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Inleiding 
 
Titel, auteurschap, gebruik, stijl 
- Titel1 

- Hebreeuws: maschal = ‘op iets lijken of net als iets zijn’; dus: gelijkenissen 
- Latijn (vergelijk Engelse titel Proverbs): pro = ‘voor’; verba = ‘woorden’; dus: 

‘woorden voor (een bepaalde situatie)’. 
- Al met al behelst de titel van het boek de volgende omschrijving: korte spreuken, 

gebaseerd op lange ervaring.2  
- Auteurschap 

- Alle moderne kritieken ten spijt gaan wij uit van het auteurschap van Salomo. 
Simpelweg omdat het boek Spreuken hem aanwijst als de auteur van in ieder geval 
verschillende gedeelten (Sp 1:1; 10:1; 25:1). 
- Salomo komt natuurlijk ook in aanmerking voor het auteurschap gezien de 

wijsheid die hij van de Heer God ontvangen heeft (1Kn 3:10-13). Hij geeft als 
koning ook blijk van het feit dat hij die wijsheid bezit (1Kn 3:16-28). Zijn wijsheid 
was dan ook onovertroffen (1Kn 4:29-31) en trok vele koningen aan (1Kn 4:34), 
waaronder de koningin van Sheba (1Kn 10:1-13).  

- Salomo leverde een aanzienlijke bijdrage aan de wijsheidsliteratuur: 3.000 
spreuken en 1.005 liederen (1Kn 4:32). 

- Het is de vraag of Salomo het hele boek spreuken heeft geschreven. Er is namelijk 
ook sprake van andere schrijvers: de wijzen (Sp 22:17; 24:23), Agur (Sp 30:1) en 
koning Lemuël (Sp 31:1). Sommigen menen dat Agur, Lemuël en Salomo één en 
dezelfde persoon zijn. Hoe dan ook, Salomo is waarschijnlijk niet degene geweest 
die het boek Spreuken in de huidige vorm heeft samengesteld. Dit is op z’n vroegst 
ongeveer tweehonderd jaar later onder Hizkia gebeurd (Sp 25:1).  
- Sommigen menen dat onder ‘de mannen van Hizkia’ ook Jesaja en Micha zich 

bevonden kunnen hebben. Zij waren namelijk tijdgenoten van Hizkia.3  
- De terugkeer naar de instellingen van David (2Kr 29:25) onder Hizkia zou ook 

gepaard gegaan kunnen zijn met het opnieuw bestuderen van de spreuken van 
Salomo.4 

                                                
1 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 464) 
2 Elk hoofdstuk apart, Wiersbe (p 230) 
3 Survey of the Old Testament, Jensen (p 285) 
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- Gebruik5 
- Het doel van het boek Spreuken was waarschijnlijk om instructie te verschaffen aan 

een klas van jonge mannen. In het oude Israël werden jonge kinderen opgevoed en 
opgeleid binnen de familiekring. De adolescente meisjes gingen daarna vaak in het 
huishouden meedraaien, terwijl de jongens onder de vaderlijke voogdij vielen. In de 
hoger klassen kregen de jonge mannen meer specifieke scholing gericht op de 
ontwikkeling van het karakter en het verdere succes in het leven. Het programma van 
deze scholing was gebaseerd op de principes die in het boek Spreuken naar voren 
komen. Uit het boek Spreuken blijkt ook duidelijk dat het gericht is aan jonge mannen: 
verschillende keren wordt de lezer/luisteraar aangesproken met ‘zoon’, er wordt vaak 
gewaarschuwd voor de vreemde vrouw, in hoofdstuk 9 wordt de opmerkelijke keuze 
tussen vrouwe Wijsheid en vrouwe Dwaasheid gepresenteerd. 

- Volgens Jr 18:18 werd het culturele leven in Israël gevormd door de profeten, de 
priesters en de wijze mannen. In Jr 8:8 worden de wijzen gelijkgesteld aan de 
schrijvers die aan het hof werkten. In oudere tijden waren wijzen vaak mannen die in 
de poort zaten en hun wijsheden deelden met iedereen die maar wilde luisteren (vgl. Jb 
29:7).  

- Stijl: Hebreeuwse poëzie (zie aantekeningen Psalmen) 
- Ook in het boek Spreuken speelt het parallellisme als stijlfiguur een belangrijke rol:6 

- Synoniem  Sp 16:18   
   Hovaardij gaat vooraf aan het verderf 

   en hoogmoed komt voor de val.  
- Tegengesteld Sp 14:31 
   Wie de behoeftige verdrukt, smaadt diens Maker, 
   maar wie zich over de arme ontfermt, eert Hem. 
-  Samengesteld Sp 14:7 
   Ga de dwaze man uit de weg, 
   want verstandige lippen bemerkt gij daar niet.   

- Acrostichon: naamdicht. Dit wil zeggen dat alle eerste letters van de regel in een 
bepaalde samenhang tot elkaar staan. Spreuken 31:10-31 (de lofdicht op de degelijke 
huisvrouw) is hier een voorbeeld van. Ieder vers begint met een opvolgende letter van 
het Hebreeuwse alfabet. 

 
Historische context wijsheidsliteratuur 
- Er is een opvallende overeenkomst tussen Spreuken 22:17-23:11 en de Egyptische 

wijsheidsliteratuur (de wijsheid van Amenophis). Sommigen menen dat Spreuken een 
kopie is van de Egyptische bron, terwijl anderen denken dat juist Spreuken de bron was 
voor het Egyptische geschrift. Weer anderen menen dat zowel Spreuken als het 
Egyptische geschrift afhankelijk zijn geweest van een derde Semitisch geschrift.7 

- De wijsheidsliteratuur van de heidense volken maakte eigenlijk onderdeel uit van de 
cultische verering van wijsheid als god. De gepersonifieerde wijsheid was in het 
heidendom zelfs tot godin verworden.8 Wijsheid werd tot het goddelijke gerekend. De 
wijze mannen waren bij de heidense volken daarom ook verbonden aan de priesterklasse. 

                                                                                                                                                   
4 Handboek bij de Bijbel (p 360) 
5 Introduction to the Old Testament, Harrison (p 1011-1012) 
6 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 466-467) 
7 Introduction to the Old Testament, Harrison (p 1015) 
8 Zie hierover uitvoerig De zevende koningin, Ouweneel  
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De antieke Babylonische soort van wijsheid had dan ook weinig met morele kwesties te 
maken, maar had eerder betrekking op magische kennis en cultische rituelen.9  

- De Hebreeuwse wijsheidsliteratuur is echter veel praktischer van aard. Toch zien wij ook 
bijvoorbeeld in Spreuken dat wijsheid wel degelijk aan God wordt toegeschreven. Het is 
desondanks boeiend om te zien dat deze Goddelijke wijsheid klaarblijkelijk voor de 
vrome Israëliet niets te maken had met magische of cultische kennis, maar norm was voor 
zijn dagelijkse praktijk. Deze houding sluit nauw aan bij het onderricht in de Thora. 

- In het Nieuwe Testament zullen we ontdekken dat de wijsheid van God geopenbaard is in 
de Heer Jezus. Hem kunnen wij als de Wijsheid aanbidden, maar ook dit kan niet zonder 
praktische gevolgen voor ons dagelijkse leven blijven. 
- Harrison: ‘Wijsheid is openbaring van het Goddelijk geordende plan in het universum 

en in het menselijk leven (en niet slechts een optelsom van intelligente observaties met 
betrekking tot het leven gedurende een aantal eeuwen). Het feit dat Jezus Christus 
Zichzelf associeert met de Wijsheid (Lk 11:31) plaatst dit in het perspectief van Gods 
heilbrengende bedoeling.’10 

 
Leeswijzer 
 
Inhoud en indeling 
- Zoals gezegd heeft de inhoud van het boek Spreuken voornamelijk betrekking op morele 

en sociale principes in het dagelijks leven. De onderwerpen lopen kriskras door elkaar 
heen en variëren enorm van thematiek. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn (vaak 
weergegeven in tegenstellingen): rijk en arm, rijkdom en armoede, trots en nederig, hoop 
en vrees, vreugde en verdriet, boosheid, zaken uitvoeren, handel drijven, plannen maken , 
vriendschap, koningschap. Belangrijke thema’s die nadruk krijgen zijn: opvoeding, gevaar 
van de vreemde vrouw, de vreze des Heren, het gevaar van de tong. 11 

- Het boek Spreuken lijkt een onsamenhangende verzameling spreuken te zijn. Toch zit er 
wel een zekere structuur in. We kunnen het volgende overzicht aanhouden.12 
- Inleiding      1:1-7 
- Uiteenzetting over Wijsheid   1:8-9:18 
- Spreuken van Salomo (1)   10:1-22:16 
- Uitspraken van de Wijzen   22:17-24:34 
- Spreuken van Salomo (2)   25:1-29:27 
- Uitspraken van Agur    30 
- Uitspraken van Lemuël   31:1-9 
- Loflied op de deugdzame/ideale vrouw 31:10-31     

  
Hoe moeten wij het boek Spreuken lezen? 
- Ondanks de ogenschijnlijke onsamenhangendheid zijn er wel degelijk leidende thema’s te 

ontdekken in het boek Spreuken. De volgende thema-termen komen verschillende keren 
terug: 
- Vreze des Heren… 

- … begin van de kennis (1:7)    
- … haten van het kwaad (8:13)   praktisch gevolg 
- … begin van de wijsheid (9:10)    
- … vermeerdert de dagen (10:27)   belofte 

                                                
9 Introduction to the Old Testament, Harrison (p 1004) 
10 Introduction to the Old Testament, Harrison (p 1021) 
11 Handboek bij de Bijbel (p 358-359) 
12 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 294) 
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- … geeft sterke gerustheid (14:26 vgl. 15:16) belofte 
- … bron des levens (14:27)   belofte 
- … voedt op tot wijsheid (15:33)   praktisch gevolg (opvoeding) 
- … wijken van het kwaad (16:6)   praktisch gevolg 
- … leidt ten leven (19:23)    praktisch gevolg 
- … is ootmoed (22:4)    praktisch gevolg 
- … beloond met rijkdom, eer en leven (22:4) belofte 

- De Heer een gruwel … 
- … hoogmoedige ogen (6:17) 
- … valse tong (6:17) 
- … handen die onschuldig bloed vergieten (6:17) 
- … hart dat heilloze plannen smeedt (6:18) 
- … voeten die zich naar het kwaad snellen (6:18) 
- … valse getuige (die leugens uitblaast) (6:19) 
- … iemand die twist stookt tussen broeders (6:19) 
- … bedrieglijke weegschaal (11:1; 20:23) 
- … verkeerden van hart (11:20) 
- … leugenlippen (12:22) 
- … offer der goddelozen (15:8) 
- … weg van de goddeloze (15:9) 
- … plannen van de boze (15:26) 
- … iedere hooghartige (16:5) 
- … vrijspreken van een goddeloze (17:15) 
- … veroordelen van een rechtvaardige (17:15) 
- … tweeërlei gewicht, tweeërlei maat (20:10; 20:23) 
- … het gebed van iemand die zijn oor afwendt van het horen der wet (28:9) 

- Bron des levens … 
- … mond van de rechtvaardige (10:11) 
- … onderricht van de wijze (om strikken van de dood te ontwijken) (13:14) 
- … vreze des Heren (om strikken van de dood te ontwijken) (14:27) 
- … verstand (16:22) 

- Spreuken 1-9 werken als het ware als een prisma voor het overige deel van het boek.13  
- In de eerste negen hoofdstukken wordt Wijsheid gepresenteerd als een persoon, die 

haar lezer/luisteraar tot een wezenlijke keuze dwingt: kies je voor vrouwe Dwaasheid 
of voor vrouwe Wijsheid?  

- Er is een nauw verband te ontdekken tussen vrouwe Dwaasheid en de vreemde, 
overspelige vrouw waartegen de vader zijn zoon waarschuwt (Sp 2:16-19; Sp 5; Sp 
6:20-35; Sp 7). 
- Deze twee vrouwen kunnen op twee niveaus geïnterpreteerd worden. Aan de ene 

kant is de vreemde, overspelige vrouw een tastbaar gevaar voor de seksuele moraal 
van de jonge man. Aan de andere kant is de gepersonifieerde Dwaasheid een 
geestelijk gevaar die de jonge man verleidt tot afgoderij en afhoudt van de vreze 
des Heren. Hierbij kan gedacht worden aan de afgoderij. Dat deze twee gevaren 
heel dicht bij elkaar liggen is heel duidelijk geworden in het leven van Salomo zelf 
(1Kn 11:1-13). 

- Zowel vrouwe Wijsheid als vrouwe Dwaasheid hebben hun woning op de ‘hoogte van 
de stad’ (respectievelijk Sp 9:3 en 9:14). In de religieuze opvatting van het oude 
Nabije Oosten was het aan de god van de stad voorbehouden om te wonen op het 

                                                
13 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 301) 
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hoogste punt van de stad. Ook hieruit spreekt de keuze: kies je voor de Heer God 
(Wijsheid) of kies je voor de afgod, zoals bijvoorbeeld Baäl (Dwaasheid). Het boek 
Spreuken waarschuwt echter duidelijk waar een keuze voor vrouwe Dwaasheid toe 
leidt: ‘haar genodigden zijn in de diepten van het dodenrijk’ (Sp 9:18). 

- Na Spreuken 1-9 waarin de keuze uiteen wordt gezet, moet vervolgens de rest van het 
boek in het licht van deze keuze worden gelezen. De wijzen geven in hun handel en 
wandel blijk van hun toewijding aan de Heer God met alle gezegende gevolgen van 
dien. De dwazen geven in hun dagelijkse praktijk blijk van hun keuze voor Dwaasheid 
(en daarmee tegen de Heer God) en zullen hiervan de gevolgen ondervinden. 

- Met gebruik van enkele Bijbelteksten over licht en kleur zou ik het boek Spreuken als 
volgt willen uitbeelden: 

  
- Volgens de inleiding van Spreuken gaat de vraag naar de verhouding tot God aan de 

ethiek vooraf.14 
- Vergelijk het grote gebod (Mt 22:36-40). Het eerste en grote gebod is: U zal de Heer, 

uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw 
verstand. Het tweede en gelijke gebod is: U zal uw naaste liefhebben als uzelf. 
- De Heer Jezus voegt hier aan toe: Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de 

profeten. Dat wil dus zeggen dat dit geen nieuwe geboden zijn, maar dat dit 
authentiek Oud-Testamentische onderwijs is. De opzet van Spreuken is hier één 
van de vele voorbeelden van. 
- Vergelijk ook de opzet van de Tien Geboden (Ex 20): de eerste vier geboden 

hebben betrekking op de relatie tot de Heer God, de andere zes geboden 
hebben betrekking op de relatie tot de medemens. 

 
Christus in de Spreuken 
 
Is Hij te vinden in de Spreuken? 
- Wijsheid/Logos (vergelijking Spreuken 8 en Johannes 1)15 

- Veel uitleggers zien een vergaand verband tussen de Wijsheid uit Spreuken 8:22-31 en 
de Logos (dat is Christus) uit Johannes 1:1-18. Er zijn inderdaad opvallende 
overeenkomsten te ontdekken: 

 
Spreuken 8     Johannes 1 
vs 23: van eeuwigheid … van den beginne  vs 1: in het begin 
vs 30: toen was ik (Wijsheid) … bij Hem (de Heer) vs 1: het Woord (Logos) was bij God  
vs 24-30: aanwezig/betrokkenheid  bij schepping vs 3: alle dingen door Hem (Logos) geworden 
vs 30: voor Zijn (de Heer) aangezicht  vs 18: in de schoot van de Vader 
 

                                                
14 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 295) 
15 De vrijheid van de Geest, Ouweneel (p 454-457); De zevende koningin, Ouweneel (p 50-66, 253-258); De 
Geest van God. Ontwerp van een pneumatologie, Ouweneel (p 83) 

Sp 10-31: de praktische uitwerking van Wijsheid 
Veelkleurige wijsheid van God (Ef 3:10) 
 

Sp 1-9: de Wijsheid 
God is Licht (1Jh 1:5) 
Licht van de wereld (Jh 8:12) 
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- Toch zijn er enkele opmerkelijkheden die genoemd moeten worden bij deze 
vergelijking. 
- Het gaat om Vrouwe Wijsheid (Sp 7:4, 8:1, 9:3). Dit is moeilijk te identificeren 

met de mannelijke Logos (Christus). 
- Vertaling Sp 8:30 ‘amoon’  

- Gangbare vertaling: troetelkind 
- LXX, Vulgatus: ‘bouwmeesteres’ of ‘kunstenares’  

- Ouweneel: ‘Als dit de juiste vertaling is, impliceert de term dat God de 
grote Ontwerper van het heelal is, en de Sophia (JMZ: Wijsheid) van God 
de uitvoerende Bouwmeesteres.’16 / ‘…en Christus als de Wijsheid van 
God de uitvoerende Bouwmeester.’17 

- Dit kan ook worden toegepast worden op Christus: in Hem, door Hem, tot 
Hem is alles geschapen (Kol 1:16). 

- Wat moeten we doen met het ‘geformeerd-’ (Sp 8:23) en ‘geboren-zijn’ van de 
Wijsheid? 
- Voor Arius18 was dit vers een argument voor de dwaalleer dat Jezus de eerste 

van alle schepselen zou zijn. 
- Argumenten tegen letterlijke betekenis ‘geformeerd-’ en ‘geboren-zijn’ van 

Wijsheid 
- Er is een toespeling op de eeuwige oorsprong: ‘vóór Zijn werken van ouds 

af’ (vs 22), ‘van eeuwigheid aan’ (vs 23), ‘van den beginne’ (vs 23). 
Vergelijk: ‘in het begin was het Woord…’ (Jh 1:1). 

- Wijsheid is een gepersonifieerde eigenschap van God, die net zo eeuwig is 
als God zelf. Door welke wijsheid zou God die Wijsheid anders hebben 
kunnen scheppen? 

- De benaming ‘eniggeboren Zoon’ die betrekking heeft op de Heer Jezus zou 
dezelfde vragen kunnen oproepen.  
- Origenes (2e/3e eeuw) heeft hiervoor de theologie van de ‘eeuwige 

generatie’ bedacht. De Zoon wordt van eeuwigheid tot eeuwigheid door de 
Vader gegenereerd.  

- Net zoals de Heer Jezus al bij de Vader was (de preëxistente Christus) 
voordat Hij op aarde verscheen, zo was de Wijsheid ook bij God (de 
preëxistente Wijsheid). 

- Andere opvattingen 
- Een rabbijnse traditie ziet de Thora als Gods bouwwerktuig of als blauwdruk 

volgens welke Hij het heelal geschapen heeft. In sommige citaten wordt de Thora 
beschreven als persoon van voor de grondlegging der wereld en zelfs als dochter 
van God. Hier lijkt er dus een sterke koppeling te bestaan tussen Wijsheid en 
Thora.  
- Ouweneel: ‘Deze Wijsheid is Gods scheppingswijsheid, niet alleen de wijsheid 

waarmee Hij alles geschapen heeft, maar ook de Wijsheid (de Thora) die geldt 
voor de geschapen werkelijkheid. In Sp8 zien we Gods wijsheid in de werken 
van Zijn handen, in Jh1 is Christus als het ware het Woord dat uitgaat van 
Gods mond. De Chokma (JMZ: Wijsheid) is dus de wijsheid die geopenbaard 
wordt in Gods scheppingsordeningen.’19 

                                                
16 De zevende koningin, Ouweneel (p 59) 
17 De vrijheid van de Geest, Ouweneel (p 455) 
18 Arius (3e/4e eeuw) leerde dat Jezus Christus weliswaar het hoogste door God geschapen wezen is, maar niet 
goddelijk is. 
19 De vrijheid van de Geest, Ouweneel (p 454) 
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- Let op de opmerkelijke koppeling Wijsheid/Geest 
- Geest van wijsheid  

- In ontwerpers tabernakel (Ex 28:3; 31:3, 6; 35:31). Vergelijk 
(Wijsheid/Thora als model): de dienst van de tabernakel als afbeelding van 
de hemelse dingen (Hb 9:23). 

- Na handoplegging bij overdracht leiderschap van Mozes op Jozua (Dt 
34:9) 

- In verband met de aanwezigheid/betrokkenheid bij de schepping: de 
scheppende Geest van God (Gn 1:1) 

- Lk 11:49 ‘… de wijsheid van God heeft gezegd: Ik zal tot hen profeten en 
apostelen zenden …’. In dit gedeelte is het de wijsheid die een activiteit 
van de Geest (inspireren) doet. 

- Vergelijk Lk 11:13 met Jk 1:5. De Vader geeft de Heilige Geest/wijsheid 
als wij Hem erom vragen. 

- Werking van de geest die zich buigt onder de werking van de Geest 
- Sp 20:27 ‘De geest van de mens is een lamp des Heren, doorzoekende al de 

schuilhoeken van het hart.’ 
- Rm 8:14-17 ‘De Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God 

zijn.’ 
- 1Kor 2:10-13 ‘Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten 

Gods.’  
- Betekenis 

- De Wijsheid kan gekoppeld worden aan de Goddelijke Logos (dat is Christus) en 
ook aan de Heilige Geest. Het bijzondere is dat we in Spreuken leren dat deze 
Wijsheid die al van voor alle eeuwigheid bij God is (en ook God zelf is) de norm is 
voor het dagelijkse leven van hen die in ‘de vreze des Heren’ leven. 
- Ouweneel: ‘Het onderwijs van Sp8 is, dat dezelfde wijsheid die God heeft 

toegepast bij het scheppen van het heelal, door de mens moet worden toegepast 
in zijn praktische leven. Een en dezelfde Wijsheid van God geldt voor de 
hemellichamen, levenloze dingen, planten en dieren enerzijds en voor het 
praktische leven van de mens anderzijds, zowel individueel als in het sociale 
en politieke leven.’ 
- Vergelijk: Spreuken 3 gaat over de rol van wijsheid in het praktische leven 

van de gelovige. Spreuken 3:19-20 spreekt ‘opeens’ over de wijsheid 
waarmee God de wereld geschapen heeft. Gods wijsheid manifesteert zich 
in de toepassing van Zijn Thora; de wijsheid van de mens manifesteert zich 
in de onderhouding van de Thora.20 

- Spreuken 30:4 
- Dit is een opmerkelijke tekst waarin sommige uitleggers een toepassing op de Heer 

Jezus zien. Kijk bijvoorbeeld naar ‘Zoon’(met een hoofdletter) in de SV. Dit kan dan 
een belangrijke verwijzing zijn naar het feit dat de Heer God een Zoon heeft. Andere 
uitleggers denken echter aan de uitlegging dat vers 3-4 spreekt over de onmogelijkheid 
voor een mens om wijsheid te leren, ‘dat hij de Hoogheilige zou kennen’. Het 
antwoord op de (retorische?) vragen zou dan niet ‘God’ moeten zijn, maar 
‘niemand’.21 

 
 
 
                                                
20 De vrijheid van de Geest, Ouweneel (p 454) 
21 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 245) 
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Het Nieuwe Testament over Wijsheid 
- In het Nieuwe Testament komen wij nog veel meer te weten over de Goddelijke Wijsheid. 

Net als van de andere eigenschappen van de Heer God die in het Oude Testament worden 
geschetst, blijkt de Heer Jezus de volmaakte afstraling van de Wijsheid te zijn. Hij wordt 
zelfs geïdentificeerd als de Wijsheid. 
- De Heer Jezus noemt zichzelf meer dan Salomo in zijn wijsheid (Mt 12:42). 
- Het werk (vgl. Mt 11:19) van de Heer Jezus getuigt ervan dat Hij de Wijsheid is  

‘…toch is de Wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld’ (Lk 7:35 NBV). 
- De Heer Jezus werd als kind ‘vervuld met wijsheid’ (Lk 2:40). 
- Paulus schetst wat die wijsheid nou precies is: de gekruisigde Christus (1Kor 1:23-24, 

30; 2:2). Hij is onze Wijsheid van God (1Kor 1:31). 
- In het Nieuwe Testament is het de Gemeente die de veelkleurige Wijsheid van God 

representeert (Ef 3:10). Niet (alleen) door de prediking, maar juist (ook) door haar 
bestaan.22 

 
Spreuken voor ons 
 
Het Nieuwe Testament over de Spreuken 
- Vergelijkbare principes in NT (enkele voorbeelden): 

- Bevrijdende werking liefde: Sp 10:12, 1Pt 4:8 
- Rekenschap over daden: Sp 11:31, 1Pt 4:18 
- Vrijgevigheid: Sp 22:9, 2Kor 9:7 
- Onderwerping aan wereldlijke macht: Sp 24:21, Rm 13:1-7, 1Pt 2:17 
- Bescheidenheid: Sp 25:6-7, Lk 14:10 
- Toepassing van tucht: Hb 12:4-11 
- Gevaar van de tong: Jk 3 (rechtstreeks citaat uit Spreuken: Jk 4:6) 

- Stern: ‘Er is geen aanleiding om aan te nemen dat de ethiek van het Nieuwe Testament 
(zoals bijvoorbeeld naar voren komt in de Bergrede) verschilt van de ethiek van het Oude 
Testament. Door de kracht van de Heilige Geest zullen de gelovigen in staat zijn om deze 
principes in specifieke situaties toe te passen.’23 

 
De Spreuken en de hervorming van ons denken 
- Het is opvallend in het bekende gedeelte waarin Paulus schrijft over de hervorming van 

ons denken (Rm 12:2), dat hij tot tweemaal toe uit Spreuken citeert (‘weest niet wijs in 
eigen ogen’, Rm 12:16/Sp 3:7; ‘vurige kolen’ Rm 12:20/Sp 25:22). 

- Ook voor de Nieuw-Testamentische gelovige geldt, net als voor de vrome Israëliet die de 
Heer vreest, dat alle aspecten van zijn dagelijks leven doortrokken zijn van de Goddelijke 
Wijsheid. De wijsheid van God is een absolute norm voor de praktische handel en wandel 
van de gelovigen. Dit past helemaal niet meer in het postmoderne denken dat wijsheid net 
als waarheid een subjectieve ervaring is. Daarom moeten wij ook vernieuwd worden in 
ons denken, omdat wij niet kunnen blijven denken in overeenstemming met de tijdgeest. 
Pas wanneer wij ons denken ondergeschikt (‘vreze des Heren’) hebben gemaakt aan de 
Bijbelse Wijsheid, kunnen wij de ‘goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God’ 
beproeven en ‘een levend, heilig en voor God welbehaaglijk offer’ zijn (Rm 12:1-3). 
- Harrison: ‘Zelfs de kleinste en ogenschijnlijk onbelangrijke aspecten van het leven 

zijn in feite een belangrijke religieuze (JMZ: geestelijke) ervaring wanneer deze 
aspecten geleefd worden in het licht van de Goddelijke wijsheid.’24 

                                                
22 De zevende koningin, Ouweneel (p 254) 
23 Jewish New Testament Commentary, Stern (p 429) 
24 Introduction to the Old Testament, Harrison (p 1020) 


