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vooraf bevat het boek een bonte verzameling wijze uitspraken  van door de 
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komen we ze regelmatig tegen.   
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 Interview Oneliners, spreuken en aforismen; zo’n korte zin is vooral een 

speldenprik. Het zet je soms op het verkeerde been, het zet je aan het 
denken en het kan soms ook twijfel oproepen. In elk geval moet het in één 
keer binnenkomen. Aan het woord is Rikkert Zuiderveld.

 16 Emblemata: niets meer en niets minder | Joke Heijs
 Het verleden actueel Een combinatie van motto, plaatje  en gedichtje zijn 

al eeuwenlang populair en spreukenboekjes zijn  nog steeds hip als sint- 
of verjaarscadeautje. Bijzonder als je bedenkt dat het mopje van verleden 
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Leven met Wijsheid

S preuken, het boek van de wijsheid. Het lijkt een boek te zijn 
met vooral praktische levenslessen. Toch is het de HEER, 

Jahwe, de God van Israël waarnaar steeds wordt verwezen. In 
Spreuken 1 lezen we al de meest cruciale tekst van dit bijbelboek: 
“Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER” of, zoals wij 
dat nog kennen uit de oude vertaling: “de vreze des HEREN is het 
begin der wijsheid”. Onlangs lazen we: “Leef de wetten en regels 
van de HEER strikt na, dán toont u wijsheid en inzicht. Alle volken 
die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen: “wat is dat 
grote volk wijs en verstandig!” Want welk volk heeft goden zo 
dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij Hem om hulp 
roepen?” (Deut. 4: 7)
Dát is het: een wijs leven = een leven naar Gods geboden = een 
leven naar Zijn wil en tot Zijn eer.

Zoals dat gold voor het volk Israël, zo geldt het voor het 
wereldwijde volk van christenen.
Een leven in wijsheid, dat is een zegen voor jezelf en voor 
de mensen om je heen. Wat kun je daar mooie momenten 
van zien. Bijvoorbeeld als je christen politici hoort opkomen 
voor recht en gerechtigheid. Als christelijke ondernemers hun 
verantwoordelijkheid nemen voor hun werknemers. Als christelijke 
vrijwilligers klaarstaan om vluchtelingen op weg te helpen.
Jezus zegt het zelf: “Jullie zijn het zout der aarde” en “zo moet jullie 
licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en 
eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel”.
Leven met Gods wijsheid als leidraad voor je handelen. Daar 
hebben we het boek Spreuken voor gekregen. Een genoegen om te 
lezen, een uitdaging om naar te leven!

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

Leven met Gods 
wijsheid als 

leidraad voor 
je handelen
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BIjBelstudIe  | Hans de Wolf 

Koning Salomo stond voor een 
heel andere moeilijke keus. Twee 

publieke vrouwen hadden elk een 
kind gebaard. Op een ochtend lag de 
ene baby dood in bed, en het andere 
kind was gezond. De moeder bij wie 
het dode kindje in bed lag, zei dat de 
andere moeder ‘s nachts de baby’s 
verwisseld had. Die ontkende dat. Wie 
had nu gelijk? Salomo liet een zwaard 
halen om het levende kind in tweeën 
te delen. Dan had ieder de helft. Maar 
dat kon de echte moeder niet over 
haar hart verkrijgen. Geef het dan nog 
liever aan haar, zei ze. Zo wist Salomo 
wie werkelijk de moeder was. Toen het 
volk daarvan hoorde, prees ieder de 
goddelijke wijsheid waarmee Salomo 
geoordeeld had (zie 1 Kon. 3: 16 – 28).

Wijsheidsliteratuur
Salomo was dus erg wijs, en dat 
blijkt ook in het boek Spreuken dat 
grotendeels van hem afkomstig 
is. Het hoort in de Bijbel tot de 
wijsheidsliteratuur, samen met het 
boek Prediker. Dan gaat het over 
verzamelingen van korte of langere 
wijsheidsspreuken. Die tref je niet 
alleen aan in de Bijbel, maar ook in 

de literatuur van Israëls buurvolken, 
met name in Egypte en Mesopotamië. 
Soms lijken de bijbelse spreuken 
veel op die uit het buitenland, maar 
uiteindelijk blijft er toch altijd een 
principieel verschil. De HEER zelf 
maakt het verschil. Want de vrees 
(eerbied) voor Hem stempelt heel het 
boek en geeft het zijn eigen karakter. 
En het is ook zijn Geest die tot die 
wijsheid inspireerde.

Wat is wijsheid
Wijsheid is niet zoiets als wijsbegeerte. 
Die is altijd erg diepzinnig en 
bespiegelend en daar doe je in het 
gewone leven niet zoveel mee. Bijbelse 
wijsheid is juist heel praktisch. Daar 
leer je van hoe je in het volle leven je 
weg moet vinden. Misschien ken je in 
je omgeving ook wel wijze mensen. 
Misschien is je oma of je moeder 
wel een wijze vrouw. Wat bedoel je 

Wegwijs in het volle leven  
Twee meisjes vlinderen om je heen, ze zijn allebei verliefd op jou. En zelf vind 
je ze ook allebei erg mooi en lief. Hoe moet dat nu? Je weet dat je moet kiezen, 
maar wat is wijsheid? Waar moet je vooral aan denken? Het zou kunnen dat het 
voorlaatste vers van het boek Spreuken je helpt. Daar staat: ‘Charme is bedrieglijk 
en schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden 
geprezen’. In elk geval gaat het er dus om met welk meisje je het best God zou 
kunnen dienen.

Salomonsoordeel, W. French sc
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spreuken van andere schrijvers 
opgenomen, van Agur en van de 
moeder van een zekere koning Lemuël.
Hoofdstuk 1 – 9 wordt vaak gezien als 
een soort inleiding op het hele boek. 

Want het is geen verzameling los 
staande spreekwoorden (zoals vanaf 
hoofdstuk 10) maar een uitgebreid 
woord vooraf. In dit onderdeel 
wordt wijsheid aangeprezen en voor 
dwaasheid gewaarschuwd. Het boek 
zal geleidelijk aan geschreven zijn. 

Dat is bijvoorbeeld te merken aan het 
opschrift boven hoofdstuk 25. Daar 
lezen we dat ook in de tijd van koning 
Hizkia nog spreuken van Salomo 
verzameld en toegevoegd zijn. 

Spreuken
Het boek Spreuken bestaat dus uit een 
bonte verzameling van spreekwoorden 
die min of meer op zichzelf staan. In 
het Hebreeuws heet zo'n spreekwoord 
een masjaal. 
Wat hebben al die spreuken in dit 
boek nu met wijsheid te maken? Dat 
ligt natuurlijk aan de inhoud. Een 
spreuk bevat in woorden gestolde 
levenswijsheid, zo zou je het kunnen 
uitdrukken. Maar we weten niet hoe 
dat precies in z'n werk ging. Zat 
Salomo of een andere wijze op z'n 

daar dan mee, als je dat zo zegt? 
Waarschijnlijk dit: Ze is bedachtzaam, 
geduldig en ze staat niet direct met 
een oordeel klaar, ze neemt de tijd 
om te luisteren en vragen te stellen. 
En dan probeert ze bijbelse normen 
toe te passen in het dagelijkse leven 
en daarbij probeert ze iedereen recht 
te doen en te respecteren. Zoiets. Dat 
lijkt allemaal eenvoudig, maar daar 
is toch wel veel oefening voor nodig. 
Er waren mensen in Israël die zich 
speciaal op de wijsheid toegelegd 
hadden. Zulke mensen worden wijzen 
genoemd, zoals onder andere in 
hoofdstuk 22: 17. Misschien kon je bij 
hen advies vragen over van alles, het 
kan ook zijn dat ze van hun kennis hun 
beroep gemaakt hadden en adviseurs 
waren aan het hof van de koning of bij 
de tempel.

Het boek Spreuken
Dit bijbelboek kent meerdere 
schrijvers. Het meeste is afkomstig 
van Salomo zelf. Volgens 1 Koningen 
4: 32 sprak hij drieduizend spreuken. 
Waarschijnlijk is heel wat daarvan in 
het boek Spreuken terecht gekomen. 
Vanaf hoofdstuk 30 zijn er ook 

Meestal zijn spreuken tweeregelig en is de tweede regel een soort parallel 
of herhaling van de eerste. We spreken dan ook van parallellisme. Dat 
kan op verschillende manieren tot uiting komen. De twee regels kunnen 
met verschillende woorden hetzelfde zeggen. Dat noemen we synoniem 
parallellisme. Het kan ook zijn dat de twee regels wel hetzelfde zeggen, 
maar op een tegengestelde manier. Dat heet antithetisch parallellisme. 
Dan is er ten derde nog het aanvullend of synthetisch parallellisme. Bij 
die vorm wordt de uitspraak in de eerste regel aangevuld of voortgezet 
door wat in de tweede regel gezegd wordt. Ik licht het synthetisch 
parallellisme toe met voorbeelden uit Spreuken 15:

 synoniem Spreuken 15 vers 30:
  Een lachend gezicht verblijdt het hart,
  een goed bericht verkwikt het lichaam.

 antithetisch Spreuken 15 vers 13:
  Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht,
  een verdrietig hart pijnigt de geest.

 aanvullend Spreuken 15 vers 3:
  De ogen van de HEER zijn overal, zowel de 
  goeden als de kwaden houdt hij in het oog.
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studeerkamer spreuken te formuleren, 
of  werd zo'n spreuk spontaan 
geboren? Dat weten we niet, net zomin 
als we weten hoe onze Nederlandse 
spreekwoorden en gezegden zijn 
ontstaan. In elk geval hebben die 
spreekwoorden en spreuken met het 
volle leven te maken. De mensen 
ervaarden hoe het in het leven met 
elkaar toeging. Ze ontdekten de 
wetmatigheden daarin, datgene dat 
telkens weer terugkwam. 

En dat werd op een kunstige manier 
onder woorden gebracht in zo'n 
wijsheidsspreuk. Vervolgens kon je die 
spreuk gebruiken om van die ervaring 
van anderen te leren, en zelf ook wijs 
te worden. Dus zijn die spreuken 
in dichterlijke woorden verpakte 
levenservaring.

Samenvatting
De bijbelse wijsheid in het boek Spreuken is praktisch: je leert hoe je in 
het dagelijks leven je weg moet vinden. De eerste hoofdstukken vormen 
een uitgebreid woord vooraf waarin wijsheid aangeprezen en voor 
dwaasheid gewaarschuwd wordt. De eerbied voor God stempelt heel 
het boek. Zijn Geest inspireerde mensen tot de wijsheid, die we in een 
bonte verzameling, min of meer op zichzelf staande spreekwoorden 
langs zien komen. 

Literatuur
H.M Ohmann, Spreuken; Boek van de 
bijbel, spiegel van de werkelijkheid, 2001, 
Woord en Wereld, cahier 50 
Jochem Douma, Spreuken, Prediker 
en Hooglied, gaan in het spoor van het 
Oude Testament, 2013, Kok, Kampen 
A.G. Knevel e.a. (red.), Verkenningen 
in Spreuken en Prediker, Kok,  Kampen 
1989. 
W.H. Gispen, Korte verklaring op 
Spreuken (2 delen). 1952
Hans de Wolf, Wees wijzer; 
Schriftstudies over Spreuken, 2015, 
Woord & Wereld, cahier 103 (Zie pag. 
23 van deze WegWijs; recensies)
Peels/van Houwelingen, Studiebijbel in 
perspectief, Heerenveen 2009. Speciaal 
de Inleiding op Spreuken, pag. 777 – 
780

Bijbels dagboek, De kracht van hunne 
kracht, augustus 1985 door prof. drs. 
H.J. Schilder en september 1988 door 
ds. H. de Wolf
Ds. Hans de Wolf, De koning in 
Spreuken: mens naast God, Nader 
Bekeken, Woord en Wereld, 2015
Ds. Hans de Wolf, Reageer verstandig 
op onverstand, Nader Bekeken, Woord 
en Wereld, 2014
M.J.C. Blok, Maar één keer jong; De 
tien geboden door Spreuken belicht, 
Vuurbaak, 2001

Ds. J. de Wolf, emeritus predikant, woont 
te Amersfoort 

6

of werd zo'n spreuk 
spontaan geboren

Bijbelse spreekwoorden:
Met andermans kalf ploegen (Recht. 14: 18)
De mens wikt maar God beschikt (Spr. 16: 9)
Hoogmoed komt voor de val (Spr. 16: 18)
Vurige kolen op iemands hoofd hopen (Spr. 25: 22)
Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in (Spr. 26: 27)
Beter een goede buur dan een verre vriend (Spr. 27: 10)



Opdracht
n	 	Zoek voorbeelden van de tien geboden in het bijbelboek Spreuken.
n	 	Lees Spreuken 20: 5. Maak je eigen hart inzichtelijk en kijk of God er woont..

 
Stellingen
n	 	Er is veel oefening nodig om een wijs persoon te worden.
n	 	God beloont het trouw zijn aan Hem. Ontrouw wordt bestraft.  

Spreuken 10: 28, Psalm 73.
n	 		Ageer tegen dwaasheid of wordt een dwaas!
n	 	De wijsheid uit Spreuken is hemelse, geen volkswijsheid!
n	 	De spreuken zijn zwart-wit. God haat vijftig tinten grijs.

Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

Hoofd Hart Handen

n	 	Wat bedoel je wanneer je zegt dat 
iemand een wijs persoon is?

n	 		Wat hebben de spreuken uit het 
bijbelboek met wijsheid te maken?

n	 		Lees Spreuken 26: 4 en 5, zijn deze 
verzen tegenstrijdig? Vergelijk ze 
met hoe Jezus omging met spot, 
belediging en dwaasheid. Wat moet 
je met spreuken die op het eerste 
gezicht tegendraads lijken? Zie 
hoofdstuk 11: 24 en 25:15. Vergelijk 
met Lucas 18:1-8.

n	 		Lees Spreuken 12:13-20 en leg je 
eigen ervaringen er naast. Welke 
verschillen, overeenkomsten kun je 
noemen?

n	 	Lees 1 Koningen 5: 12. Is dit een 
geval van overdaad schaadt?

n	 		Roept Spreuken 22: 9 ons op om 
sociaal gedrag te gaan vertonen, 
zoals beschreven wordt in 
Handelingen 4: 32-36? Wat is het 
verschil? Hoe past Matteüs 22: 39 
hierin?

n	 		Is Christus de personificatie van de 
wijsheid van God zoals weergegeven 
in Spreuken 8? Zie ook Johannes 1.

n	 		Lees eens de volgende bijbelgedeel-
ten over woorden in de bijbel: Predi-
ker 12:11, Psalm 12: 2, 7 en Open-
baringen 22: 18, 19. Is de urgentie 
die hieruit naar voren komt reëel of 
achterhaald?

n	 	Wanneer je Spreuken 16: 32 leest 
zou je daaruit kunnen opmaken dat 
vrij wapenbezit een slechte zaak is? 

n	 	Lees Spreuken 7: 7-20. Is dit 
herkenbaar of aanstootgevend? 
Vergelijk het met de geschiedenis 
van Juda en Tamar (Gen. 38). 
Waarom worden we in de bijbel 
geconfronteerd met zonde tegen het 
zevende gebod?

n	 	Mag je in deze tijd Spreuken 13: 24 
letterlijk toepassen op je kinderen? 
Of is dit een dwaze reactie op een 
wijze spreuk?

n	 		De spreuken zijn gericht op de 
vooral agrarische wereld uit die tijd. 
Is de wijsheid die daarbij paste wel 
te gebruiken in onze computer-
gerichte maatschappij?

n	 		Spreuken zijn soms erg 
confronterend, er staat zwart op 
wit dat God sommige dingen haat 
of een gruwel vindt. (Spr. 3: 31,32, 
6: 16-19, 12: 22, 16: 5) Hoe word jij 
hierdoor aangesproken?
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uItwerkIng  |  Hans de Wolf

Ongeveer twintig keer komen we 
in Spreuken een uitspraak tegen 

van het type: beter dit dan dat. Twee 
gedragingen worden dan met elkaar 
vergeleken. De ene levenswijze krijgt 
voorrang boven de andere, zonder dat 
altijd het ene goed is en het andere 
slecht. Ik kies als voorbeeld Spreuken 
16 vers 32: ‘Beter een geduldig mens 
dan een vechtjas, beter zelfbeheersing 
dan een stad veroveren’. Dus geduld 
heeft voorrang boven geweld. Dit 
type spreuken kennen we ook in onze 
eigen taal. Denk bijvoorbeeld aan het 
gezegde: Beter een half ei dan een lege 
dop. 

Getallen
Soms heeft een spreuk veel meer nodig 
dan de bekende twee regels. Dan gaat 
het om een hele perikoop of meer. Je 

kunt dan eerst denken aan zogenaamde 
getalspreuken. Een illustratie daarvan 
zie je in hoofdstuk 6: 16 – 19, dat zo be-
gint: ‘Zes dingen haat de HEER, zeven 
dingen zijn hem een gruwel:..’ en dan 
volgen zeven wandaden. Deze structuur 
was niet typisch Israëlitisch maar kwam 
ook in buitenlandse literatuur voor.
Soms is er sprake van complete 
wijsheidsgedichten. Die zijn vooral te 
vinden in de inleiding van het boek, de 
hoofdstukken 1 – 9. Kijk naar de hoofd-
stukken 5 – 7, waar in lange gedichten 
gewaarschuwd wordt voor de ‘lichtzin-
nige vrouw’. Daartegenover eindigt het 
boek in hoofdstuk 31 met de lof op de 
flinke vrouw. Ook elders in het boek zijn 
er soms wat langere perikopen, onder 
andere het slot van hoofdstuk 23, waar 
gewaarschuwd wordt voor het gevaar 
van de drank.

Contrasten
Heel veel spreuken met parallelle regels 
drukken een tegenstelling uit tussen 
twee soorten mensen. Het gaat dan om 
wijzen tegenover dwazen, of rechtvaar-
digen aan de ene kant en goddelozen 
aan de andere kant. 

Onder andere hoofdstuk 10 is vol van 
zulke contrasten tussen beide groepen. 
Ik noem bijvoorbeeld vers 28: ‘Een 
rechtvaardige heeft vreugde te verwach-
ten, een goddeloze hoeft op niets te 

Als je in het boek Spreuken leest, zou je overweldigd kunnen worden. Zo 
veel verschillende spreuken worden dan kris-kras over je uitgestort. Je 
moet er ook nooit teveel achter elkaar lezen. Want bijna elke zin gaat weer 
over een ander onderwerp en het totaal is een wirwar van thema's. Er zit 
voor ons niet zoveel systeem in. Soms merk je wel dat over de ordening 
is nagedacht en dat je een bepaalde logica kunt ontdekken. Maar meestal 
moet je gewoon elke spreuk op zichzelf bekijken. Alles is wel in bepaalde 
rubrieken te verdelen. In dit artikel wil ik een aantal soorten apart noemen. 
Zo krijg je een indruk van de variatie in vorm en inhoud.

Spreuken in 
soorten   
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hopen’. De een gaat een vreugdevolle 
toekomst tegemoet, de ander is straks 
hopeloos verloren. De spreuken denken 
meestal eerst aan het leven hier en nu. 
Maar soms raakt zo'n spreuk ook al 
aan het leven na dit leven, of ten goede 
of ten kwade. Deze tegenstelling gaat 
dan ook samen met de notie van loon 
of straf. Dan gaat het dus over Gods 

spreuk doorgeborduurd. Dan merk 
je dat het boek Spreuken inderdaad 
actueel blijft en krijgt zo'n spreuk een 
nieuwe toepassing. Kijk naar Spreuken 
3: 11 – 12 als voorbeeld. Daar wordt een 
jongere opgewekt om de straf van zijn 
vader voor lief te nemen. In Hebreeën 
12: 5 – 6 wordt die spreuk gebruikt als 
de hele gemeente door de HEER zwaar 
beproefd wordt. Met de boodschap dat 
God tucht en tuchtiging gebruikt voor 
ons eigen bestwil. 

Nog een paar voorbeelden van aanha-
ling in het Nieuwe Testament:
•  Spreuken 10: 12 in 1 Petrus 4: 8 

(liefde bedekt tal van zonden)
•  Spreuken 24: 12 in Romeinen 2: 6 

(vergelding naar de werken) 
•  Spreuken 25: 21 – 22 in Romeinen 

12: 20 (deel brood met uw vijand)

Barmhartigheid
Soms denk je bij een spreuk: wat moet ik daarmee? Ik denk 
aan wat we lezen in hoofdstuk 29 vers 13: ‘Een arme en een 
onderdrukker hebben dit gemeen: de HEER gaf hun beiden 
het licht in de ogen’. Ja, dat zal wel, denk je dan. Maar is er 
niets meer van te zeggen? Zeker wel. Dan moet je bedenken 
dat veel spreuken een appel doen op ons om te handelen. 
Er wordt tussen de regels door iets van ons gevraagd. Als 
zowel een arme als een onderdrukker een schepsel van God 
is, dan is het mooi als ze in positie dichter bij elkaar komen. 
Help dus die arme man of vrouw er boven op! Zo roept 
dit boek vaak met zoveel woorden op tot hulpbetoon en 
sociale gerechtigheid. We worden als goedhartige mensen 
beschouwd, die hun voedsel delen met de armen (Spr. 22: 9).

zegen en Zijn vloek. Dat is een heel 
belangrijk thema in dit bijbelboek. 

Nieuwe Testament
Het spreukenboek was allereerst be-
stemd voor het volk Israël, de kerk van 
vroeger. Maar ook de kerk van vandaag 
kan er zijn voordeel mee doen. Soms 
wordt in het Nieuwe Testament op een 
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Zo zijn alle spreuken in principe ook 
door christenen te gebruiken. Want 
juist Christus is de verbinding tus-
sen Oud en Nieuw. In Hem 'liggen 
alle schatten van wijsheid en kennis 
verborgen.' (Kol. 2: 3) In Hem licht het 
spreukenboek op.

Koning
Het gaat in Spreuken meestal over 
gewone boeren en burgers. Opvallend 
is dat je nooit leest over profeten en 
priesters. De tempel komt ook niet 
ter sprake, wel de God van de tempel. 

Want af en toe tref je spreuken aan 
waarin de HEER met name genoemd 
wordt, bijvoorbeeld in het begin van 
hoofdstuk 16. Dan merk je uitdrukkelijk 
Gods betrokkenheid, die bij de meeste 
andere spreuken ook wel aanwezig is 
maar ongenoemd blijft.
Het woord ‘koning’ komt in dit boek 
52 keer voor. Dat betekent dus wel dat 
de koning een grote rol speelde. De 
koning had ook een bijzondere positie. 

Hij regeerde over zijn volk en stond 
bijna op één lijn met God. Dat zie je 
ook bijvoorbeeld in Spreuken 16 vers 
10: ‘De koning spreekt Gods oordeel 
uit, wanneer hij rechtspreekt, faalt hij 
niet’. Zo'n uitspraak doet al denken 
aan de komende koning die tegelijk 
God zou zijn, onze HEER Jezus Chris-
tus. De koning in het boek Spreuken 
kun je dus ook gerust zien als een 
voorbode van de Messias. 

Weerbarstig
Er zijn ook spreuken die je jezelf niet 
makkelijk eigen maakt. Ze passen niet 
bij ons zoals we van nature zijn en 
ze beweren iets wat we niet zomaar 
accepteren. In hoofdstuk 11 vers 24 
staat: ‘Wie vrijgevig is, wordt almaar 
rijker, wie gierig is, wordt arm’. Bij 
die spreuk is je eerste gedachte: dit 

klopt niet, tegendraads dus, het is juist 
andersom. Of ligt het aan onszelf dat 
we het niet direct begrijpen? Pas als je 
in Gods zegen voor gulle gevers gelooft 
en in zijn vloek voor gierigaards, ben je 
eruit.
Een andere weerbarstige spreuk vinden 
we in Spreuken 25: 15. Daar staat dit: 
‘Een heerser laat zich overtuigen door 
geduld, kalme woorden breken krach-
tige tegenstand’. Dat lijkt ook weer een 
wereldvreemde uitspraak. Toch is het 
zo dat uiteindelijk de zachte krachten 
zullen overwinnen. Denk maar aan de 
gelijkenis van de weduwe en de on-
rechtvaardige rechter in Lucas 18.

Ds. J. de Wolf, emeritus predikant, woont 
te Amersfoort

Samenvatting
Een bonte verzameling, toch kun je de spreuken 
wel in rubrieken indelen zowel wat betreft inhoud 
als in vorm. Lees ze niet lukraak achter elkaar, 
hoofdstuk voor hoofdstuk. Ze zijn het waard om 
stuk voor stuk te overdenken. Bijbelse spreuken 
gaan al heel wat jaren mee: In het nieuwe 
testament worden ze op verschillende plaatsen 
geciteerd en in ons hedendaags taalgebruik komen 
we er regelmatig op terug. 
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Uw tempo

God, leer mij toch opnieuw beseffen
dat er genade is en kracht,
als ik mij regel naar uw tempo
en heel ontspannen op U wacht….

Help mij om niet zo hard te lopen
en af en toe eens stil te staan,
zodat ik aan Uw zorg en leiding
niet achteloos voorbij zal gaan.

God, maak mijn geest een beetje rustig,
bewaar mij voor krampachtigheid….
En help mij om in alle dingen
wat meer te rekenen met Uw tijd.

Ik hoef mijzelf niet op te jagen 
en meer te doen dan dat U vraagt.
Als U mij maar de weg blijft wijzen,
dan weet ik dat mijn leven slaagt.

T. van der Roest
Uit: In de stilte van mijn hart
ISBN 90338 13696

Ark Media



In één keer 
helder
Rikkert Zuiderveld (1947) is muzikant, schrijver en (spreuken-)dichter. Een halve eeuw vormt hij met zijn echtgenote 
Elly het duo Elly & Rikkert. Als schrijver publiceerde hij onder meer De Dikke Rikkert -met gedichten, liedteksten en 
gedichtjes- en de (helaas niet meer verkrijgbare) boekjes met oneliners Een Mens Is Nooit Te Fout Om Te Leren en 
Waarom Zeg Je Niks? Als dichter is Zuiderveld elke vrijdagavond te horen bij het EO-programma Dit Is De Dag en 
maakt hij deel uit van de dichterspoule Dichter Bij Het Nieuws van het Nederlands Dagblad.

Hoe korter, hoe beter. Dit is volgens Rikkert Zuiderveld een belangrijke 
eigen-schap van een goede spreuk of oneliner. Volgens de schrijver en 
muzikant moet zo’n korte zin in één keer binnenkomen bij de lezer, 
waarbij de fantasie moet worden geprikkeld. Maar nog belangrijker is 
dat zo’n korte zinsnede wijsheid moet bevatten. De liedjessmid weet 
waar hij het over heeft: als taalgevoelige muzikant heeft Zuiderveld 
een aantal boekjes met oneliners gepubliceerd.

N ee, een al te grote waarde moet 
je niet toekennen aan oneliners, 

spreuken en aforismen. Volgens Rikkert 
Zuiderveld is zo’n korte zin vooral een 
speldenprik: het zet je soms op het ver-
keerde been, het zet je aan het denken 
en het kan soms ook twijfel oproepen. 
“Daar komt bij dat zo’n spreuk nuttig 
kan zijn voor de antwoorden, waarbij 
de vragen niet meer gesteld zijn,” 
zegt Zuiderveld. “De antwoorden zijn 
soms zo overbekend, dat we de vragen 
niet meer voor de geest hebben.” Een 
spreuk of een oneliner is volgens de 

zanger een korte zinsnede, die zich 
kenmerkt door een bepaalde paradox. 
“De zin moet de fantasie prikkelen en 
tegelijk in één keer helder zijn voor wie 
het leest of hoort. De zin hoeft niet per 
se geestig te zijn. Geestigheid is een 
leuke bijkomstigheid, maar het gaat 
vooral om de wijsheid die erin verpakt 
is.”

Context
Bij spreuken is het van belang om de 
zinnen in een context te zien. Zui-
derveld, zelf wars van sociale media 

(in tegenstelling tot zijn vrouw Elly), 
waarschuwt voor de opkomst van die 
sociale media. “Je ziet veel ijdeltuiten 
gebruik maken van deze online me-
dia. Een grote impulsiviteit komt los, 
waarbij beledigingen makkelijk geuit 
worden. Het is vluchtig, maar daardoor 
ook verontrustend en stuitend. Je kunt 
alles zeggen, omdat het ook zomaar 
weer verdwenen is.”
Ook voor bijbelvaste christenen is het 
van belang om bekende uitspraken 
in hun context te blijven zien. “Als je 
oneliners uit hun context haalt, ver-
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Rikkert Zuiderveld, die in de jaren zeventig met Elly een volgeling werd 
van Jezus, vindt dat de kerk ver weg is geraakt van de eenvoud van de 
eerste discipelen rondom Jezus. “Houd je ver van details, maar probeer 
een volgeling van onze HEER te zijn. Ik probeer in mijn dagelijks leven 
de Bergrede te leven en dat vind ik al moeilijk genoeg.”

liezen ze hun boodschap,” aldus de 
woordkunstenaar uit het zuidoosten 
van Drenthe. “Kijk bijvoorbeeld naar de 
uitspraak ‘Onderzoekt alles en behoudt 
het goede’. Paulus heeft het in dat ver-
band over profetieën, maar dat kader is 
volledig verdwenen rond dit aforisme.” 
Het is Zuiderveld ten voeten uit, dit 
soort beschouwende opmerkingen. 

Bijbelse Spreuken 
Behalve dat oneliners, spreuken en 
aforismen enerzijds gerelativeerd 
moeten worden en anderzijds in hun 

context gelezen moeten worden, wijst 
Zuiderveld op de toegevoegde waarde 
van het bijbelboek Spreuken aan de 
hele Schrift. “Net als het boek Prediker 
is Spreuken een wat somber boek, 
omdat het heel menselijk is. Tegelijk is 
het een heel educatief werk. Let eens 
op de spreuk ‘De vreze des Heeren 

is een bron van leven’. (Spr. 14: 27).” 
Een spreuk probeert iets kernachtigs te 
verwoorden, iets te condenseren, legt 
hij uit. “Liedjes maken en spreuken 
dichten liggen dicht bij elkaar, maar 
het is niet hetzelfde,” weet de bard. 
“Een spreuk is een stelligheid en kan 
als hookline, een tekstuele kapstok, 
dienen voor een liedtekst. Maar een 
liedtekst zelf kan juist de boodschap 
open laten en is minder absoluut dan 
een oneliner.”

Creativiteit
Het is moeilijk aan te geven wanneer 
Zuiderveld zelf is begonnen met het 
maken van de oneliners. “Het zal zo’n 
25 jaar geleden zijn geweest,” probeert 
hij een begin te duiden. “Elly was vaak 
de eerste en enige toehoorder van mijn 
spreuken. Zij duwde me in de richting 
om mijn aforismen uit te geven via een 
uitgeverij.” 

Een grote 
impulsiviteit 
komt los
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Hoewel het soms lijkt dat de dichter 
deze korte zinsneden uit zijn mouw 
schudt, is dat niet het geval. Aan het 
publiceren van een goede spreuk, gaat 
een voorbereiding vooraf. “De spreuken 
zijn het gevolg van een denkproces, 
soms zijn het ook woordspelingen, 
zoals bijvoorbeeld bij ‘Zelfingenomen 
mensen zijn hun eigen medicijn’. 
De korte zinnen worden vooral in de 
ochtend bedacht. “Ik ben een ochtend-
mens, dus dit soort teksten kan ik het 
beste ook aan het begin van de dag 
maken. Het lastigste moment voor de 
inspiratie is het moment tussen slapen 
en waken: als je wakker bent, is het 
moment weg, maar als je verder slaapt 

en geen aantekening maakt, ben je het 
ook zo weer kwijt.”

Zuiderveld heeft een grote taalgevoelig-
heid, iets wat hij meekreeg als zoon van 
een schoolmeester. Een groot pluspunt, 
maar hij vindt ook dat een aforismen-
schrijver een groot vocabulaire moet 
hebben, kennis van taal om synonie-
men te gebruiken en te spelen met 
betekenissen. Hij vindt taal boeiend, 
maar ook een heel bijbels gebeuren. 

Immers, citeert Zuiderveld de proloog 
van het evangelie naar Johannes: ‘In 
den beginne was het Woord, en het 
Woord was God’. “Schrijven heeft altijd 
iets te maken met wie je bent, met je 
talent. Maar het is ook een wonderlijke 
samenwerking tussen de Geest als 
vertegenwoordiger van het Allerhoogste 
en je eigen geest, waar een muze tus-
sendoor beweegt.” 
Het mysterie van de creativiteit en van 
het Grote Brein is zó groot, legt hij uit. 
“Dat wil niet zeggen dat alleen chris-
tenen mooie dingen kunnen maken. 
Sommige christenen maken de lelijkste 
dingen, terwijl sommige niet-christenen 
de mooiste dingen maken. Wonderlijk.”

weet-je

Als je een Weet-je voor ons hebt dat ook voor anderen belangrijk kan zijn, stuur het dan naar redactie@bijbelstudiebond.nl.

Het Woord Verbeeld
Aanleiding is de 500e verjaardag van Erasmus’ Novum Instrumentum, de 
eerste gedrukte Griekse editie van het Nieuwe Testament. Zij vormde de 
basis van tal van vertalingen, zoals de Lutherbijbel en de Statenvertaling. 
Dit feit wordt daarom nationaal en internationaal op veel manieren 
herdacht. Er is een groot aantal bijzondere bijbels te zien – afkomstig 
onder andere uit de collecties van het Nederlands Bijbelgenootschap en 
het Bijbelmuseum te Leerdam – zoals een prachtige uitgave uit 1583, met 
prenten van Vlaamse kunstenaars, van Jan Luyken en andere bekende 
kunstenaars. Het doel is om de  rijkdom en de vitaliteit van de bijbelse 
beeldtraditie inzichtelijk te maken. 
Een tiental bekende bijbelse thema’s die op de glazen van de Crabeths  
zijn afgebeeld – zoals Jona, het offer van Elia, bezoek van koningin van 
Scheba aan Salomo, Laatste Avondmaal – vormen de basis. De gekozen 
onderwerpen in de glazen worden gespiegeld aan geïllustreerde bijbels. 
De tentoonstelling ging 09 april van start en zal te zien zijn tot en met 
31 oktober 2016 in de Sint-Janskerk te Gouda.

Als je oneliners uit hun 
context haalt, verliezen 
ze hun boodschap

Weetje
Deze keer wil ik u attenderen op 
de uitgave: Geniet van het leven van 
ds. H. v.d. Berg en W. v. d. Jagt. 
Deze uitgave behandelt het boek 
Prediker, een praktisch bijbelboek 
vol wijze raad. Nogal wat woorden 
en situaties in het boek Prediker 
vertonen sterke overeenkomst met 
het boek Spreuken. Daardoor sluit 
het prima aan bij het thema van 
deze WegWijs. De vragen waarmee 
Prediker worstelt, zijn die niet van 
alle tijden, zijn het niet ook de 
onze? Kijk bij het bestuderen van 
Spreuken dan ook gerust iets ver-
der, naar wat Prediker er over zegt.
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Truus van der Laan-Barnhard uit 
Veenendaal is huisvrouw en moeder 
van vier volwassen kinderen en oma 
van zes kleinkinderen. Ze schrijft al 
zo’n 45 jaar als liefhebberij.

Spreuken

truus

‘Ik ben een echt avondmens,’ zei het grijze dametje dat naast me zat op een 
verjaardagsvisite. De gesprekken waren even stil gevallen, zodat haar zin, als een 
per ongeluk ontsnapt windje, gênant hard door de kamer schalde. Alle aandacht 
was opeens op haar gericht. Ze ging blozend verder. ‘Mijn man en zijn hele 
familie waren allemaal ochtendmensen.’

Ik herkende meteen het probleem. 
‘Vonden ze u erg vreemd?’ vroeg ik 
belangstellend.  ‘Ja,’ zei ze. ‘Ze vonden 
me lui, omdat ik ’s morgens vroeg wilde 
doorslapen. Want de hele familie werd 
altijd om zes uur wakker. Dan stonden 
ze fluitend naast hun bed en begon de 
dag. Dat was hun logische klok, zeiden 
ze.’ Ik begreep dat ze de biologische 
klok bedoelde. Freud zou het een goede 
verspreking hebben gevonden.

‘Weet je wat het ergste was?’ vroeg ze. 
‘Het Spreukenboek staat vol waarschu-
wingen, gericht tegen luie mensen. 
Als ik bij hen logeerde of meeging op 
vakantie kwam er zo’n spreuk voor de 

grap luidkeels langs bij het ontbijt. Dan 
lachten ze allemaal, terwijl ik suffig mijn 
ochtendhumeur in bedwang probeerde 
te houden. Maar ’s avonds om een uur 
of negen begon het hele spul te gapen. 
Voor tienen lag iedereen op bed. Dan 
was ik nog uren nuttig bezig, maar dat 
zagen ze natuurlijk niet!’ 

Ze was nog steeds woedend over het 
onrecht. Dat kon je zien aan de venijnige 
steek van haar gebaksvorkje, waarmee ze 
haar moorkop onthoofdde. De slagroom 
spoot als een witte romige lavastroom 
uit haar soes. Ze nam een hapje en 
vervolgde het verhaal. ‘Maar op een dag 
heb ik wraak genomen. Ik ging borduur-
linnen en zijde kopen. Als de familie ’s 
avonds vroeg het bed opzocht, ging ik 
lekker borduren. Toen het af was, heb 
ik het borduurwerk, feestelijk ingepakt, 
aangeboden. Ze waren met stomheid 
geslagen en hebben nooit meer een 
spreuk op me losgelaten.’  Dat leek me 

De slagroom spoot als 
een witte romige lava-
stroom uit haar soes 

een geniaal cadeautje. ‘Wat had u dan 
gemaakt?’ vroeg ik nieuwsgierig.
‘Ik had geborduurd: Wie zijn naaste in de 
vroege morgen op luidruchtige wijze groet, 
het wordt hem als een vloek aangerekend. 
Spreuken 27: 14. Ze hebben het kunst-
werkje nooit opgehangen.’ 
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In de 16e, tot de 18e eeuw waren 
spreuken erg gewild. Ze werden 

vergezeld van een opschrift oftewel 
motto, een illustratie en een gedicht. 
Een voorbeeld van zo’n gedicht:

‘Soo t’aardse Huis tot nut kan strecken,
om ons voor ongeval te decken,
gelijck het seer beminlijk doed,
wat hoord men dan met vlijt te bouwen,
daar ’t leeven Ewig huis zal houden, 
wanneer ’t van hier verhuisen moet’ 

In gewoon Nederlands: wie moeite 
doet om zijn aardse huis comfortabel 
te maken, moet nog veel meer moeite 
doen voor zijn eeuwig huis (na zijn 
dood). Bij het gedicht hoort een 
tekening van een bedrijvige timmerman 
bij een huis in aanbouw en een 
motto ‘Het minder word betracht, 
het meerder niet bedacht’. Het ging 
hier meestal om etsen, koperplaten, 
waarin met een scherp voorwerp werd 
getekend, waarna met behulp van 

allerlei technieken afdrukken gemaakt 
konden worden.

Ter lering en vermaak
Zo’n combinatie van motto, ets en 
een gedicht met een grote wijsheid, 
zowel voor het alledaagse als voor het 
geestelijk leven, heet een emblema. 
Soms was de bedoeling meteen duide-
lijk, soms raadselachtig. Eerst waren 
ze geschreven in deftig Latijn, later in 
de volkstaal. Er was een dubbel doel: 

Emblemata: niets meer 
en niets minder
In het tweede deel van Spreuken staan veel losse oneliners ‘van Salomo’ die 
over het alledaagse leven gaan, over onverstand en wijsheid, over wat iemand 
wel en wat hij niet moet doen. ‘Luie handen maken arm, ijverige handen 
brengen rijkdom’ is een van de eerste. 

De Timmerman, Jan Luijken
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lering en vermaak. Een emblema kon 
overal over gaan: over de wijsheden van 
de oude Grieken en hun goden, over 
de liefde, over geld verdienen, uiterlijk 
vertoon, politiek, normen en waarden 
en over hoe de maatschappij werkte. 

Godsdienstige emblemata benadrukten 
de ‘vergankelijkheid der dingen’. Dit 
soort wijsheden stond ook op tegeltjes, 
bijvoorbeeld bij de haard. Oorspronke-
lijk komen deze spreuken al uit oude 
tijden. Vanaf de eerste helft van de 16e 
eeuw zijn ze in Nederland vertaald. 

Hollandse kunst
De belangstelling ervoor kan worden 
verklaard vanuit het denken in de 
Gouden Eeuw, grofweg tussen 1600 
en 1700. De Tachtigjarige oorlog met 
Spanje om geloofs- en gewetensvrij-
heid was zo goed als voorbij, in 1648 
werd de vrede getekend. De Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden was 
rijk en welvarend. Het ging goed met 
de handel en de scheepvaart. Deze 
zelfstandige hardwerkende burgers met 
een eigen mening wilden een eigen 
Hollandse kunst. Zo ontstonden de 
landschapsschilderkunst, bijvoorbeeld 
een Hollands winterlandschap met 

 Veel geleerden en dichters hebben zich met emblemata beziggehouden 
als een soort vrijetijdsbesteding. Voorbeelden: Pieter Corneliszoon Hooft 
van het Muiderslot en de literaire Muiderkring. Anna Maria von Schurmann 
studeerde als de eerste geleerde vrouw aan de universiteit van Utrecht. 
Jacobus Revius was predikant en dichter, bekend van ‘’t en zijn de Joden 
niet…’. Joost van den Vondel was dichter en schrijver van toneelstukken.
Jacob Cats, raadspensionaris, was een belangrijk ambtenaar van het gewest 
Holland en schreef zijn ‘Sinne-en minnebeelden’. Cats is ook bekend om 
zijn volksspreuken: ’als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan’.

schaatsers, de historieschilderkunst 
met de bijbelverhalen als onderwerp en 
de portretten van rijke, serieus kijkende 
burgers in prachtige kleren. 

Motto en tekst
Het bovengenoemde lied is van Jan 
Luyken (1649-1712) die meerdere bun-
dels maakte waaronder de emblema-
tabundel ‘Spiegel van het menschelijk 
bedrijf’. Hij was zelf schilder, dichter 
en etser. Op zijn 26e bekeerde hij zich 
en werd lid van een intiem gezelschap 
gelovigen. Hij schreef ook over ‘Jesu en 
de ziel’ en over de geschiedenis van de 
oorlog. In genoemde bundel beschrijft 
hij met hulp van zijn zoon Caspar (de 
enige van zijn 5 kinderen die in leven 
bleef) honderd beroepen en het citaat 
aan het begin van dit stuk is er een van. 
Steeds verwijzen het motto en de tekst 
van het gedicht naar het geloof, naar 
de bijbel of naar het hiernamaals. De 
borduurder krijgt te horen dat het echte 
sieraad van de mens binnenin hem 
zit. De bezemmaker moet het gemoed 
schoonmaken zodat Christus er kan 
gaan wonen. De astrologist (sterren-
kundige) moet op de loop van het leven 
letten om het eeuwig onheil te bezwe-
ren. De chirurgijn let op gebroken bot-
ten, maar niet op de ziel. De krijgsman 
moet letten op de vijand die het dichtst 

bij is (de zonde). De lantaarnmaker 
verwijst naar de leid-ster die ons bij het 
eeuwig licht brengt. De zeilmaker moet 
letten op de Geest die tot heil voert. 
Het leuke is dat deze hele bundel met 
emblemata op internet te vinden is.

Tenslotte: Spreukenboekjes zijn nog 
steeds in. In een verjaarscadeau trof ik 
de volgende: “Wat is dat toch met die 
woorden uit het Oude Boek. Terwijl het 
mopje van verleden week al een baard 
heeft, blijven zij fris alsof ze gisteren 
zijn uitgesproken”. Terug naar het Bij-
belboek Spreuken?

Joke Heijs heeft geschiedenis gestudeerd 
en woont in Zwolle

De bezemmaker 
moet het gemoed 
schoonmaken zodat 
Christus er kan 
gaan wonen

het echte sieraad 
van de mens zit 
binnenin hem 
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verBeeldIng verwoord | Ludie Gootjes

Beeldtaal

Hal Hefner Gates Heavy Metal, Hieronymus Bosch
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In de middeleeuwse maatschappij waren er nog geen boeken of tijdschriften. De 
taal in de kerken was nog Latijn. De beeldtaal op schilderijen was een belangrijke 

informatiebron. Kunst werd gebruikt als een middel om de ideeën van de kerk aan 
de mensen te leren. We zien mensen afgebeeld als karikaturen van onwijsheid. 
Hoe vaak werd een stad in de Middeleeuwen niet geteisterd door brand. We zien 
mensen die pijn lijden of door duivels gepijnigd worden. Ziekte, de dood of ook de 
veroordeling voor zonden was een dagelijkse dreiging waar je onverwacht mee te 
maken kon krijgen.  
 
In die tijd had de kerk het over de zeven hoofdzonden. Hoogmoed, hebzucht, lust, 
jaloezie, vraatzucht, woede en luiheid. Jeroen Bosch heeft ze allemaal geschilderd 
en wel zo dat je inderdaad ziet dat een zonde jou volledig in zijn macht kan krijgen, 
je zelfs kan verslinden. Angstaanjagende beelden die je bijblijven. Jeroen Bosch 
woonde en werkte in ‘s- Hertogenbosch, hij stierf in 1516 een jaar voor Luther zijn 95 
stellingen op de deur van de kerk spijkerde. Voor beiden waren de thema’s: schuld, 
boete en oordeel belangrijk. Jeroen Bosch inspireert dit jaar veel kunstevenementen.

Ludie Gootjes-Klamer woont in Zwolle en is naast beeldend kunstenaar Master of 
Education in Arts

‘Luister niet naar slechte mensen. Als zij verkeerde 
dingen doen, moet je niet meedoen. Volg hun slechte 
voorbeeld niet! Want slechte mensen willen alleen 
maar kwaad doen. Ze willen andere mensen pijn 
doen, iedere dag weer. Voor hen is geweld net zo 
gewoon als eten en drinken. Ze leiden een slecht 
leven. En als er iets verkeerd gaat, begrijpen ze niet 
hoe dat komt. Maar goede mensen hebben een goed 
leven. Zij worden steeds gelukkiger en wijzer. Ze 
lijken op de zon die steeds meer gaat stralen.’ 
(Spr. 4:14-20 Bijbel in gewone taal.)

Op het schilderij van Jeroen 
Bosch zien we veel slechte 
dingen gebeuren. Het lijkt wel 
alsof hij net als de schrijver 
van Spreuken de mensen 
wil waarschuwen met deze 
gruwelijke afbeeldingen. Het 
doen van slechte dingen 
brengt het oordeel over je. Ze 
laten ons een groot contrast 
zien tussen hemel en hel.  
 
Het aardse bestaan is vol 
verleidingen. Die verleidingen 
komen van duivelse geesten 
die ons willen meesleuren 
naar de hel. Hoe kan de mens 
daaraan ontsnappen? Wat 
heeft de mens te doen? Moet 
de mens zich losmaken van 
het aardse om het licht van 
Christus te ontmoeten?  

Voor een antwoord lees ik 
verder in de spreuken van 
Salomo. Luister goed! Luister 
aandachtig naar mijn woorden. 
Denk er altijd aan, bewaar ze 
in je hart. En doe wat ik je zeg. 
Mijn woorden zijn belangrijk 
voor je leven. Ze maken je 
sterk en gezond. 
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Dit is het derde artikel in WegWijs70. Uiteraard mag u meedenken met de 
volgende onderwerpen. U kunt me bereiken via mijn mailadres 
f.tromp@bijbelstudiebond.nl.

die tijd geen gereformeerde mannen 
bijeen kwamen. Integendeel. Wim 
Driesens, secretaris van de mannen-
vereniging “Schrift en Belijdenis” te 
Zwolle-Centrum mailde de redactie van 
WegWijs met een bijzondere verjaardag. 
Deze vereniging bestond 22 maart 
jongstleden namelijk 90 jaar. Dat 
betekent dat “Schrift en Belijdenis” zijn 
wortels heeft van nog voor de Petah-
ja. Een enorme prestatie, waarvoor de 
felicitaties zonder meer terecht zijn.
Ook vanuit de Vrouwenbond kreeg de 
WegWijs-redactie een mail toegestuurd. 
Mevrouw J.C. Smilde vertelt dat zij 
tussen 1972-1982 secretaresse was van 
de toenmalige Vrouwenbond. Tijdens 
tien Bondsdagen, waar jaarlijks zo'n 
drieduizend vrouwen op afkwamen, 
las zij het jaarverslag voor. De dames 
verzamelden zich onder meer in de 
Martinihal Groningen (1974), de Han-
zehal Zutphen (1977) en zelfs in het 
Rotterdamse Ahoy (1980). 
Inmiddels vormen de afzonderlijke 
bonden één Bijbelstudiebond met één 
blad: WegWijs. Vanuit het besef dat we 
allen vrijgemaakten van onze HEER 
zijn.

elkaar op. Hun start was overigens 
wel gelijktijdig. In het Rotterdamse 
Beursgebouw werd 30 januari 1946 de 
Vrouwenbond opgericht, in het bijzijn 
van een kleine vierhonderd dames 
uit dertig lokale verenigingen. Twee 
weken later, 14 februari 1946, werd in 
Amersfoort de Mannenbond opgericht. 

Vanwege kostenbesparing en beperkte 
mankracht, werd een gezamenlijk 
blad voor zowel de Vrouwenbond als 
de Mannenbond uitgegeven onder de 
eenvoudige naam: Maandblad. Al gauw 
ontstond er verwijdering en kregen 
mannen en vrouwen elk hun eigen blad: 
het blad Petah-ja zag het licht.

Besef
Overigens betekent de oprichting van 
de Mannenbond in 1946 niet dat vóór 

PlatIna | Frits Tromp

De naam ‘Petah-ja’ komt natuurlijk 
ergens vandaan. Maar wie of 

wat was ‘petahja’ en waar vindt het 
zijn oorsprong?  We moeten zoeken… 
Dit woord komt in de bijbel eenmaal 
voor, in Ezra 10: 23. In dit vers wordt 
Petahja genoemd, een van de Levieten. 
Hoewel zijn naam er eentje is om trots 
op te zijn, is de reden dat Petahja in 
dit profetenboek wordt genoemd, een 
minder aantrekkelijke. Deze Petahja 
had namelijk een vrouw getrouwd uit 
een uitheems volk.
Voor Ezra was het helder dat deze vorm 
van ontrouw jegens God de schuld van 
Israël had vermeerderd. Voor Petahja en 
zijn broeders gold deze consequentie, 
dat hun niet-Joodse vrouwen uit het 
volk moesten verdwijnen. De situatie 
halverwege de vorige eeuw was 
natuurlijk niet te vergelijken met die 
van de teruggekeerde ballingen onder 
leiding van deze Ezra. Gelukkig maar.

Uitgemaakt
Desalniettemin trokken de mannen- 
en vrouwenbond gescheiden van 

Jacko Holtland | al wat ademt

Herinnert u zich deze nog: de Petah-ja? Wellicht 
doet de naam een belletje rinkelen, want zo werd 
het maandblad van de Mannenbond genoemd. Als 
ondertitel stond tussen haakjes vermeld wat de 
naam betekende: Vrijgemaakte Des Heeren. Een 
naam die zonder meer alles te maken heeft gehad 
met de kerkstrijd, die aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog de gereformeerde kerken scheurde.

Petah-ja

Vijf nummers hielden de beide 
bonden het gemeenschappelijke 
blad in stand, totdat de vrouwen 
‘het met ons hebben uitgemaakt’, 
aldus de mannen. ‘Rondom Het 
Woord’ heette het zelfstandige 
maandblad van de bond van 
gereformeerde vrouwen; ‘Petah-
ja’ werd de titel van het tijdschrift 
voor de mannen-afdeling.

70

totdat de vrouwen 
‘het met ons hebben 
uitgemaakt’ 
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PlatIna | Frits Tromp

H et bijbelboek Spreuken gaat 
dieper op de waarheid in. De 

spreuk in het kader is een getalspreuk, 
daarvan vinden we er enkele in Spreu-
ken 30. Drie dingen zijn te wonderlijk, 
vier dingen niet te bevatten. Het vierde 
‘ding’ is steeds de climax. Dat is ook in 
vers 18 en 19 zo. De NBV heeft het iets 
mooier willen maken dan er staat en 
daardoor is het minder mooi geworden. 
Er staat in het Hebreeuws namelijk vier 
keer: ‘de weg’, in plaats van: de vlucht, 
het glijden en de vaart.
de weg van de arend hoog aan de hemel,
de weg van een slang over de rots,
de weg van een schip op zee,
de weg van een jonge man naar een 
meisje.
We kunnen er alleen maar mee instem-
men. Een arend hoog in de lucht. Een 
buizerd mag ook. Thermiekend, cirke-

Jacko Holtland | al wat ademt

Herkenningspunten
Een spreuk is een korte rake waarheid als een koe. “Bezoek 
en verse vis blijven zelden na enkele dagen nog fris.” 
Spreuken met dieren, daar kennen we er meer van. Wat 
vind je van deze? “Dochters: tot hun 16e zeuren ze om een 
paard, en op hun 17e komen ze thuis met een ezel.”

lend. Grote, zware vogel en toch veder-
licht omhoog. Wonderlijk gemaakt.
Een slang, hoe slechte herinnering we 
ook aan hem hebben, wonderlijk hoe hij 
zich op een droge rots voortbeweegt. 

Geen schoen met profiel, en toch niet 
wegglijden. 
Een schip op volle zee, zonder herken-
ningspunten, en toch de koers vinden.
Het is allemaal niet onverklaarbaar. 
En toch maakt het dat niet minder een 
wonder. 
Net als de weg van een jonge man 
naar een meisje. Het is niet duidelijk of 
hiermee gedacht wordt aan een jongen 

die er van alles aan doet om een meisje 
voor zich te winnen, of dat het gaat om 
de intimiteit van het lichamelijk één 
worden? Maakt niet uit: het is allebei 
wonderlijk gemaakt. De weg van een 
jongen naar een meisje blijft bijzonder. 
Zelfs als het een ezel is…

Maar als we het over de weg hebben is 
er een weg die qua wonder alles slaat. 
Dat is de weg van de bruidegom naar 
zijn bruid. Dat is Hij die zelf de Weg is 
en heet. 

‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Le-
ven’. Laten we die spreuk erin houden. 

Ds. J. Holtland is predikant te 
Veenendaal-Oost

Petah-ja

de weg van de 
bruidegom naar 
zijn bruid

Drie dingen zijn te wonderlijk voor 
mij, vier dingen kan ik niet bevat-
ten: de vlucht van een arend hoog 
aan de hemel, het glijden van een 
slang over de rots, de vaart van een 
schip op volle zee, de weg van een 
jonge man naar een meisje.
(Spr. 30: 18,19)
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Charlotte Scholtens-de Vries, Toos Slot-van der Woerd en Riet Steenbergen-Busstra

Kunst

Boeken

Marleen Hengelaar-Rookmaker en Aniko Ouweneel-Toth, 
Handboek voor kunst in de kerk, Buijten en Schipperheijn Motief, 2015, 
ISBN 9789058818157, 256 pag., € 25,=

We leven in een beeldcultuur; het 
kan zijn dat je het beeld als een 

correctie op de alleenheerschappij van 
het woord (lees: verstand) beschouwt. 
Als reactie daarop kun je de neiging 
hebben in allerlei wilde projecten te 
investeren. Dit boek geeft een even-
wichtig overzicht van wat er allemaal 
gaande is in de kerken. Verschillende 
kerkgenootschappen delen hierin hun 
start- en standpunten met elkaar. Deze 
kun je in je eigen situatie overwegen en 
beoordelen, waardoor de uitkomst heel 
verschillend kan uitpakken.

Deel 1 gaat over Waar is kunst inzetbaar 
in de kerk? Je staat er misschien niet 
zo bij stil, maar kunst begint al bij de 
architectuur van het kerkgebouw: de 
vorm, de ruimte, toegangsdeuren, 
ramen en kerkmeubilair. Al deze onder-
delen hebben betekenis. Vervolgens: of, 
waar en hoe kan kunst worden geïnte-
greerd in de liturgie: schilderijen aan de 
muur, bloemen op de tafel, beelden op 
de beamer, tentoonstellingen en pro-
jecten. Maak je er een rommeltje van, 
dan leidt dit af van waar het om gaat; 
is het in evenwicht dan versterkt het de 
eredienst. 

Deel 2: Welke kunst is geschikt voor ker-
ken? Wat zijn de criteria voor kerkelijke 
kunst. Doet schoonheid ertoe of vind 
je de opvattingen van de kunstenaar 
belangrijk. En hoe ga je eigenlijk om 

Als je niet zoveel met kunst hebt zal je dit boek niet 
zo gauw uitkiezen. Enigszins “met lange tanden” erin 
begonnen bleek het toch een smakelijke hap te zijn! 
Het Handboek voor kunst in de kerk is een inleiding in 
wat er allemaal te zien en te doen is op dit gebied. 

met het 2e gebod? Wat is 
hier in het verleden over 
gezegd en hoe kijken wij er 
vandaag tegenaan? Traditie 
en moderniteit, protestant 
en rooms-katholiek, allerlei 
verschillende standpunten 
passeren de revue. 

Deel 3: Waaruit bestaat 
kunst voor de kerk? Moet 
kunst figuratief of juist abstract zijn. 
Of conceptueel? Hier zijn de eerderge-
noemde aspecten ook weer een factor 
van belang, zoals de architectuur (deel 
1) in lichtinval, glas-in-loodramen, 
muurschilderingen. Zo hangt alles met 
elkaar samen. 

Het laatste deel is misschien wel het 
belangrijkste van dit boek. De ge-
meente moet nadenken welke accenten 
ze wil leggen en wat ze wil uitstralen. 
Als ze dat niet doet, kan kunst een 
splijtzwam worden. Deel 4 Hoe vinden 
we kunst die aansluit bij onze gemeente? 
beschrijft een serieus probleem in het 
hele proces. Aan de hand van verschil-
lende voorbeelden van gemeenten 

die een bepaald proces zijn ingegaan, 
wordt beschreven hoe een en ander is 
verlopen. Wat waren de overwegingen 
en wat de valkuilen en hoe heeft men 
overeenstemming bereikt. Met behulp 
van tips, vragen, prachtige kleurenfo-
to’s, columns en interviews kun je een 
weg vinden in de veelheid van mogelijk-
heden in stijl en inhoud.

Als (begin van) scholing voor gemeen-
teleden, maar zeker als lid van bouw- of 
liturgiecommissie, een veelzijdig boek 
om te bestuderen, bij de hand te heb-
ben en te gebruiken. (RSB)



Dit boekje bevat 18 
bijbelstudies bij 

Spreuken 1-4. Het is 
bestemd voor gezinnen 
met tieners, voor gebruik 
op scholen en voor het 
jeugdwerk.
Mooi dat deze eenvoudige 
uitgave is uitgekomen. 
In onder andere Spreuken 
22:6 en in de Psalmen 34 
en 78 wordt aan volwasse-
nen de opdracht gegeven 
om aan kinderen het 
Woord van God door te 
geven. Vaak is dat best moeilijk. Dit boek wil een handreiking 
zijn. Het nodigt uit in gesprek te gaan met elkaar. Het boek 
is gebaseerd op de Engelse uitgave Succesful living. Salomo 
leefde in een heel andere tijd dan wij. Maar als we dit boek 
bestuderen zien we dat onderwerpen van toen ook nu nog 
heel actueel zijn. En wat was Salomo wijs! Echt een mooi 
boek om samen te bespreken.

De opbouw van de bijbelstudies:
1. Opdracht over het thema
2. Bijbellezen
3. Begrijpen en vragen bespreken
4. Gesprek en toepassing voor vandaag
5. Afsluiting 

Het boek ziet er verzorgd en overzichtelijk uit, het is gedrukt 
op A4 formaat met een zachte omslag.(TSW)

Katie Vlaardingerbroek groeide op in een missionair 
evangelisch gezin, dat zeer actief was in de wijk. 

Haar zekerheid een kind van God te zijn en te weten 
hoe een christen moet leven begon te wankelen in haar 
studietijd. Ze begon zich af te zetten tegen het geloof en 
de beelden die we als christenen onszelf voorhouden. In 
het boekje noemt ze dit het vierkant: ‘de muren van het 
zeker weten en hoge idealen van hoe we kerk en christen 
moeten zijn’. Dit vierkant stelt ze aan de kaak. 
De auteur stelt de vraag of we onze eigen ideeën los 
kunnen laten, zonder God zelf los te laten. Ze is eerlijk 
over haar eigen twijfel en het oordelen over anderen. En 
leert van Jezus dat we de ander moeten liefhebben als 
onszelf. Een scherpe analyse is, dat we niet van de ander 
kunnen houden omdat we druk zijn om onszelf eerst 
te rechtvaardigen. ‘In plaats van met de beoordelende 
ogen van de (christelijke) wereld, mogen we met Jezus’ 
liefdevolle ogen kijken. Naar de wereld, de ander, de kerk 
en onszelf. Wij mogen in 
onze blik Jezus weerspie-
gelen.’ 
Het boekje en de gedach-
tegangen van Vlaardin-
gerbroek schudden ook 
aan mijn geloofsboom. 
Hoe kijk ik? Duw ik men-
sen ook in een hokje? Ik 
vond het moeilijk om in 
eerste instantie in het 
‘verhaal’ te komen. Haar belevingswereld ligt verder van 
me af. Toch trok ze me mee in haar zoektocht waarbij 
haar vragen mijn heilige huisjes leken omver te willen 
blazen met als doel je dichter bij God te brengen en zijn 
(her)scheppingswerk.

Samen dit boekje doorspreken bij voorkeur in gezelschap 
van goede vrienden, waarbij je kwetsbaar je eigen vragen 
en twijfels kunt delen.(CSV)
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Omvergeblazen Spreken over 
Spreuken

Charlotte Scholtens-de Vries, Toos Slot-van der Woerd en Riet Steenbergen-Busstra

Katie Vlaardingerbroek, Omvergeblazen, 2015, 
Buijten & Schipperheijn, ISBN 987-90-5881-872-0, 
128 pag., € 13,50

Andrea van Hartingsveldt-Moree, Spreken over Spreuken, 
Bijbelstudies met tieners,  2014, De Banier, Apeldoorn, 
ISBN 978 94 6278 2211, 46 pag., € 9,95
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Schriftstudies over Spreuken: Het lijkt 
alsof er hier en daar een spreuk is uitge-
pikt (waar natuurlijk niets mis mee is), 
maar toch is deze schets een doorsnee 
van het hele boek Spreuken. Elke keer 
wordt er één spreuk behandeld volgens 
een vast stramien van oriëntatie (eerste 
indruk), tekst en vertaling, betekenis 
in de situatie van toen, en boodschap 
en toepassing voor nu. Tenslotte nog 
gespreksvragen. 

Doordat er een breed scala aan onder-
werpen ter sprake komt blijft ook de 
bespreking op een bijbelstudievereni-
ging afwisselend. In de opbouw van 
de spreuken zie je ook variaties. De 
ene keer is er synoniem parallellisme: 
twee zinnen, dezelfde gedachte. Een 
andere keer antithetisch parallellisme: 

twee zinnen, elkaars tegenpool, of 
synthetisch parallellisme: twee aanvul-
lende zinnen. De spreuk is meestal niet 
dwingend, maar meer het resultaat van 
observatie en ervaring. Dus niet zozeer 
hoe het móet, dan wel hoe het gáát. 
Doe er je winst mee! Een leerzame 
en vlot geschreven 
schriftstudie. (RSB) 

Huib Noordzij | en zó voort
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Wees wijzer

Schriftstudies 
over Spreuken

WOORD & WERELD

EEN SERIE CAHIERS TOT 

VERSTERKING VAN HET 

GEREFORMEERDE LEVEN

Wees wijzer
Schriftstudies over Spreuken

Wat moeten we eigenlijk met het boek Spreuken? Is het wel 
bedoeld voor christenen van vandaag? Heeft het wel een 
christelijke boodschap? Het gaat nauwelijks of niet over 
genade en verlossing. Maar het gaat wel over alledaagse 
zaken die niet direct met het evangelie lijken te maken te 
hebben. Zo lees je bijvoorbeeld over grensstenen die je niet 
mag verplaatsen. Het gaat geregeld over een luiaard die 
je niet moet navolgen. Het gaat over mooie vrouwen die je 
moet mijden en over de borsten van je eigen vrouw waarin 
je je mag verlustigen. Er zijn spreuken over wijn en sterke 
drank, en over een pak slaag dat je zoon verdient. Zo kun-
nen we doorgaan. Bijna alles uit het dagelijkse leven komt 
aan de beurt.

Maar is dat dan niet christelijk? Is het niet wijs als we uit-
gaande van de verlossing proberen te leven volgens Gods 
normen in grote en kleine dingen? In de tien geboden zijn 
die normen kort en goed onder woorden gebracht. In het 
boek Spreuken worden die geboden in allerlei omstan-
digheden toegepast. Daar is, zeg maar, het grote geld van 
Gods wet in het kleingeld van spreuken omgewisseld. In 
het licht van het Nieuwe Testament gaan die spreuken nog 
des te meer spreken. Want zoals Paulus schreef aan de 
Kolossenzen, liggen in Christus ‘alle schatten van wijsheid 
en kennis verborgen’ (Kol. 2:3). Dus hoe meer je uit en voor 
Christus leeft, hoe beter je Spreuken kunt begrijpen en toe-
passen.
Vanuit die overtuiging worden in dit boek twintig spreuken 
voor het voetlicht gehaald. Met de bedoeling om te groeien 
in geloof en in wijsheid.

Drs. Joh. de Wolf te Amersfoort is emerituspredikant.

S
T

I
C

H
T

I
N

G
 W

O
O

R
D

 &
 W

E
R

E
L

D

103

Drs. Hans de Wolf

S
T

I
C

H
T

I
N

G
 W

O
O

R
D

 &
 W

E
R

E
L

D

103

W

&

W

103

D
R

S
. H

A
N

S
 D

E
 W

O
L

F  W
e

e
s

 w
ijz

e
r

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor persoonlijke studie

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor gespreksgroep, bijbelstudiekring etc.

Boeken

Hans de Wolf, Wees wijzer, schriftstudies over Spreuken, 
Woord en Wereld, 2015, ISBN 9789491943058, 132 pag., 
€ 11,25

Het begin van alle kennis is ontzag 
voor de Heer, een dwaas veracht de 
wijsheid en weigert elk onderricht.                                                                                    
Spreuken 1:7
 

Spreuken staat vol spreekwoorden; 
het gaat over alledaagse dingen zo-

als grensstenen, verleidelijke vrouwen, 
opvoeding en drankgebruik. Hoort het 
boek dan wel in de Bijbel thuis? Hans 
de Wolf, auteur van Wees wijzer, zegt 
het zo: In de tien geboden zijn Gods 
normen kort en goed onder woorden 
gebracht, in het boek Spreuken worden 
ze in allerlei omstandigheden toege-
past. Het eerste hoofdstuk van dit boek 
gaat dan ook over de spreuk uit hoofd-
stuk 1 vers 7 (zie boven), door De Wolf 
samengevat onder het opschrift: Door 
God te eren begin je echt te leren. 

Wees wijzer

www enzo

opkijken.nl/bijbelcursus
Neem eens een kijkje op de website van opkijken.nl. 
In duidelijke taal helpt deze cursus je de bijbel beter 
te leren kennen. De cursus bestaat uit 25 delen, bij 
elk deel 3 onderdelen te weten; de bijbel als boek, de 

bijbelse geschiedenis en het onderdeel geloven. Een en 
ander ondersteund door filmpjes (multimediaal). Ook 
staan er catechese onderwerpen op deze site. www.
opkijken.nl/bijbelcursus



Ons land is bezaaid met eeuwenoude 
kerkgebouwen. Hoe kun je een heden-
daagse passant of kerkbezoeker laten 
weten wat er op die plek de eeuwen 
door gebeurde? Op de oude kerk 
van Hellendoorn wordt dat duidelijk 
gemaakt met de volgende spreuk in 
Twents dialect: 

Binnen ere oale muren

Wödt ebid en wödt edaankt,

Wodt ezaegend en ezungen

Al zoovölle eeuwen laank. 

En veel kerkgebouwen zijn in de loop 
der eeuwen wel een keer zwaar be-
schadigd of zelfs verwoest door brand. 
Hoe dramatisch voor de plaatselijke 
gemeenschap. Want herstel of herbouw 
duurde vroeger langer dan vandaag. Te-
gelijk leefde bij gelovigen het besef dat 
een christelijke gemeente niet afhan-
kelijke is van een stenen gebouw. Dat 
moeten ze in 1760 ook gedacht hebben 
in Diever, waar de volgende spreuk op 
de kerk werd aangebracht: 

Gereformeerde kerkmensen zijn wat 
dat betreft ‘erfelijk belast’. Want de 
Heidelbergse Catechismus leert dat wij 
niet door ‘stomme beelden’ onder-
wezen mogen worden. En hoe we 
ook tegen onze kerkelijke opvoeding 
aankijken, we zullen het er over eens 
zijn dat belangrijke geloofsbegrippen 
inderdaad niet in beelden zijn te vat-
ten. Denk alleen maar aan begrippen 
als genade en verzoening. Die laten zich 
gemakkelijker verklaren in gesproken 
of geschreven woorden, dan in afbeel-
dingen. 

In oude kerkgebouwen bevinden zich 
soms muur- of plafondschilderingen. 
Deze vorm van kunst wil iets ‘vertel-
len’. Datzelfde geldt voor glas in lood 
ramen, houtsnijwerk op kansels of 
op ander kerkmeubilair. Vaak gaat het 
om bijbelse taferelen. Maar je komt in 
kerken ook opschriften tegen zonder 
beeld erbij. Denk aan de vele wandbor-
den met bijbelgedeelten zoals de Wet, 
het Onze Vader of de Apostolische 
Geloofsbelijdenis. Maar er zijn meer 
teksten of spreuken aangebracht in de 
kerk of op de buitenmuren, om een 
bezoeker ergens op te attenderen. 

Huib Noordzij | en zó voort

Kerken met opschriften
‘Een beeld zegt meer dan duizend woorden’ hoor je weleens. En daar valt 
wat voor te zeggen. Probeer maar eens in duizend woorden een leeuw te 
beschrijven voor iemand die niet weet wat voor dier dat is. Een foto helpt in 
dit voorbeeld beter, dan dat enkele A-viertjes tekst kunnen doen. Maar zoals 
veel gezegden deels onzin bevatten, zo ook de vergelijking tussen beelden en 
woorden. Want er zijn zaken die zich minder eenvoudig laten uitbeelden.  
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Wierd ’t oude heiligdom door 

blixsem vuur verbrand,

Het vuur der Godvrucht bragt 

dit nieuwe huys tot stand,

Maar wil God, ’t heilig vuur 

van zijnen geest verlenen,

Hier word een kerk gebouwd, 

van levendige steenen. 

Bovengenoemde teksten zijn enkele 
voorbeelden van de ‘juweeltjes’ van 
spreuken die in of op kerkgebouwen te 
lezen zijn. Naast verschillende bijbel-
teksten gaat het dan om spreuken over 
vroomheid, armenzorg of over dood 
of het laatste oordeel. Een beeld zegt 
soms meer dan duizend woorden. 
Andere keren heb je woorden nodig om 
ergens een beeld van te krijgen.

Huib Noordzij is auteur van o.a. Hand-
boek van de Reformatie en woont in 
Barneveld
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oP de klank af | Riet Steenbergen

D at Gods geboden zo gek nog 
niet zijn, en het samenleven van 

ons allemaal ten goede komen, is niet 
nieuw. Niet stelen, niet doden, niet 
liegen; ook ons burgerlijk wetboek gaat 
daar in mee. Of je God (er)kent of niet, 
dit soort wetten geldt voor iedereen 
en houdt onze wereld min of meer 
leefbaar. In de boeken Spreuken en 
Prediker lees je hoe het in het gewone 
leven werkt: Wanneer het fout gaat en 
wanneer het goed gaat; hoe het komt 

Wat is wijsheid
Een duivels dilemma: De ene optie is niets, maar de andere optie is net zo niets. En wat is 
dan wijsheid? De bijbel heeft en geeft niet een op een het antwoord op alle vragen. Toch 

kun je een heel eind komen als je de basisprincipes van Gods Koninkrijk erop loslaat.

dat het fout gaat en wat je moet doen 
om het weer goed te laten gaan. Het 
gaat om heel basale dingen: luiheid, 
overspel, eerlijkheid, geld en rijkdom, 
vreugde en verdriet, macht en recht. 

Deze spreuken bieden wijsheid en zijn 
een leidraad in het leven (Spr. 1: 1-7). 
Dat klinkt wat plechtig. Je zou het een 
way of life kunnen noemen. Laat het dat 
dan ook maar zijn! ‘Het begin van wijs-
heid is ontzag voor de HEER, wie leeft 

naar zijn wet, getuigt van goed inzicht 
(Ps. 111: 10).’ 

En die duivelse dilemma’s? Ga gerust 
te rade bij Hem die wijzer is dan alle 
duivels bij elkaar. Dat is pas wijsheid!

Riet Steenbergen-Busstra is hoofdredac-
teur van WegWijs, schrijven is haar hobby
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Iedereen vindt van 

zichzelf dat hij het 

goed doet.

Maar de Heer kijkt 

hoe je van binnen 

werkelijk bent.

Spreuken 21:2


