaf de mens een geest, wat
dieren niet hebben. Die geest heeft controle over het ganse lichaam, dit is een eenvoudige uitleg. Die geest is strikt persoonlijk voor ieder mens.
1 Korintiërs 2:11 Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen
geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.

Christenen zijn mensen die Gods Geest hebben ontvangen.
(1 Joh.4:2) (1 Kor.3:16) Mensen noemen zich vlug christen, doch als ze de Geest
niet hebben ontvangen behoren ze Hem niet toe. (Rom.8:9) Zij lijden ook smaad
daardoor.(1 Petr.4:14) Zij hebben inzicht in de Bijbelse profetieën, als zij deze niet
verachten! ( Thess.5:19) Zij kunnen dit verwaarlozen, dat is de Geest laten uitdoven
als een lamp! Dit zijn dan de dwaze maagden! Christenen hebben een zekerheid
dat ze een aangenomen kind van God zijn geworden, ze werden door Gods Geest
ervan overtuigd (Rom.8:16)

(28) De stabiliteit van een monarch is sterk afhankelijk van zijn gedrag. Liefde voor
het volk en het nakomen van al zijn beloften. Een troon wordt gevestigd op goedertierenheid, getrouwheid en gerechtigheid! (Jes.16:5). Jezus zal dit bewijzen!
Jeremia 23:5 Zie,

de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik aan David een
rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land.
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(29)
Wanneer men nog jong is, dan is men fier en glorieus op al zijn lichamelijke kracht
en zijn prestaties allerlei. Zijn persoon kan aantrekkelijk overkomen dit staat in tegenstelling van een ouder mens waarvan het lichaam aan kracht heeft verloren. Het
grijze haar weerspiegelt wijsheid door veel ervaringen na vele jaren. Zo geeft God
aan iedere leeftijd zijn gave.
(30) “Bloedige striemen polijsten het hart” Can. Vert. Polijsten gebeurt soms met
diamantschijven. Wie niet wil luisteren naar de woorden van Jezus, maakt zijn hart
als diamant, dus hard! Dit is gevaarlijk leert de profeet Zacharia 7:12!!
Dit is een manier om de mensen te genezen van alle kwaad en zonden. Het gaat
bijzonder om de mensen te genezen van hun zondig, opstandig denken. Mensen
die Gods raadgevingen in de wind slaan, zo zal God ook lachen om hun verderf.
(Spr.1:25). Zij zullen de vrucht van hun wandel eten! (Spr.1:31)

Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze
ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede
aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing
geworden. Jes.53:5

Biblespace, 27 juni 2020
https://biblespace.org
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SPREUKEN HOOFDSTUK 21
(1,2) Het hart is het denken van de
koning. President of koning staat
onder controle van God zelf. Dit
lijkt niet altijd zo duidelijk. Zoals
water zijn weg vindt, zo denkt de
mens zoals hij is geschapen.
Gods denken is veel hoger dan
ons denken, daarom begrijpen wij
niet altijd wat God doet. God buigt
het hart van de mens.(Hebr).
https://biblespace.files.wordpress.com/2017/01/gedachten.pdf
Vele mensen stellen daarom ook veel de vraag:
Waarom laat God dit of dat toe? Wij zien voor onze eigen ogen hoe God President Trump gebruikt zoals Kores, ook Cyrus II de Grote van Perzië genaamd, destijds in de vervulling van Zijn profetisch woord. Let op de toekomst wat God zelf zal
doen:
Openbaring 17:17 Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en
dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn.
Ook bij gewone mensen kan God hun denken beïnvloeden door dromen, inspiratie
of als bij iemand die tot geloof in Jezus, het Woord komt! (Joh.1:1) De Bijbelse
profeten waren geen sprookjesschrijvers! Bekering is een veranderen van gedachten, en niet veranderen van godsdienst of kerk.
Johannes 7:38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

ONRECHTVAARDIGHEID EN BEDROG

(3,8) Gerechtigheid en recht, God kent het geweten en gedrag dat voor Hem veel
belangrijker is dan giften of het offeren van dieren. Het gedrag van de goddeloze
met hoogmoed en onrecht, hij stelt zijn vertrouwen in zichzelf, en niet op God.
(Hos.10:13)(Jer.4:3). Je kunt zeer vlijtig zijn, en komen tot veel welvaart, maar te
snel rijk worden, kan soms veranderen. Waarom? Schatten verwerven met een bedrieglijke tong kan meestal een reden zijn. (Spr.6:17).
Vanuit het Hebreeuws vertaald staat er hier : “seekers of death” De Grieken kennen
dit ook onder de vorm van : Iemand die niet let op de dodelijke valstrikken. Handelen in duisternis, daarom is de Bijbel een licht op mijn pad. Het nastreven van ijdelheden. Christenen zoeken geen aardse rijkdom meer, Gods wraak staat voor de
deur! Lees:
Psalm 141:9 Behoed

mij voor de strik die zij mij spanden,
voor de vallen der bedrijvers van ongerechtigheid.
Psalm 141:10 Laten de goddelozen in hun kuilen vallen,
altegader, terwijl ik ontkom.
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(9) Hier dient de context in het oog te worden gehouden. Daar is een twistzieke of
een strijdlustige vrouw. Het is een gemeenschappelijke woning. Daar was ook
bijwoning van oude ouders, of broeder of
zuster. Dat brengt spanningen met zich.
Ook soms bezoekers kwamen en logeerden. “Op de hoek van het dak” dat betekende dat er een klein kamertje was voor
onverwachte bezoekers.(1 Kon.17) Elia
had daar tijdelijk zijn intrek genomen. Daar
werd dan de zoon van de weduwe opnieuw opgewekt! De huizen waren groot, zo
hebben archeologen het huis van Jezus in Nazareth gevonden.
(10) Onder de goddeloze, iemand die geen rekening
wil houden met Gods regels. Een andere vertaling
schrijft: Iemand met een slecht karakter, en is ook
genadeloos voor zijn buren. Als kind eerst het doen
van kattenkwaad, later kwade gedachten om al zijn
lusten te bevredigen. Prediker zegt waarom:
Prediker 8:11 Omdat het vonnis over de boze
daad niet aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart der mensenkinderen
in hen begerig om kwaad te doen,
(11,12) Een spotter veranderd van gedachten wanneer hij angst krijgt om te worden gestraft. Een wijs man die onderwijs krijgt, zoekt om nog meer kennis te krijgen, en is leerzaam. Let erop de Rechtvaardige is terecht met een hoofdletter, dus
God. Wie geen rekening wil houden met Gods raad, of Gods Woord, zal de gevolgen dragen en komt om.

EEN GIFT OF AALMOES
(13,14) Hier vinden wij een richtlijn, hoe wij om dienen te gaan met de armen. Giften
aftrekbaar van de belastingen heeft dat waarde? Men kan ook eens in die situatie
komen, door tegenslag, ongeluk of ramp. Wie hebzuchtig en geldgierig toont een
gedrag van Judas:

Waarom is deze mirre niet voor driehonderd
schellingen verkocht en aan de armen gegeven?
Johannes 12:6 Maar dit zeide hij niet, omdat hij
zich om de armen bekommerde, maar omdat hij
een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam.
In het geheim iets geven is aannemelijker en liefdevoller dan een geschenk te geven opdat iedereen het zou zien of op TV komen! Dit kan soms gevolgen hebben.
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NA DE DOOD ZAL MEN BEGRIJPEN
(15,16) Het handelen naar Bijbelse raad en Thora (bijbelonderwijs) geeft vreugde
en een heilige blijdschap in het hart van de Bijbelgetrouwe christen! Onrechtvaardigheid en zondig handelen brengt het geweten en de gezondheid in de problemen, want het wijkt af van Gods wegen. Na de dood zal hij begrijpen dat hij heeft
geleefd in onzekere levensovertuigingen en onbegrip of verwerping van de Bijbel.
Hij zal komen in het gezelschap van de doden, dit zijn de verloren zielen! De wachtzaal voor het laatste oordeel en de tweede dood!
Johannes 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie
in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, 26 en een ieder, die leeft en in
Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?
(17) Hier staat de genieter beschreven, genot betekent voor hem
alles. Wie altijd zijn pleziertjes wil
wordt arm. Olie en wij staan symbolisch voor alles wat luxe kan bevatten. Hij zal nooit rijk worden op
aardse wijze.
Want zoals het was in de dagen van
Noach, zo zal de komst van de Zoon des
mensen zijn.
Matteüs 24:38 Want zoals zij in [die] dagen
vóór de zondvloed waren, etende en
drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag,
waarop Noach in de ark ging, Matteüs 24:39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam
(18) Dit vers is goed te begrijpen met het voorbeeld van Mordekai en Haman.

Mordekai echter knielde niet en wierp zich niet
ter aarde. Ester 3:3 Toen zeiden de dienaren des
konings die in de poort des konings waren, tot
Mordekai: Waarom overtreedt gij het gebod des
konings?10 En men spietste Haman op de paal
die hij voor Mordekai had
opgericht. Toen bedaarde de gramschap van de
koning.

(19) zie vorig. (20,21) In die tijd was de olie een duurzaam product, werd voor veel
dingen gebruikt. Wie niet aanvulde kwam er vlug zonder. Symbolisch bedenken
wij meteen de 10 maagden welke opgingen naar de Bruidegom. De dwaze, als ongelovige heeft geen toekomstperspectief of was niet vooruitziend voor zijn gezin.
Wie Jezus navolgt, welke liefde en gerechtigheid is, vindt eeuwig leven !
Matteüs 6:19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en

waar dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot
noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.( Daar is geen devaluatie)!
(22) Geestelijke wijsheid wint het van fysieke sterkte. Een andere vertaling
schrijft , stad van helden of bolwerk. (Spr.20:18)
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Marcus 3:26 En indien de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan
hij niet bestaan, doch is hij aan zijn einde. 27 Maar niemand kan het huis van
de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft
gebonden, en dan zal hij zijn huis plunderen.
Paulus : Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 2 Korintiërs 10:4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar

krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke
schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als
krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan
Christus,

KENMERKEN VAN MENSEN

(23,30) De babbelaar, de spotter, de kwaadspreker,
kan zich veel moeilijkheden en ruzies vermijden. Het is
beter dat hij leert eerst na te denken en dan te spreken. De overmoedige met veel grootspraak en lef
spreekt bedrieglijk tot het volk. Dit kunnen wij vandaag
voldoende horen. Iemand die arrogant is en zoekt wereldmacht vandaag en let de machtshebbers met grote
mond!
Habakuk 2:5 Voorzeker, de bedrieglijke trotsaard is
een snoevend mens,
doch zonder bestand, die zijn muil openspert als het dodenrijk en onverzadelijk
is als de dood, zodat hij alle volkeren tot zich verzamelt en alle natiën tot zich
bijeenbrengt.
De luiaard, iemand die gedurig begeert wat hij niet kan kopen, kwelt zijn ziel en
komt om. Hij zoekt steeds excuses om niet te moeten werken. (Spr.22:13) Hij ergert
zich aan alles. (Spr.15:9).

Het offer van de religieuze, kerkganger of goddeloze is afgoderij.
Wie denkt met giften in de hemel
te komen. De aflaathandel vroeger.

De leugenaar, de mens die een vals getuigenis aflegt, of iemand valselijk aanklaagt, krijgt Gods oordeel over zich. Een vals getuige op de rechtbank is vandaag
een dagelijkse voorval. Ook de advocaten liegen tot verdediging.
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Deuteronomium 19:18 Dan zullen de rechters dit nauwkeurig onderzoeken, en
blijkt, dat de getuige een valse getuige is en dat hij een valse aanklacht

tegen zijn broeder heeft ingediend, Deuteronomium 19:19 dan zult gij hem
doen, zoals hij zijn broeder dacht te doen. Zo zult gij het kwaad uit uw midden
wegdoen,

De dag van de strijd

(30,31) Er is geen wetenschap groter dan die van God, al lijkt de goddeloze in zijn
wijsheid te winnen. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk! Het paard wordt opgetuigd,
een wapenwedloop zal er komen, maar tevergeefs de zege is van de Here.
Hosea 1:7 Doch

over het huis van Juda zal Ik mij ontfermen, en hen
verlossen als de HERE, hun God. Maar Ik zal hen niet verlossen
door boog of zwaard of oorlogstuig, door paarden of door
ruiters.
Biblespace, 12 sept 2020
https://biblespace.org

SPREUKEN HOOFDSTUK 22
Dit hoofdstuk begint met een wijsheid over de mens in zijn handelen en het doel
van zijn leven. Een goede naam, of reputatie staat tegenover sociale stand van de
burger. In het begin keek men op naar iemand die lichamelijk sterk en groot
was.(Gen.6:4). Later bepaalde de rijkdom van iemand zijn stand en aanziens des
persoons. Bij God ligt dit anders, daar is geen aanzien des persoons bij
God.(Rom.2:11). (1,2) De weg om een goede naam te krijgen :
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“Bemint te zijn is beter dan zilver en
goud” (Can.Vert.) Dit is meer waard dan
rijk te zijn of te worden zoals in vorig
hoofdstuk beschreven. Een slechte reputatie was bijvoorbeeld vroeger dan
kwam men in opspraak indien men in
het huwelijk vaststelde dat men geen
maagd meer was ! (Deut.22:13)
(3) De wijze gelovige of verstandige ziet
het kwaad aankomen, vlucht of verbergt zich. De ongelovige ziet de gevaren en het
kwaad niet altijd in het dagelijkse leven, en draagt de gevolgen. Aanbidding van afgoden als geldzucht en beelden is een kwaad, al denkt de religieuze dat het goed
is, toch is het kwaad met gevolgen! (Jer.44:3) Daarom geeft de Bijbel ons advies
op ons levenspad!
Psalm 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad.
(4,5) Nederigheid (Hebr.) en ontzag voor de Here Jezus is een grotere rijkdom!
Daarom sprak Jezus : Matteüs 5:3 Zalig de armen van geest, want hunner is het
Koninkrijk der hemelen.
De armen van geest, zijn de mensen die nederig zijn! Het zijn niet de geestenzieken
of zotten!!! God geeft de nederige genade ! (Jac.4:6)
Dorens en distels staan symbolisch voor zonde. Onder
de “verkeerde” begrijpt men de mens welke leeft zonder
de vreze des Heren, een wetteloze, of boosdoener.
Slechte vrienden hebben al velen zwaar in de problemen
gebracht! Jezus droeg een doornenkroon, onze zonden!
(6) Hier is sprake van een goede opvoeding, jong geleerd
is oud gedaan. De beste weg zijn de Bijbelse principes,
Deze staan beschreven in de eerste hoofdstukken van het
boek Spreuken: Mijn zoon…
(7,8,9) Rijk zijn betekent macht om te heersen, en dit
over de armen. Bedenk de slavernij welke er vroeger was
en nog. Wie leent is als een slaaf van de uitlener. De rijken
van de eindtijd willen terug naar een soort communisme,
ieder een merkteken, zoals vroeger de slaven werden gebrandmerkt! (Openb.13:16) Slaven hadden geen vrijheid meer. De NWO en de rijksten van onze planeet zoeken via Corona om in die richting controle en algemene
wereldmacht te verkrijgen. Ze willen zich beschermen en veilig stellen in de ruimte,
zo krijgen wij al het begin van de commerciële ruimtevaart SpaceShipOne.
Habakuk 2:9 Wee hem die onrechtmatig

gewin bijeenbrengt voor zijn huis, om
zijn nest te maken in de hoogte, ten
einde zich te redden uit de greep van
het onheil!
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Ze willen zich beveiligen “in de hoogte” uit de hand des kwaads (St.Vert).(Habakuk
2:9,10) Zij komen onder de vloek en Gods oordeel. (Jer.51:53)
De schrik voor u heeft u misleid, de overmoed van uw hart. Gij, die in rotskloven
woont, u vastklemt aan de hoogte der heuvelen, al maakt gij uw nest zo hoog als de gier, Ik

Jeremia 49:16

zal u vandaar neerhalen, luidt het woord des HEREN.

Wie op onrechtvaardige wijze werkt, zal ellende oogsten. De vrucht van zijn arbeid
kan of zal verloren gaan. (Can.vert.) Hij komt in ellende terecht, zijn macht of eer
gaat verloren. Een vriendelijk en vrijgevig mens zal zegen ontvangen, want hij geeft
aan de armen. Zijn zegen komt van God en mensen!
(10,11) De spotter kent geen morele principes, noch geloof. Hij is eerder de persoon die graag zichzelf behaagt. Hij kan ook de oorzaak zijn van vele onnodige discussies en woordenstrijd. Daarentegen is iemand die openhartig en barmhartig
is, en niet vals, maar vriendelijk is, iedere koning of president zou zijn vriend worden.
(12,13) God heeft toezicht op de kennis, de wetenschap of de doctrine welke wordt
gesproken, en zal de filosofie van de ongelovige waardeloos maken in de samenleving. Een luiaard zoekt altijd excuses en leugens om niet actief te zijn.

DE VREEMDE VROUW

(14) De “vreemde” vrouw of de “verboden” vrouw wijst in de richting van vrouwen
welke de mannen verleiden.

Spreuken 7:21 Zij haalde hem over door haar redenering, met haar gladde lippen verleidde zij hem. 22 Argeloos liep hij haar na als een rund dat naar de
slachtbank gaat, als een dwaas in boeien geslagen,
Het bijzondere lijkt hier dat God ook een verleiding gebruikt als Hij kwaad wordt op
een man om welke reden dan ook. Hij komt in een strik daardoor, en komt ten val.
Hij kan financieel ten gronde gaan, en echtscheiding ten gevolge en soms in een
emotionele put terecht komen.
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(15) Al zit de dwaasheid in het hart van een kind
al bij de geboorte, met tucht en discipline toe te
passen kan het veel verbeteren. Zonder tucht
toe te passen groeit het karakter verder en komen er nog meer zorgen. Zij dienen opgevoed in
de tucht des Heren.(Efez.6:4)
Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet
gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, Hebreeën 12:6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere
zoon, die Hij aanneemt.
(16)
Wie de armen uitbuit om zichzelf rijk te
maken, of wie geld geeft aan de rijke, het is alles verloren moeite. Soms wil men iets bekomen
van de rijke, maar hélaas!
(17)
Spreuken 14:31 Wie de behoeftige verdrukt,
smaadt diens Maker; maar wie zich over de
arme ontfermt, eert Hem.

WEES LEERZAAM

(17,19) Hier vinden wij opnieuw een oproep om te luisteren naar de leraars van
Gods woorden. Het denken van de gelovige staat steeds in functie van de Bijbel.
Wij dienen Gods woorden te onthouden, zo kunnen wij ze gebruiken in alle omstandigheden. Enkel op die wijze kan ons vertrouwen op de Here Jahweh groeien!
(20,21) De schrijver benadrukt zijn woorden, die dienen als advies en kennis. Hij
wijst naar de zekerheid van zijn raadgevend onderwijs. Dit dient opdat u telkens
een goed antwoord kunt geven aan hen die u daarover vragen stellen.
Ook Paulus waarschuwde eens voor achteruitgang van de Bijbelkennis.

Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoorde te
zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van
de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig (en) geen
vaste spijs. (Hebr.5:12)
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(22,23) De poort in de stad was de plaats waar de rechters van de stad zaten om
oordelen uit te spreken. Dit is een waarschuwing van Godswege om rechtvaardige
uitspraken te doen in gerechtigheid. Ook de aardse rechters zullen voor hun Rechter komen, God zal het opnemen voor de armen, en wie hen berooft, zal Hij hun leven beroven !!!
(24,25) “Driftkop” Gaat niet op met iemand die altijd wil opvallen door zijn gedrag.
Dus maak met hem geen vriendschap. Een heethoofd is iemand die uit is op een
vreselijke wraak. Laat u door zulk persoon niet beïnvloeden of hem helpen, want je
komt zelf in de problemen met pijnlijke gevolgen. (Spr.6:34)
Romeinen 12:19 Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er
staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het
vergelden, spreekt de Here.
(26,27) Dit is een bijzonder vers welke vandaag in
onze maatschappij een regel is geworden om borg
te staan voor anderen, hetzij familie of vrienden.
Dit kan leiden tot het verlies van eigen bezittingen
of goederen. Banken hebben geen belangstelling
voor wat God leert in Zijn woord! God geeft Zijn
aangenomen kinderen raad dat is Zijn liefde!
(28,29) Verander de afbakening met landpalen van uw gronden niet welke uw voorvaderen hebben gesteld.
Deuteronomium 19:14 Gij zult de grensscheiding van

uw naaste, die de voorvaderen hebben vastgesteld, niet verleggen in het erfdeel, dat gij erven
zult in het land dat de HERE, uw God, u in bezit
geeft.
God ziet het wanneer men landpalen verzet en
grond wil stelen van zijn naaste. Daar komt geen zegen op integendeel! Grenspalen waren heilig onder
de oude volkeren, de Grieken plaatsten dan het grondgebied onder bescherming
van een van hun goden als Zeus, Horios, enz.
Hosea 5:10 De

vorsten van Juda zijn als zij die de grenzen verleggen. Op
hen zal Ik mijn verbolgenheid uitgieten als water.
Verder vinden wij veel lof voor mensen die vaardig zijn en talenten hebben in hun
dagelijks werk, de koning geeft eerbied aan zulke mensen. Dus handenarbeid ligt
anders bij Gods volk dan bij de Grieken!
Biblespace, 3 okt 2020
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SPREUKEN HOOFDSTUK 23
Hier vinden een raadgeving wanneer iemand uitgenodigd wordt bij een koning of
een dictator. (1,3) Wees attentvol bij wat
een superrijke u aanbied op de tafel, wellicht een prachtig diner met overvloed van
eten en drank. Let op uw gezelschap. Al
lijkt alles zo prachtig wat wordt gegeven op
tafel, wees oplettend! Meestal zijn er bijbedoelingen met uw uitnodiging, vandaar de
vertaling met het bedrieglijke. Hij zegt smakelijk, maar zijn bedoeling is anders! Bedwingt uw eetlust, wees zeker niet gulzig,
lijkt de regel. Mogelijk komt nog muziek en
dans bij deze gelegenheid!
(4,7) Voor veel mensen is het hun wens om eens rijk te worden. Dit is typisch voor
eigen wereldse wijsheid. Men zoekt soms alle middelen, goed of kwaad, om rijk te
kunnen worden. Dit werd soms al ingelepeld bij de kinderen, doe goed uw best op
school om later veel geld te kunnen verdienen! Jammer voor een kind dat niet begaafd is! Salomo schreef dat die rijkdom ook plots kan verdwijnen als een arend
naar de hemel! Ga niet eten bij mensen met slechte en bedrieglijke bedoelingen of
boos van oog.
Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen
overkomen.Jakobus 5:2 Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten,Jakobus 5:3 uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen ugetuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het
de laatste dagen zijn.

1 Timoteüs 6:10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Corona is
een groot kwaad!!!
(8,9) Na de maaltijd begint je maag te keren in uw lijf, nadat gij de bedoelingen van
de koning of rijke hebt begrepen of hebt ondervonden. Uw vriendelijke en wijze
woorden bv. Het evangelie waren tevergeefs! Eten en drinken was toen al een
beeld van vriendschap maken.

• Matteüs 7:6 Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun
poten en, zich omkerende, u verscheuren.
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(10,11) Salomo waarschuwt om geen misbruik te maken door grenspalen te verzetten tegenover de eigendom van zwakken en wezen. Deze zwakken kunnen zichzelf moeilijk verdedigen. God zou reageren als losser en beschermer!
Wanneer uw broeder verarmd is en iets van zijn bezitting heeft moeten verkopen, dan
zal zijn naaste bloedverwant als losser optreden, en hij zal loskopen wat zijn broeder
heeft moeten verkopen. Lev.25:25
(12,14) Hou rekening met Gods woorden.
Leert het de jongeren desnoods met een
stok! Dit is nodig om de eigenzinnigheid
van het kind af te leren. Gij zult zijn ziel
van de hel redden! (St. Vert). Onze wereld vandaag leeft in eigenzinnigheid, hebben God niet meer nodig, voor hen staat
de hel klaar. “ Wie niet horen wil, moet
voelen” !!!!!!! De karwats, maar geen kindermishandeling zoals bij R.K.K.
(15,18) Wederzijdse blijdschap bij gehoorzaamheid. Bijzonder als gij verstandig
zult spreken en denken zoals God het wil. Laat je niet bekoren door de massa die
geen rekening willen houden met Gods wil, en hun eigen wil volgen naar wereldse
normen, als vandaag! Hou rekening met Gods regels en raad. Uw hoop zal worden
vervuld, en je zult niet teleurgesteld worden.
2 Timoteüs 4:3 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is,
naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen,
(19,21) Jezus gaf uitleg over de weg: Hij is de weg! Een bekeerling is iemand die
gelooft wat Jezus leerde en dit met zijn hart wil volgen. Men waarschuwt hier voor
een losbandig leven, waarvan de weg leidt naar luiheid, roes uitslapen en eindigt in
armoede. Lompen dragen, betekent hier niet meer fit of zin hebben om te werken!
Jesaja 5:22 Wee

hun die helden zijn in het
drinken van wijn en dapperen
in het mengen van bedwelmende
drank;

(22,25) Een gouden raad ook nog te luisteren naar vader en moeder, ook al zijn ze
oud geworden. Het zijn niet allemaal fabelen van oude vrouwen. Van deze Bijbelse
raad is er vandaag nog weinig te zien, wat kenmerkend is voor onze eindtijd. Paulus profeteerde dat er ongehoorzaamheid en ondankbaarheid zou komen aan de
ouders in de laatste dagen.
Iedere christen zal waarheid kopen, en zich verdiepen in de waarheid (Jezus). Verkoop ze niet, Rashi schrijft hierover, het niet te verkopen voor geld of winst! Geef
het door uw opgedane wijsheid, en verstand ter bemoediging. (Hand.8:20) Anderen schrijven “zoek de waarheid” .
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Johannes 18:37 Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dus toch een koning? Jezus antwoordde:
Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen,
opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort naar
mijn stem. Johannes 18:38 Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En na dit gezegd te hebben,
kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in Hem.
Een vader en een moeder kunnen zich verheugen wanneer zij een kind hebben
welke wijs en wedergeboren, gelovig is geworden!

Waarschuwingen tegen immoraliteit.
(26,28) De leraar roept zijn leerlingen op om zijn richtlijnen op te volgen in hun verdere leven. Let op voor een
hoer of een overspelige vrouw die u wil verleiden. Zij
werd vergeleken met een diepe put. Diepe smalle putten
waren vroeger een gevaar, men lette er niet altijd op! Dat
soort vrouwen liggen op de loer om mannen te strikken,
te beroven, en ze maakt velen ontrouw. Echtscheidingen
hierdoor nemen meer en meer toe. Deze woorden zijn
niet de woorden van Salomo aan zijn zoon. Satan trekt sluw aan tot allerlei plezier,
maar er is geen vrijheid tot sensuele lusten. Daarom mag het huwelijk nooit worden
verboden!
Matteüs 5:28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren,
heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.
Hosea 4:11 Ontucht, wijn en most nemen het verstand weg. Dit zijn aanleidingen
om de harten van brave mannen te veroveren. Zo komt een maatschappij ten val.
(Hos.4:14). Ook de R.K.K. als hoer beschreven in het boek openbaring hebben
door de hoererij met de politiek (koningen) hun verstand verloren! (Openbar.17:1)

Gevolgen van immoraliteit

(29,35) Hier vinden wij een beschrijving van al het leed. Wij lezen over geklaag, verdriet met veel verborgen tranen. Men laat zich misleiden tot troostende en gemengde dranken. (31) Vroeger keek men naar de kleur van de wijn om de beste te
vinden. Verraderlijk lekker maar tenslotte een giftige nasmaak, en men spreekt
kwetsende woorden door de intoxicatie.
Sommigen beginnen “delirium tremens” hebben. Dit zijn plotselinge verwardheden
slapeloosheid en onrust kunnen uren duren of langer. Vandaag vinden wij dit terug
in het comadrinken, overdreven veel drinken, men voelt zich als in het hart van de
zee liggen.
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