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EEN OPMERKING VOORAF.

Alle bijbelboeken leenen zich niet even goed voor een behandeling
in den vorm van een paraphrase. Ook het boek der Spreuken niet. Vooral
niet die gedeelten, die korte spreuken of aphorismen bevatten.

In de paraphrase, die we hierbij aanbieden, hebben we ons daarom
ten zeerste beperkt. Het is veelal gebleven bij een „vrije" vertaling, die
bepaalde nuances, die in een strengere vertaling niet weergegeven kun-
nen worden, tot uitdrukking brengt.

Hierdoor echter werd deze paraphrase te weinig verklarend. Om dit
tekort te vergoeden, geven we vele verklarende opschriften en waar
noodig een afzonderlijke verklaring bij den tekst.

Potchefstroom, najaar 1949.
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TER INLEIDING.

Het bijbelboek „De Spreuken van Salomo" behoort tot de Boeken der
Wijsheid of, zooals ze naar het Hebreeuwsche woord voor wijsheid.
chokma, genoemd worden, de Chokmatische boeken van het Oude Tes-
tament. Ze zijn drie in getal; behalve het boek der Spreuken behooren
de boeken Job en Prediker tot deze groep.

De chokma, de wijsheid, is vrucht van inzicht en ervaring. Ze is niet
schoolsch, maar praktisch van aard, en staat in direct contact met het
leven.

Deze chokma is niet iets speciaal Israelietisch, maar iets algemeen
Oostersch. Chokmatische werken van oude Oostersche volkeren zijn ons
bewaard gebleven. We kennen uit Egypte de Spreuken van Ptah-Hotep
en de Onderwijzing van Merikare. Deze werken zijn zeer oud, uit eeuwen
ver voor Israels zelfstandig volksbestaan. Veel jonger is de Wijsheid van
Amen-em-ope. Dan kennen we nit de Assyrisch-Babylonische wereld de
spreukenverzameling van Achikar, den schrijver van Sanherib en Esar-
haddon.

Het Oud-Testamentische Spreukenboek is, althans in den vorm waarin
wij het nu kennen, iets jonger dan de verzameling van Achikar. Amen-
em-ope eerder iets ouder. De bestudeering van deze laatste verzameling
doet zien dat er tusschen deze en het eerste stuk van de „Spreuken der
wijzen" nit Spr. 22 : 17-24 : 22 een zeer groote overeenkomst bestaat,
z66zeer, dat als waarschijnlijk moet worden aangenomen, dat de Israelie-
tische verzamelaar deze spreuken van Amen-em-ope heeft gekend en er
aan heeft ontleend.

Waar God nu voor Zijn Openbaring gebruik gemaakt heeft van een
Oostersch yolk, het yolk Israel, daar behoeft het geen verwondering te
wekken, dat we in het Oude Testament naast historische en profetische
geschriften ook chokmatische aantreffen. Ook Israel heeft zijn wijzen
gehad, die de problemen, waarvoor het leven hen stelde, bepeinsden.
En zij deden dat bij het licht van den Geest der Openbaring. Hun ge-
schriften getnigen dan ook van levenswijsheid, die wortelt in de vreeze
des HEEREN (zie Spr. 1 : 7). We hebben daarom aan te nemen, dat de
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Goddelijke inspiratie hun levensinzicht heeft geheiligd, zoodat hetgeen
van hun wijsheid in het Oude Testament tot ons gekomen is, geldt als
onfeilbare waarheid — anders zou het trouwens ook niet in den canon
zijn gekomen.

Gaarne vat de Oosterling zijn wijsheid samen in „spreuken".
We plaatsen dit woord tusschen aanhalingsteekens, omdat het nu niet

kan worden verstaan in den zin, dien wij er gewoonlijk aan hechten.
Het Hebreeuwsche woord, dat in het opschrift van dit bijbelboek met

spreuk wordt vertaald, is „maasjaal". Ons begrip „spreuk" en het He-
breeuwsche „maasjaal" dekken elkaar niet. Het begrip „maasjaal" is
veel ruimer. Wij denken bij spreuk aan een kort kernachtig gezegde,
een aphorisme, dat een levensles bevat, uit ervaring geput. Het begrip
„maasjaal" bevat Oa zulke korte kernachtige gezegden. Het tweede deel
van het boek der Spreuken (10 : 1-22 : 16) is juist een verzameling van
zulke aphorismen. Maar onder den titel Spreuken vallen ook stukken
van ander genre. Vooral het eerste hoofddeel, hoofdst. 1-9, bevat
langere beschouwende stukken. Maar ook na de eigenlijke korte-spreuken-
verzameling van 10 : 1-22 : 6 komen kleinere en grootere stukken voor,
die niet passen onder den verzamelnaam „spreuken" in onzen zin.
En letten we op de andere boeken van het Oude Testament, dan blijkt
ons, dat de naam „maasjaal" gegeven wordt aan: spotdichten (Jes.
14 : 4-21) en spotwoorden (Deut. 28 : 37; Jer. 24 : 9), aan raadsels of
fabels, waarin een dieperen zin verborgen ligt (Ez. 17 : 3-10), aan het
klaaglied van Micha 2 : 4, aan de zegeningen en voorzeggingen van
Bileam (Num. 23 en 24), aan leerdichten (Psalm 49, zie vs 5, en 78,
zie vs 2), aan Jobs pleitredenen (hoofdst. 27 en 29).

Dit is een groep van verschillende litteratuursoorten. Wat kan het ge-
meenschappelijke zijn, waardoor ze alle ondergebracht kunnen worden
onder het begrip „maasjaal"?

Het woord maasjaal is naar alle waarschijnlijkheid of to leiden van
een stain, die gelijkheid, evenwijdigheid, vergelijking beduidt. Deze
woorden duiden dan het karakter aan van de onder het hoofd „maasjaal"
vallende litteratuur. Deze karaktertrekken kenmerken echter in het He-
breeuwsch die litteratuur die wij poezie noemen. Een woord voor poezie
kent het Oud-Testamentisch Hebreeuwsch niet. Wij hebben het woord
poezie trouwens ook aan de Grieken ontleend en dat hebben de latere
Joden in hun Nieuw-Hebreeuwsch ook gedaan. Het karakter nu van die
litteratuur bestond voor den Israeliet niet in rijm, maar in bepaalde
zegswijzen, waarin herhaling, maar dan kunstvolle, verheven herhaling,
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evenwijdigheid van uitdrukkingen, parallelisme, het kenmerkende was.
Zoo brengt het woord „maasjaal" ons op de gedachte van gedicht, lied.
En dit is ook in overeenstemming met de bovengegeven opsomming van
de onder het begrip „maasjaal" vallende litteratuur. In Num. 21 : 27
lezen we van „hen, die spreekwoorden gebraiken" of, zooals de Leidsche
Vertaling zegt: „spreukendichters". Ze zijn de beoefenaars en verbrei-
ders van deze poezie, Israels „troubadours"! Met iets van dien aard
begint toch schier elke letterkunde.

Het Spreukenboek van het Oude Testament bevat niet al de boven-
genoemde litteratuurvormen. Toch is het naar den vorm rijk verscheiden.

De verschillende litteratuurvormen zijn min of meer over het boek
verdeeld in overeenstemming met de deelen, waaruit het bestaat. Daarom
willen we nu hieraan eerst onze aandacht schenken.

Het boek der Spreuken is niet te beschouwen als een eenheid, zooals
bijvoorbeeld het boek Jobl) maar als een verzarnelwerk. Verschillende
gegevens van het boek geven ons recht tot deze bewering. Het voor-
naamste van deze gegevens is wel dat van hoofdstuk 25 :1, waar we
lezen: „Ook dit zijn spreuken van Salomo, welke de mannen van Hizkia,
den koning van Juda, hebben bijeencebracht". Uit deze mededeeling
kunnen verschillende dingen worden afgeleid. Allereerst bevestigt ze de
opschriften uit 1 : 1 en 10 : 1, dat namelijk de aan hoofdst. 25 vooraf-
gaande spreuken van Salomo zijn. Dan doet ze blijken, dat er in Hizkia's
dagen — dat is ook ongeveer dr: tijd, waarin de bovengenoemde Achikar
uit Assyrie leefde! — een litteraire, in elk geval een chokmatisch-poetische
belangstelling was voor producten uit het verleden, een belangstelling,
die er toe geleid heeft, dat een groep geleerden of, om het meer Oostersch
te zeggen, een groep „schrijvers", spreuken van Salomo heeft verzameld.
Hoofdstuk 25 : 1 is echter als opschrift boven deze spreuken gezet, niet
door hen zelf, maar door een lateren verzamelaar, die zich heeft bezig-
gehouden met redactioneelen arbeid aan het spreukenboek.

Hij kan de „eindredacteur" zijn. Voorts is het opmerkelijk, dat het
opschrift: „Spreuken van Salomo" tweemaal in dit boek voorkomt: in
1 : 1 en in 10 : 1. In dit laatste vers begint dan de verzameling van korte
spreuken, waarop we boven reeds wezen. Het is niet waarschijnlijk dat het
opschrift nit 1 : 1 herhaald zou worden in 10 : 1. Weil dat hoof dstuk 10 : 1
en v. een oorspronkelijk stuk is met eigen opschrift en dat 1 : 1 het op-
schrift is, dat de eindredacteur boven het geheele boek zette. (De hoofdstuk-

1) Zie de inleiding op de Paraphrase van Job.
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ken 1-9 zijn dan ook door den redacteur voor, andere stukken ni
1 : 10-22 : 16 geplaatst. Volgens deze veronderstelling — en verder dan
een veronderstelling kunnen we in dezen toch niet komen — vormt dan
10 : 1-22 : 16 de eigenlijke romp van het spreukenboek, waar om been
de andere stukken zijn aangevoegd.

We geven dezen romp aan als eindigende bij 22 : 16. Op het eerste
gezicht ziet ge in vs 17 niet een nieuw begin. Er staat echter in de verzen
17-22 van hoofdst. 22 een opwekking, te luisteren naar de woorden der
wijzen! In het licht van hoofdst. 24 : 23, waar staat: „ook dit zijn (spreu-
ken) van de wijzen", moet deze opwekking beschouwd worden als een
nieuw begin en wel van spreuken der wijzen. Er zijn dan in ons spreuken-
boek twee groepen „spreuken", die niet uitsluitend van Salomo zijn,
maar van wijzen n.l. hoofdst. 22 : 17-24 : 22 en hoofdst. 24 : 23-34. Zulke
wijzen zijn menschen die in meer dan gewone mate praktisch inzicht
hebben en de vruchten daarvan in onderwijzing aan anderen en in ge-
schriften ten beste geven. Ze vormen een afzonderlijke groep, zooals
priesters of profeten, een groep, die door God ook als openbaringsorgaan
gebruikt wordt. De manier waarop zij spreken, geeft duidelijk te kennen,
dat. ze zich bewust zijn de waarheid in absoluten zin te spreken, ze weten
zich tolken der wijsheid Gods!

De eerste dezer twee groepen, 22 : 17-24 : 22, is verzameld door iemand,
die zegt: „heb ik niet kernspreuken voor n opgeschreven met raad-
gevingen en kennis, om u bekend te maken de juistheid van betrouwbare
woorden, opdat ge uw zender betrouwbare woorden kunt antwoorden?"
Wie deze „ik" is, is natuurlijk onbekend, maar hij behoort tot het gilde
der wijzen.

De tweeds groep kan van den eindredacteur zijn, die ook de Hizkiaan-
sche groep aanlasschte en idaarna de woorden van Agar en de woorden
van Lemuel.

Volgens het bovenstaande is het Spreukenboek nit het Oude Testament
een verzameling, bestaande uit de volgende deelen:
1. Hoofdst. 1-9. Inleidend deel van het geheele bock.
2. Hoofdst. 10 : 1-22 : 16. Spreuken van Salomo.
3. Hoofdst. 22 : 17-24 : 22. Spreuken der wijzen, eerste en grootste groep.
4. Hoofdst. 24 : 23-34. Spreuken ider wijzen, tweede en kleinste groep.
5. Hoofdst. 25-29. Hizkiaansehe groep van Salomo-spreuken.
6. Hoofdst. 30. De woorden van Agur.
7. Hoofdst. 31. De woorden van Lemuel.

We merkten reeds op, dat deze deelen ook van elkaar verschillen wat
betreft den litterairen vorm, waarin ze gesteld zijn.
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Het inleidend deel bevat langere beschonwende stukken, die we „leer-
dichten" zouden willen noemen. Ze zijn vermanend en waarschuwend van
strekking. De wijsheid wordt aangeprezen en er wordt vooral gewaarschuwd
tegen „den slechten man", dat is de uitzuiger en geweldenaar, en tegen de
„slechte vrouw".

Bijzondere stijlfiguren in deze inleidende hoofdstukken zijn de personi-
ficaties, van de Wijsheid (1 : 20-33; hoofdstuk 8) en van de Dwaasheid
(9 : 13-18) ; een zaligspreking (3 : 13) ; een ,getalspreuk, zooals ze in hoofd-
stuk 30 veelvuldig voorkomen (6 : 16-19). Tenslotte bevat dit inleidend
deel ook aphorismen (3 : 27 en v.).

Het tweede stnk van het boek Spreuken bestaat echter geheel nit
aphorismen. Ze zijn zeer kort gesteld, bestaan nit ongeveer tien woorden
in twee regels. De tweede regel herhaalt de eerste in andere woorden, bijv.:

Hoovaardij gaat vooraf aan het verderf
en hoogmoed komt voor den val. 16 : 18 (vertaling N.B.G.)

of bevat de tegenstelling van den eersten regel, bijv.:

De verkeerden van hart zijn den HEERE een gruwel,
maar de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig.

11 :20 (N.B.G.)

Hoofdst. 16 : 18 geeft een voorbeeld van synonym parallelisme, 11 : 20
van antithetisch parallelisme. In de hoofdstukken 10-15 treffen we bijna
uitsluitend antithetische spreuken aan: de tweede regel begint met:
maar . . . . Ook komt het voor dat de tweede regel meer is dan bloote
herhaling, maar aanvullend is: synthetisch parallelisme. De aanvulling
kan verklarend zijn, bijv.:

Voor koningen is het een gruwel goddeloosheid te plegen,
want door gerechtigheid wordt de troon bevestigd. 16 : 12 (N.B.G.)

of doelaanwijzend, bijv.:

De goddelooze neemt een geschenk uit den buidel aan,
om de paden van het recht te buigen. 17 : 23 (N.B.G.)

of gevolgaanwijzend, bijv.:

Dood en leven zijn in de macht der tong,
en wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. 18 : 21 (N.B.G.)1)

1 )	 ook 13 : 14.
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En hiermede is het aantal variaties van parallelisme niet uitgeput!
Naast de parallelle spreuken vinden we voorts nog spreuken in vraag

vorm; hetzij in den eersten regel (14 : 22) of in den tweeden regel
(17 : 16). Een merkwaardige vorm is ook de definitie: 16 : 21; 21 : 24. Ten
slotte noemen we de vergelijking van ongelijke dingen om de verkieselijk-
held of voortreffelijkheid van het oogenschijnlijk mindere aan te duiden;
bijv.:

Beter een droge bete en rust daarbij,
dan een huis vol vleeschspijzen, waarover men twist.

17 : 1 (N.B.G.)

en de vergelijkingen van gelijke dingen:

Als een gouden ring in een varkenssnuit
is een schoone vrouw zonder verstand. 11 : 22 (N.B.G.)

Deze laatste vorm is de embleem-vorm, die we veelvuldig aantreffen in
de „Hizkiaansche" verzameling: 25 : 11, 12, 13, 14, enz. enz. Het zijn
spreuken die men zich denken kan met een plaatje!

De „Spreuken der wijzen" zijn langer van vorm, ze tellen meer regels.
De Hizkiaansche verzameling van Salomonische spreuken bevat weer
meer aphorismen.

De spreuken van Agur omvatten de „getalspreuken"; bijv.:

Drie dingen zijn mij te wonderlijk,
ja vier begrijp ik niet....

We treffen er ook al een aan in de inleidende hoofdstukken, in hfdst.
6 : 16-19. Deze loopt op tot „zes, ja zeven".

De spreuken van Lemuel bevatten instructies en een lofdicht.

De inhoud van het boek der Spreuken is nog rijker gevarieerd dan de
vorm. Over velerlei onderwerpen, toestanden, verhoudingen, gebruiken,
gewoonten, eigenschappen, enz. hebben de spreukendichters of wijzen
hun meening uitgesproken. Deze uitspraken staan niet gerangschikt. Wan-
neer wij ze echter in verschillende groepen indeelen, verkrijgen we in-
structieve schriftuurlijke gegevens en beschouwingen over de verschillende
onderwerpen, die in dit bijbelboek worden aangeroerd1).

1 ) Men zie mijn referaat: De Spreukendichter over armen en armoede,
in het Diaconaal Correspondentieblad, 37e Jaargang, no 4, 5 en 6, Apr.-Juni
1939.
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Van deze onderwerpen is allereerst to noemen:
De wijsheid: 1 : 1-7, 20-33; hfdst. 2; 3 : 13-18; hfdst. 8 en 9
en daarmede in verband de gedragingen en ervaringen van den wijze en
den dwaze: 3 : 21-26, 35; 10 : 1 (19 : 13a; 29 : 3); 10:23; 12 : 8, 13, 15,
16; 13 : 20; 14 : 7, 8, 9, 15, 16, 24; 15 : 7, 14, 20, 21; 16 : 21-23; 17 : 2,

7, 12, 16, 21, 24, 25; 18 : 2, 15; 20 :3; 23 : 9; 24 : 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14;
26 : 1, 3-12; 27 : 3, 22; 29 : 9, 11.

Hierbij sluiten zich aan de spreuken over de woorden van den wijze en
van den dwaze, over de waarde van woorden, over spreken en zwijgen:
10 : 11, 13, 14, 18-21, 31, 32; 12 : 6, 13, 14, 23; 13 : 2, 3, 14; 14 : 3; 15 : 2,
4, 23, 26, 28; 17 : 27, 28; 18 : 4, 13,20, 21; 20 : 15; 21 : 23; 24 : 28; 25 :
11, 12.

Over valsche getuigen: 21 : 28; 25 : 18; 28 : 21.
Over rechtvaardigen en goddeloozen: 1 : 10-19; 4 : 14-18; 6 : 12-15, 16-19;
10 : 7, 16, 24, 25, 27-30; 11 : 3, 5, 8, 9, 10, 11, 18-21, 23; 12 : 3, 5, 10, 12,
28; 13 : 5, 6, 9; 14 : 19, 34; 15 :29; 16 : 27-31; 21 : 10, 15; 22 : 5; 24 :8,
15, 16; 28 : 12, 28; 29 : 2, 10, 27; 30 : 11-14.
Vervolgens gewaagt een groote groep spreuken van straf en oordeel, van
de regeering Gods, waardoor Hij vergelding oefent: 3 : 31-35;
11 : 7, 24, 27-31; 12 : 7, 21; 13 :21, 22, 25; 14 : 11, 14, 26, 32; 15 :3, 6,
24, 25; 16 : 4, 7; 17 : 11, 13, 19, 20; 18 : 3; 19 : 5, 9, 29; 21 : 7, 12, 13,
16, 18, 21; 22 : 4, 8, 16.

Menige spreuk gewaagt van Gods oppermacht en 's menschen afhanke-
lijkheid: 16 : 1, 2, 3, 9, 33; 17 : 3; 19 : 21; 20 : 12, 24; 21 : 2, 30; 22 : 2, 12;
29 : 26; 30 : 1-7. Over de schepping: 3 : 19, 20; 8 : 22-3L

Over koningen wordt gesproken: 8 : 15; 14 : 28, 35; 16 : 10-15; 19 : 12;
20 : 2, 8, 26, 28; 21 : 1; 23 : 1-3; 24 : 21, 22; 25 : 2-7; 28 : 15, 16;
29 : 4, 12, 14; 31 : 1-9.

Over vrouwen (goede en slechte) : 5 : 1-23; 6 : 20-35; hfdst. 7; 12 : 4; 14 : 1;
18 :22; 19 : 13b, 14; 21:19; 22 : 14;23 :26-28; 27 :15, 16; 29 :3; 30 :20;

31 : 10-31.

Over waarde en vorm van de religie, en de „vreeze des HEEREN":
1 : 7; 9 : 10; 14 : 26, 27; 15 : 8, 9; 16 : 6; 21 : 3, 27; 28 : 9, 13, 14.
Over het ware geluk: 15 : 16, 17; 17 : 1; 19 :23; 22 : 1.
Over lief de en haat: 10 : 12.

Vele deugden en ondeugden komen in bespreking:
Betrouwbaarheid en eerlijkheid en hun tegenstelling: 3 : 3, 29, 30; 10 : 2;
11 :1; 12 : 2, 22; 16 : 8; 19 : 1, 22; 20 : 6, 10, 14, 17, 21, 23; 21 : 5, 6, 8;
24 : 26; 25 : 19; 26 :28; 27 : 18; 28 : 20; 29 : 5. In verband hiermee noe-
men we de uitspraken over geschenken: 15 : 27; 17 : 8, 23; 18 : 16; 21 : 14.
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Over gehoorzaamheid en de genegenheid naar vermaning to luisteren:
1 : 8, 9; 3 : 1, 11; 4 : 1-13, 20-27: 10 :8, 9; 12 : 1; 13 : 1, 13, 18; 15 : 5, 31,
32; 16 : 20; 19 : 16; 23 : 12, 22.

Over spaarzaamheid: 13 11, en verkwisting: 21 :17, 20; 28 : 7.
Over ijver en luikeid: 6 : 6-11; 10 : 4, 5, 22, 26; 12 : 24, 27; 13 : 4; 15 :19;
19 :2, 15, 24; 20 :4, 13; 21 :25; 22 : 13; 24 : 30-34; 26 : 13-16.
Over vriendelijkheid en mildheid: 11 : 16, 17, 25; 16 : 24; 21 : 26; 22 : 9,
11, en over ware vriendschap: 17 : 17; 18 : 24; 27 :5, 6, 9, 10; 28 : 23.
Over beleid: 11 : 14; 15 : 22; 21 : 22.
Over ootmoed en hooghartigheid: 15 : 33b; 16 : 5, 19; 18 : 12; 21 : 4;
29 : 23.
Over verwaandheid en eigenwijsheid: 11 : 2; 12 : 15; 13 : 10; 14 : 6;
15 :12; 21 :24; 22 :10; 29 : 8.
Over laster en spot: 11 : 12, 13; 25 : 23; 26 : 20-22; 30 : 10.
Over valschen schijn: 12 : 9; 13 : 7; 14 : 12 ( = 16 : 25); 25 ;14; 26 : 23-26.
Over onrecht: 13 : 23 (speciaal op sociaal terrein), voorts: 17 : 15, 26;
18 : 5; 19 : 28; 24 : 23, 25, en rechtspraak: 18 :17.
Over eerlijken arbeid: 12 : 11; 14 : 4, 23; 28 : 19.
Over sociale verhoudingen, rijkdom en armoede: 10 : 15; 11 :24,; 13 : 8;
14 : 20, 31; 18 :23; 19 ; 4, 6, 7; 22 :22, 23; 23 : 4, 5; 30 : 7-9.
Over moed en kracht: 16 : 32; 20 : 29.
Over wraakgierigheid: 20 : 22.
Over dronkenschap: 20 : 1; 23 : 19-21, 29-35.
Over nalatigheid: 18 : 9.
Over flinkheid: 22 : 29; 24 : 27.

Over afgunst: 3 : 31; 23 : 6-8; 24 : 1, 2, 19, 20.
Over halpvaardigheid: 3 : 27, 28; 24 : 11, 12.
Over leedvermaak: 24 : 17, 18.
Over verantwoordelaheid: 26 : 18, 19.
Over onbedachtzaamheid: 29 : 20.
Over menschenvrees: 29 : 25.

Over barmhartigheid: 28 : 27.
Over voorzichtigheid en bescheidenheid: 27 : 1, 2; 30 : 32, 33.
Over jaloerschheid: 14 : 30; 27 : 4.
Over matigheid: 27 : 7.
Over beetendigheid: 27 : 8.
Over onbeheerschtheid: 25 : 28.
Over opvliegendheid: 14 : 17, 29; 15 : 18; 19 : 19; 22 : 24, 25; 29 ; 22.
Bijzondere aandacht verdienen de sprenken, die blijk geven van psycho-
logisch inzlcht: 12 : 25; 13 :12, 19a; 14 : 10, 13, 30; 15 : 1, 4, 13,
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15; 17 : 9, 10, 14, 22; 18 : 1, 14, 19; 19 : 3, 11; 20 : 11, 27; 25 : 15-17, 20;

27 : 17, 21.
Hiertoe kunnen ook gerekend worden de spreuken die getuigen van
menschenkennis: 12 : 26; 20 : 5; 27 : 19.
Voorts die over opvoedkunde: 13 : 24, 25; 19 : 18, 25; 20 : 30; 21 : 11;
22 : 6, 15; 23 : 13, 14; 29 : 15, 17, en over de opleiding van den slaaf:

29 : 19, 21. Voorts ook 16 : 26.
Andere onderwerpen die nog aan de orde komen zijn:
De grijsheid: 16 : 31. 's Menschen diepe zondigheid: 20 : 9. Het vijfde
gebod: 19 :26; 20 :20; 28 :24; 30: 17. Borgtoeht: 6 : 1-5; 11 : 15; 17 :
18; 20 : 16; 22 :26, 27; 27 : 13. De boodschapperskunst: 13 : 17; 15 :30;
25 : 25. Landdiefetal: 22 : 28; 23 : 10, 11. Wraakneming: 24 : 29;

25 : 21, 22. Rente (woeker): 28 : 8. De waarde der openbaring: 29 : 18.
De heler: 29 : 24. Het geweten: 28 : 1. De bemoeihals: 26 : 17. De onge-
gronde vloek: 26 : 2. Misplaatste lof: 28 : 4. De aanprijzing van het
herdersleven: 27 : 23-27.

De Israölietische wijsheid liet haar licht vallen over heel het bont-
kleurige leven!

De wijsheid, waarvan dit bijbelboek uitvloeisel en vertegenwoordiger is,
werd, zoo zagen we reeds, gepersonificeerd, voorgesteld als een vrouw.
Deze personificatie is natuurlijk een stijlfiguur, maar dat deze stijlfiguur
gebruikt wordt, is to danken aan de hooge waardij die de auteur aan de
wijsheid toekent. Een ander bewijs van deze hooge waardeering is de

deftige meervoudsnaam, in vertaling niet herkenbaar, die aan de wijsheid
gegeven wordt (1 :20; 9 : 1; 24 : 7). We schreven in die gevallen: NVIJS-
HEID. De hooge plaats die de wijsheid inneemt, blijkt voorts hieruit, dat
ze in een zeer nauw contact wordt gezien met de godsvrucht: 1 : 7; 1 : 29;
15 : 33a. Wie de wijsheid versmaadt, krijgt dezelfde straf als hij die on-
gehoorzaam is aan Gods geboden: 1 : 28; 5 : 22, 23 en vele andere uit-
spraken. Zij is dan ook afkomstig van God zelf, 2 : 6. In spreuken met
een tegendelling vinden we dikwijls niet alleen wijs en dwaas of recht-
vaardig en goddeloos aan elkaar tegenovergesteld, maar ook wijsheid en
goddeloosheid: 13 : 15, ook 3 : 31-35. Het is wijs om Gods geboden op to
volgen, maar de dwaasheid is een uiting der zonde. Zoo kan dan ook de
dwaasheid, in haar tegenovergesteldheid aan de wijsheid, de „eer" krijgen
gepersonificeerd to worden als „Vrouwe Dwaasheid" (vertaling N.B.G.,
9 : 13). Maar zij wordt geteekend als een hoer en daarmee als zondares

bij uitstek!
De „wijzen", de spreukendichters en wijsheidsleeraars, ook „schrijvers"

geheeten, wat zooveel zeggen wil als geleerden, staan dan ook naast
priesters en profeten. Hun sanded in de Schriften des Ouden Verbonds

15



dragen zij voor, zonder, gelijk de profeten, zich te beroepen op inspraak
des HEEREN of op opdrachten Gods. Zij putten rechtstreeks uit de
bron der wijsheid. Dat is hun leiding door den Geest der Openbaring.

De gedachtenwereld, die het Spreukenboek als achtergrond heeft, wordt
voornamelijk gekenmerkt door de vergeldingsgedachte, die in tallooze
spreuken doorschemert. Deze gedachte is, dat de rechtvaardige voorspoed
heeft en dat de goddelooze zijn straf niet ontgaat. Het is dezelfde gedachte,
waaruit de vrienden van Job spraken, maar die voor Job onaanvaardbaar
was, om de eenzijdigheid waarmee ze werd voorgedragen.
De voorspoed voor den rechtvaardige is dan meest gelegen wel niet in
enkel stoffelijke goederen, want de waarde der wijsheid gaat goud en
zilver ver te boven, maar toch in dingen van dit leven, als overvloed
(3 : 10), veilig wonen (1 : 33; 2 : 21, 22; 3 : 26 enz.), een lang leven
(3 : 2; 4 : 10, enz.) en gezondheid (3 : 8). Ook genade bij God en de
menschen (3 : 4). Ook deze opvattingen liggen in de traditioneele lijn.
Toch steken sommige uitspraken boven dit niveau uit. We noemen 3:
11, 12, waar uitdrukkelijk wordt geleerd, dat God ook kastijdt uit vader-
lijke lief de, en de spreuken, die uitzicht bieden op de overzijde van het
graf: 15 : 24, waar sprake is van „opwaartsche wegen" en een ontwijken
van het doodenrijk. Zoo noemt ook 14 : 27 als vrucht van de vreeze des
HEEREN, die een bron des levens is, het ontwijken van de strikken
des doods. Deze uitspraken kunnen verstaan worden in den zin van: in
het leven gespaard blijven. Deze opvatting is echter wel arm en doet
aan de waarde der spreuk tekort: een mensch blijft toch niet steeds in
het (aardsche) leven gespaard. Rijkere beteekenis mag aan deze uitspraken
worden toegekend, vooral in het licht van 14 : 32, waar staat dat de recht-
vaardige „zelfs in zijn dood een schuilplaats vindt" (vertaling N.B.G.).
Daarnaast noemen we de spreuken, die gewagen van een „toekomst":
23 : 17, 18; 24 : 14, 20. .Hoewel deze uitspraken vaag zijn, zijn ze toch te
veelzeggend voor de bewering, .dat de Oud-Testamentische wijsheid niet
verder zag dan het aardsche leven.

Wat ten slotte den tijd betreft waarin dit bijbelboek geschreven is,
volstaan we met de opmerking, dat er verschil is tusschen het schrijven
der verschillende onderdeelen en het verzamelen en rangschikken dier
onderdeelen tot het geheel. De mededeeling omtrent het werk van de
Hizkiaansche schrijvers is het eenige uitgangspunt, dat vastigheid geeft.
De tsfeer, die het boek teekent, bijv. voorliefde voor het agrarische leven
en het ideaal der huisvrouw, passen bij den koningstijd, waarheen ook de
namen Salomo en Hizkia verwijzen. Ook zijn de sociale misstanden,
waarop sommige spreuken wijzen, dezelfde waartegen de profeten uit
den tijd voor de ballingschap hebben getoornd.
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Spreuken 1 : 1-6

INLEIDEND DEEL VAN HET SPREUKENBOEK (Hfdst. 1-9)

OPSCHRIFT (1 : 1-6).

In dit opschrift wordt de inhoud van dit bijbelboek
genoemd: spreuken, en wat het doel is van deze
spreukenverzameling. Dit doel wordt in vijfvoudige
omschrijving uiteengezet. Deze breede omschrijving
noemt het doeI in verschillende synonieme uitdruk-
kingen, waarin echter onderscheid gemaakt wordt
tusschen tweeerlei, n.l. tusschen de intellectueele op-
merkzaamheid, die noodig is om de wijsheid, die in
de spreuken opgesloten ligt, te vatten en het wijze
levensgedrag, dat men zich kan eigen maken door
ook te doen, wat in de spreuken staat. Het doel is
dus tweeledig: ten eerste: het verstand op te scher-
pen, ten tweede: het levensgedrag te verbeteren.
Voorts wordt in dit opschrift gezegd voor wie deze
wijsheidslessen bestemd zijn: voor den „knaap", d.w.z.
voor hen die nog jong zijn, dus: voor de onervarenen.
Maar — dit merkt vs 5 bij wijze van tusschenzin op —
ook de wijze kan luisteren. Een mensch is immers
nooit te oud om te leeren!

1 : 1 De spreuken van Salomo,
den zoon van David, den koning van Israel,
strekkende

2 tot het leeren kennen van wijsheid en goede gedragingen,
tot het verstaan van wijze gezegden,

3 tot het verkrijgen van verstandige leiding
en van gerechtigheid, goede zede en oprechtheid,

4 tot het verschaffen van behoedzaamheid aan onervarenen
van kennis en bedachtzaamheid aan den knaap —

5 maar ook de wijze zal, als hij luistert, zijn inzicht verdiepen,
ook de verstandige zal er nieuwe inzichten door verwerven —

6 tot het verstaan van spreuk en raadsel
en van de diepzinnige woorden der wijzen.
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Spreuken 1 : 7—

DE EERSTE SPREUK (1 : 7)

Deze eerste spreuk staat als de kernspreuk van alle
wijsheid boven de geheele verzameling. Zij bestaat uit
een tegenstelling: wie waarlijk naar wijsheid streeft
moet beginnen met den HEERE te vreezen, dus met
godsvrucht; maar het verachten van wijsheid en tucht
is dwazenwerk. Dit dwazenwerk is volgens de tegen-
stelling goddeloosheid, gelijk in Psalm 14 : 1 het de
dwaas is, die zegt: er is geen God. De tegenstelling
in deze eerste spreuk is niet eenvoudig. Dan zou er
staan: den HEERE te vreezen is het begin der kennis,
maar den HEERE niet te vreezen is dwaasheid. De
spreuk gaat echter in het maken van de tegenstelling
tegelijk een stap verder door te zeggen, waarin de
dwaasheid bestaat: wijsheid en tucht verachten. Dit
wordt dan tegelijk als goddeloosheid bestempeld. Zoo
wordt een nauw verband gelegd tusschen wijsheid en
godsvrucht. Bij vele spreuken zijn we geneigd te
zeggen, dat ze toch eigenlijk niets met de godsvrucht
te maken hebben. Ze schijnen gewone levenswijsheid
te zijn, die menschen, Welke God niet vreezen, ook kun-
nen hebben. lnderdaad kunnen die menschen ook in
de resultaten der wijsheid deelen. Maar dat is met alle
dingen zoo. Ze plukken ook de vruchten, die God
laat groeien, denken echter niet aan hun Schepper,
danken God niet in alles. Ze hebben dan ook den
wortel der wijsheid niet gegrepen. Ze zien haar
achtergrond niet. Ze zullen ook licht die wijsheid
loslaten en eigen inzichten volgen als hun dat nut-
tiger schijnt. Ze hebben niet die verbondenheid aan
de wijsheid, omdat ze de godsvrucht, de verbonden-
heid aan God missen. Dat hebben de godvruchtigen
wel. Achter de wijsheid staat de godsvrucht. Tegen
den achtergrond van deze eerste spreuk en haar
kenmerkende uitspraak voor alle spreuken van dit
bijbelboek moeten we dan ook elke spreuk trachten
te bezien.

1 : 7 Den HEERE te vreezen is het begin der kennis,1)
maar dwazen verachten wijsheid en tucht.

GOEDE EN SLECHTE RAADGEVERS (1 : 8-19)

De spreukendichter richt zich tot den enkeling en
noemt hem, zooals in de wijsheidslitteratuur van het

1 ) Vgl. 9 : 10a.
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-1 : 14

oude Oosten gebruikelijk is, „mijn zoon". Hij draagt
hem op, wel te luisteren naar den raad der ouders.
Vader en moeder worden beide genoemd. Hij moet
eehter niet luisteren naar hen, die hem willen ver-
leiden om verkeerde dingen te doen en zoo zich te
verrijken. Deze slechte raadgevers zijn menschen, die
anderen uitmergelen en daarbij niet schromen zelfs
zoo ver te gaan, dat hun slachtoffers geheel te gronde
gaan en zelfs het leven er bij insehieten. Het zijn de
gierigen en zelfzuchtigen zonder eenig sociaal gevoel,
die oneerlijk zijn in den handel, onbarmhartig in
schuldvorderingen en daarbij de weer niet ontzien.
De profeten hebben ook fel getoornd tegen deze
maatschappelijke misstanden, zie bijv. Amos 8, Micha
2 en 3, Jes. 10. Het motief, waarmede de spreuken-
dichter zijn waarschuwing aandient, is, dat zij, die
zulke praktijken volgen, er zelf aan te gronde gaan —
dat is de straf Gods er op!

1 : 8 Mijn zoon, luister naar de terechtwijzingen van uw vader l) ,
en verwerp niet, wat uw moeder u leerde.

9 Want dat te doen zal u zijn als een moovie kroon op uw hoof d
en als een sierketen om uw hals.

10 Mijn zoon, als slechtaards u willen verleiden,
bewillig dan niet.

11 Ze zeggen dan:
„Ga met ons mee!
We hebben mooie plannen en leggen het listig aan!"
Maar weet, het verloopt niet zonder bloedvergieten
en hun proof is de onschuldige,
die hun niets heeft misdaan.

12 Want ze ontzien niets.
Dat blijkt uit hun brallende taal:
„We zullen als het graf hen levend verslinden,
met huid en Naar als die in de groeve nederdalen.

13 Dan zijn hun bezittingen voor ons:
Allerlei kostbare goederen zullen we vinden
en onze huizen vullen met den buit.

14 Doe met ons mee!
We verdeelen den huh door het lot.

1 ) Vgl. 6 : 20.
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Spreuken 1 : 15—

Gij zult met ons den buit verloten.
Gelijk zult ge met ons opdeekn.
Een buidel hebben we met ons alien."

15 Mijn zoon, ga niet met hen mee!
Zet uw voet niet op hun wegen!

16 Want dat ze zoo hard loopen, dat is om kwaad te doen
en dat ze zoo haastig zijn, dat is om bloed te vergieten.

17 Met hindert niet, dat het net wordt uitgezet,
terwijl de vogels het zien —
ze vliegen er toch wel in!

18 Zoo hebben deze ,slechtaards er geen erg in,
dat zij met hun booze plannen
zich zelf ten ondergang voeren.')
Ze hebben mooie plannen — tegen hun eigen bloed!
Ze leggen het listig aan — tegen hun eigen leven!

19 Zoo is het einde voor ieder
die zich ten koste van anderen verrijkt.
Die rijkdom is de dood voor zijn bezitters.

DE WIJSHEID SPREKENDE INGEVOERD (1 : 20-33)

In deze verzen wordt de wijsheid voorgesteld als een
persoon, als een predikster, die in het openbaar op.
treedt. Haar gehoor is echter een onwillige schare,
die niet wil luisteren. Daarom is haar prediking een
dreigen met straf. Haar dreiging is even ernstig als
de dreiging der profeten jegens het in zonde ver-
'harde yolk (vergel. Jes. 1 : 15; Jer. 11 : 11; Jer. 14 : 12 ;
Ez." 8 : 18; Micha 3 : 4). Daaruit blijkt, dat verwerping
van de wijsheid even erg is als ongehoorzaamheid
aan Gods geboden. In vs 29 wordt dan ook naast de
„kennis" in synoniem verband genoemd de „vreeze
des HEEREN". Deze nauwe samenhang tusschen wijs-
heid en godsvrucht was ook de inhoud van de eerste
spreuk.

1 :20 De WIJSHEID roept luide op de straat,
ze laat haar stem hooren op de pleinen,

21 ze predikt midden in het menschengewoel,

1) Vgl. 21 : 7
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-1 : 33

ze spreekt in de poorten der stad:
22 „Hoe lang nog, o onbedachtzamen, zult ge zoo argeloos

[voortleven?
hoe lang nog hebben de spotters lust zich met spotternij

{ te vermaken?
hoe lang nog blijven de zotten afkeerig van kennis?

23 ,Ge moet acht geven op mijn tucht!
Zie, ik zal mijn gedachten voor u uitspreken
en u meedeelen, wat ik denk:

24 Omdat ge weigert te luisteren, als ik predik;
omdat er niemand opmerkzaam is, als ik den vinger
waarschuwend ophef;

25 omdat ge al mijn raadgevingen in den wind slaat;
omdat ge mijn tucht niet wilt —

26 zal ik op mijn beurt ook lachen, wanneer gij in nood ver-
en spotten, wanneer er verschrikking over u komt, [keert,

27 ja, wanneer de verschrikking over u komt als een storm
en de nood u overvalt als een vloed.

28 Dan zullen ze wel tot mij roepen,
maar ik zal niet antwoorden.
Dan zullen ze ijverig naar mij zoeken,
maar mij niet vinden.

29 En dat, omdat ze van de kennis een afkeer hebben gehad
en niet verkozen hebben den HEERE te vreezen.

30 Mijn raadgevingen — daar hebben ze niet aan gewild!
Wat ik ook zei ter vermaning — ze hebben het geminacht.

31 Ze zullen de vrucht van hun eigen handelingen eten
en genoeg krijgen van hun eigen planners.

32 Want de onbedachtzamen zullen door hun eigen afkeerigheid
in den dood geraken
en de dwazen zullen door hun eigen zorgeloosheid omkomen.

33 Maar wie naar mij luistert zal veilig en rustig wonen,
zonder dat hij kwaad behoeft te duchten."

DE VRUCHT DER WIJSHEID (hfdst. 2)

De wijsheidsleeraar neemt nu weer zelf het woord en
richt zich tot zijn leerling. Hij wijst op de vrucht der
wijsheid. Deze vrucht is velerlei en wordt opgesomd
in een lange goed volgehouden volzin. In dezen vol-
zin wordt ten eerste genoemd de voorwaarde ter ver-
krijging van de vrucht der wijsheid. Deze is naar
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Spreuken 2 : 1—

wijsheid te streven. De vrucht zelf wordt genoemd
in twee uitspraken, die beginnen met dan . . . . (vss
5 en 9). De eerste van deze twee uitspraken noemt
als vrucht der wijsheid het vinden van God. Wijsheid
leidt tot vreeze des HEEREN, want (vs 6) de HEERE
geeft wijsheid. De logica dezer redeneering is deze:
omdat wijsheid van God afkomstig is, zal ze den
wijze tot God terugvoeren. De laatste van deze twee
uitspraken noemt als vrucht der wijsheid het vinden
van de goede houding in de samenleving en de bate
die men daar zelf van heeft. Deze vrucht wordt
nader omschreven door twee negatieve aanduidingen.
De goede houding in de samenleving zal den wijze
voor twee gevaren behoeden n.l. voor den slechten
man (vs 12) on voor de slechte vrouw (vs 16). De
slechte vrouw wordt aangeduid met twee verschillen-
de woorden, die beide „vreemd" beteekenen. De
bedoeling van het eerste van deze twee woorden is:
die zich verwijdert, zich vervreemdt n.l. van wette-
lijkheid en zede, dus de losbandige, de onzedelijke.
De bedoeling van het andere woord is: buitenlandsch.
Door Isrags bijzondere positie onder de volkeren is
het buitenlandsche voor den vrome en wijze uiteraard
verdacht. (N.B. „vreemde goden"). Ten slotte wijst
de wijsheidsleeraar op het eindresultaat van den
wijze, dat ook door de gepersonificeerde WIJSHEID
genoemd is (1 : 32, 33) : het zal den rechtvaardige
wel gaan, maar den goddelooze zal het kwalijk gaan.
Elk van de bovengenoemde onderwerpen, zes in getal,
staat in een metrisch afgerond onderdeel van dit
ook symmetrisch zuiver opgebouwde hoofdstuk, dat
dus bestaat uit een volzin van zes strophen. De
schrijver toont zich hier een goed taalbeheerscher.

2 : 1 Mijn zoon, indien ge 'mijn woorden aanneemt
en mijn geboden bij u bewaart,

2 ge dus uw oor te luisteren legt naar wijsheid
en uw hart neigt naar inzicht,

3 ja, indien ge roept om verstand
en schreeuwt naar inzicht,

4 indien ge er naar zoekt als naar geld,
er naar speurt als naar verborgen schatten,

5 dan zult ge leeren verstaan den HEERE te vreezen
en uitvinden God te kennen,

6 want de HEERE geeft wijsheid,
uit Zijn mond komt kennis en inzicht,
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-2 : 22

7 en Hij bewaart als 't ware een voorraad van hulp voor de
[oprechten

en beschermt als een schild degenen, die volkomen van
8 als een Wachter op de paden van het recht 	 [wandel zijn,

en een Bewaker van den weg der vromen —

9 dan zult ge leeren verstaan, wat recht is en plicht
en rechtschapenheid en alle pad, dat ten goede leidt,

10 want wijsheid zal uw hart binnengaan
en de kennis zal aangenaam zijn voor uw ziel,

11 bedachtzaamheid zal over u waken
en verstandigheid zal u behoeden,

12 om u te weerhouden van den weg, die tot het booze leidt,
van den man, die booze dingen spreekt,

13 van hen, die de wegen, die recht zijn, verlaten
en liever op wegen, die duister zijn, gaan,

14 die er vermaak in scheppen kwaad te doen
en juichen over de booze dingen van den slechtaard,

15 wier wegen verkeerd zijn
en afwijken van de sporen, die hun betamen,

16 om u te weerhouden van de lichtekooi,
van de vreemde, die vleiende woorden spreekt,

17 die haar jeugdvriend, haar man, in de steek laat
en het goddelijk verbond, dat haar bindt, vergeet,

18 want haar huis verglijdt naar den dood
en haar wegen komen uit bij de dooden;1)

19 alien, die naar haar toe gaan, komen immers niet terug
en zijn den weg ten leven voor goed bijster —

20 opdat ge zoudt gaan op den weg der goeden
en bewaren de paden der rechtvaardigen,

21 want de oprechten zullen het land bewonen
en de vromen daarin overgelaten worden,

22 terwijl de goddeloozen van het land worden afgesneden
en de afvalligen daaruit worden uitgeroeid.

1 ) Vgl. 5 : 5; 7 : 27.
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Spreuken 3 : 1—

EEN VIJFTAL VERMANINGEN (3 : 1-10)
De vernieuwde aanspraak „mijn zoon" wijst op een
nieuwen aanhef. Er volgen vijf vermaningen, elk met
een belofte. De eerste vermaning is inleidend tot de
andere vier. Van deze heeft de eerste betrekking op
den omgang met den medemensch, de laatste zegt
dat God ook geeerd wil worden met stoffelijke gaven.
De beide middelsten waarschuwen tegen vertrouwen
op eigen inzicht. De ware wijsheid is uit God. Eigen
inzicht is vreemd aan godsvrucht. Het kan daarom
op een dwaalspoor leiden. De beloften liggen op
stoffelijk terrein, maar God wordt niet uitgeschakeld
(zie vs 4 en 6) ! Vs 7 wordt aangehaald in Rom 12 :16c.

3 : 1 Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet;
uw hart moet mijn, bevelen bewaren;

2 want een lang leven — en dat in vrede en welvaart —
zullen ze u verschaffen.1)

3 Vriendelijkheid en betrouwbaarheid moeten u niet verlaten.
Bind ize aan uw hals — om ze niet te verliezen.
Schrijf ze in uw hart — als op een schrijftafeltje.2)

4 Zoo zult ge genade vinden en goed resultaat
bij God en bij de menschen.

5 Vertrouw op den HEERE met uw gansche hart
en steun niet op uw eigen inzicht.

6 Ken Hem in al uwe wegen.
Dan zal Hij uw wegen effenen.

7 Wees niet wijs in uw eigen oogen.
Vrees den HEERE en wijk van het kwade.

8 Het zal genezing zijn voor uw vleesch
en lafenis voor uw gebeente.

9 Eer den HEERE door Hem van uw goederen te geven
en van het beste van al uw inkomsten,

10 idan zullen uw schuren gevuld worden met koren
en uw kuipen overvloeien van most.

1) Vgl. 9 :lib.
2) Vgl. 7 : 3.
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-3 : 12

GOD KASTIJDT UIT LIEFDE (3 : 11, 12)

De spreuk, in deze beide verzen vervat, wordt aange
haald in Hebr. 12 : 5, 6. Niet letterlijk. Dit komt
doordat de schrijver van den brief aan de Hebreen
citeert, niet volgens het Hebreeuwsch van het Oude
Testament, maar volgens de bekende Grieksche ver-
taling der Zeventigen, de z.g. Septuagint. Deze ver-
taling wijkt hier nog al wat of van het Hebreeuwsch.
De grootste afwijkingen van den Hebreeuwschen tekst
komen voor niet in de vermaning van deze spreuk,
maar in de motiveering der vermaning. Maar wat in
den Hebreeuwschen tekst het meest opvalt, is in de
Grieksche vertaling — en bijgevolg ook in Hebr.
12 : 6 — gebleven: God kastijdt uit liefde. We vinden
elders in het Oude Testament de gedachte, dat het
laden paedagogische waarde heeft. Bijv. in Amos
4 : 6-11. De daar beschreven kastijdingen leidden niet
tot bekeering. Ook in de rede van Elihu (Job 33) en
daar duidelijker dan in Elifaz' eerste rede (Job 5),
die in dit verband gewoonlijk ook wordt aangehaald.
Elihu zegt echter meer en ook wat anders dan Elifaz.
Natuurlijk is de achtergrond van al deze Schriftplaat-
sen de liefde Gods. Ze wordt echter niet met name
genoemd. Dit is wel het geval in deze spreuk en dat
is dan ook haar bijzondere waarde. Het behoeft ons
daarom niet te verwonderen, dat ze in het Nieuwe
Testament wordt aangehaald. Deze bijzondere waarde
van deze spreuk wordt nog verhoogd, doordat er
staat: als een vader. Tot de bovengenoemde afwij-
kingen van den Griekschen tekst van den Hehreeuw-
schen behoort ook, dat deze woorden daar anders
luiden. Vele Schriftverklaarders meenen, dat de Griek-
sche lezing beter is. De argumenten hiervoor zijn dat
de Hebreeuwsche tekst wat stroef loopt en dat de
vergelijking van God met een vader elders in het
Spreukenboek niet voorkomt. Deze argumenten zijn
zwak. De zin loopt vlot door de woorden „Hij kas-
tijdt" uit vs 12a in vs 12b weer op te nemen. De ver-
gelijking van God bij een vader is zeer schriftuurlijk
en kan dus ook in het Spreukenboek voorkomen.
Dat dit slechts eenmaal het geval is, is geen bezwaar.
We houden ons aan den Hebreeuwschen tekst, waar-
door deze spreuk een bijzonderheid behoudt, die ze
in het citaat van Hebr. 12 : 6 niet meer heeft: dat
God kastijdt nit vaderlijke liefde!

3 : 11 Mijn zoon, veracht de tucht des HEEREN niet
en krijg geen afkeer van Zijn kastijding,

12 want de HEERE kastijdt, wien Hij liefheeft;
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S?reuken 3 : 13—

Hij kastijdt als eera. Vader den zoon,
in wien Hij welgevallen heeft.

EEN ZALIGSPREKING (3 : 13-18)

Deze groep spreuken begint en eindigt met een zalig-
spreking van hem, die wijsheid verkregen heeft. Want
wie haar bezit, bezit meer dan stoffelijke goederen,
zonder dat deze uitgesloten zijn. Zooals iemand, die
met beide handen weldaden uitdeelt, deelt ook de
wijsheid uit en wel tot veraangenaming en tot zeker-
stelling van het leven.

3 : 13 Zalig is de mensch, die wijsheid gevonden heeft;
,de man, die inzicht verkregen heeft,

14 want die te verwerven is beter dan zilver te verwerven,
en de bate, die ge daarvan hebt, is meer waard dan goud.

15 De wijsheid is kostbaarder dan koraal')
en al waarin ge behagen moogt scheppen,
staat met haar niet gelijk.

16 Een lang leven is in haar rechterhand,
in haar linkerhand is rijkdom en eer.

17 Zij leidt op liefelijke wegen.
Wie haar volgt, gaat op paden van vrede.

18 Wie naar haar grijpt, grijpt naar een levensboom.
Gelukkig te prijzen is hij, die haar bezit!

SCHEPPING DOOR WIJSHEID (3 : 19, 20)

Ook God, de Schepper, handelde bij het groote schep-
pingswerk volgens wijsheid — hoe zou de mensch dan
zonder wijsheid kunnen? De spreukendichter maakt
hier gebruik van een drievoudige varieering en spreekt
van wijsheid, verstand en kennis in Gods scheppings-
werk. Dit vloeit hieruit voort, dat, naar een alge-
meene Oostersche voorstelling, de wereld driedeelig
is. De drie deelen worden genoemd in het tweede
gebod: hetgeen boven in den hemel is, hetgeen
onder op de aarde is, hetgeen in de wateren
onder de aarde is. Deze voorstelling komt over-
een met de gewone alledaagsche waarneming en
moet dan ook z66 door ons worden opgevat, wat
gemakkelijk kan, omdat de alledaagsche waarneming
steeds gelijk blijft. De drie gebieden, die we zoo
onderscheiden, zijn alle drie door wijsheid geschapen.

1) Vgl. 8 : 11.
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De varieering: wijsheid, verstand en kennis is slechts
kunstvorm. Naast de wateren van beneden, die door
Isplijting van ,den aardkorst te voorschijn komen,
worden de wateren van boven genoemd, onder de
benaming van dauw. (Voor deze twee groepen van
wateren vergelijke men het scheppingsverhaal, Gen.
1 : 7, en het zondvloedverhaal, Gen. 7 : 11).

3 : 19 De HEERE heeft door wijsheid de aarde gegrondvest.
Hij stelt door verstand de hemelen vast.

20 Door Zijn kennis zijn de oceanen ontsprongen
en druppelen de wolken dauw.

VEILIGHEID VAN DEN WIJZE (3 :21-26)

In deze spreuken wordt weer gewezen op de waarde
van de wijsheid, met name op de veiligheid des levens,
die men door haar verkrijgt. De waarheid der eerste
spreuk (1 : 7) straalt duidelijk door in het slot: de
wijze is godvruchtig, hij vertrouwt op den HEERE.

3 : 21b Mijn zoon, bewaar beleid en bedachtzaamheid,
21a laat ze niet wijken uit uw gezicht,
22 want ze zullen voor u het leven zijn

en een sieraad voor uw hals.
23 Dan zult ge uw weg veilig gaan

zonder dat uw voet zich stoot.
24 Dan kunt ge zonder vrees ter ruste gaan

en als ge ligt, zal uw slaap zoet zijn.
25 Vrees niet voor plotseling opkomende verschrikking

noch voor verwoesting die over de goddeloozen komt,
26 want gij vertrouwt op den HEERE,

Die uw voet voor den strik zal behoeden.

HULPVAARDIGHEID JEGENS DEN NAASTE
(3 : 27, 28)

Twee spreuken, die tot hulpvaardigheid manen. De
eerste bevat een zeer sterke uitdrukking: onthoud het
goede niet aan deszelfs eigenaars. Om misverstand te
voorkomen, merken we op, dat er niet staat: het goed,
wat have, bezitting beteekent, maar het goede, dus
wat goed, aangenaam, weldadig is. Wie is nu deze
eigenaar daarvan? Natuurlijk kan daarmede in de
eerste plants bedoeld worden hij, die bij machte is
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weldadigheid, goed te doen. Het woord eigenaar of
heer heeft in het Hebreeuwsch een zeer uitgebreide
beteekenis. Naar het Hebreeuwsche taalgebruik kan
het ook beteekenen — en dat is pier het geval —
hij die er recht op heeft, omdat hij het noodig heeft,
dus de nooddruftige. Hij heeft geen recht in juridi-
schen zin. Maar, zoo zegt de spreukendichter, hij
heeft recht in ethischen zin d.w.z. hij moet geholpen
worden. Dat ligt in de uitdrukking: deszelfs eige-
naars. Daarmede wordt de plicht den arme te helpen
wel zeer zwaar beklemtoond. De tweede spreuk wraakt
onwilligheid om te helpen en het zoeken van nit.
vluchten door uitstel.

3 :27 Weiger niet weldadigheid te doen aan degenen,
wier toestand dat eischt,
terwijl ge in staat zijt het te doen.

28 Zeg niet tegen uw naaste:
„Ga nu maar weg en kom later eens weer,
dan zal ik u helpen" —
terwij1 ge het gevraagde wel hebt.

EERLIJKHEID JEGENS DEN NAASTE (3 :29, 30)

Wanneer uw naaste een gevoel van veiligheid heeft in
uw nabuurschap, is het gemakkelijk om, misbruik ma-
kende van zijn goed vertrouwen, hem te bedriegen.
Tegen zulk een oneerlijkheid waarschuwt de eerste van
deze twee spreuken. Een dergelijke oneerlijkheid is
het valsche aanklachien tegen hem in te dienen om
daar munt uit te slaan. Wie zulke dingen doet, behoort
tot de geweldenaren, over wie de volgende pericoop
handelt.

3 : 29 Smeed geen booze plannen tegen uw naaste,
die in goed vertrouwen bij u woont.

30 Doe hem niet zoo maar een proces aan,
als hij u niets heeft misdaan.

WEES NIET JALOERSCH OP GEWELDENAREN
(3 : 31-35)

De geweldenaren zijn dezelfde groep van menschen,
tegen wie ook gewaarschuwd wordt in 1 : 10 en v. en
in 2 : 12-15. Ze schijnen soms succes te hebben, d.w.z.
ze kunnen rijk worden door hun geweldenarijen.
Maar zulk een rijkdom moet men niet begeeren, want
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de HEERE heeft een afschuw van zulke praktijken.
De geweldenaren komen tenslotte bedrogen nit. In het
slot van deze pericoop wisselt het woord „dwazen"
weer of met „geweldenaren": zie hiervoor ook de
Eerste Spreuk. Vs 34 wordt aangehaald in Jak. 4 : 6
en 1 Petr. 5 : 5.

3 : 31 Wees niet jaloersch op hen, die geweld plegen
en begeer niet hen op eenigerlei wijze na te doen.

32 Want zulk een booswicht is den HEERE een gruwel,
maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.

33 De vloek des HEEREN heerscht in het huis der boozen,
maar Hij zegent het oord, waar de rechtvaardigen vertoeven.

34 Jegens overmoedigen betoont Hij zich ook als een geweldige,
maar aan ootmoedigen bewijst Hij genade.

35 De wijzen verkrijgen eer,
maar de dwazen worden met schande beladen.

BREEDVOERIGE AANPRIJZING DER WIJSHEID
(hf dst. 4)

De spreukendichter-wijsheidsleeraar dient zich hier
aan als een vader en wekt zijn leerlingen, die hij
kinderen noemt, op, te luisteren. Hij herinnert aan zijn
eigen jeugd en geeft door wat zijn vader tegen hem
zei. Ook deze vader begint met een opwekking om
te luisteren, waarna dan de eigenlijke vermaning be-
gint in vs 5. Deze vermaning houdt in, de wijsheid na
te jagen. De voortreffelijkheid daarvan wordt op
beeldsprakige wijze aangetoond. In vs 10 vinden we
dan een aanspraak: „mijn zoon". Waarschijnlijk is de
spreukendichter ook hier nog bezig zijn vader te ci-
teeren en dan ook nog in vs 20, waar de aanspraak
„mijn zoon" weer voorkomt. Het is echter ook moge-
lijk, dat de spreukendichter bij vs 10 begint zelf het
woord te nemen. Hij zeide echter in vs 1: „zonen"
of „kinderen", hier: „mijn zoon". Daarom houden
we het er voor, dat de spreukendichter tot het einde
van het hoofdstuk doorgaat met weer te geven, wat
zijn vader zeide. In elk geval bevat vs 10 een nieuwen
aanhef. De inhoud is echter zakelijk gelijk aan het
voorafgaande: een opwekking om te luisteren en
welke baat dat zal brengen. In vs 14 volgt echter
(eindelijk) een concrete zaak, die tot de wijsheids-
beoefening behoort n.l. niet komen op de wegen der
goddeloozen. De slechtheid van deze menschen is weer
dezelfde die in 1 : 10 en v. en in 2 : 12-15 geteekend
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wordt en waarvoor ook in 3 : 31-35 gewaarschuwd
wordt. Zooals men soms van honger niet kan slapen,
zoo kunnen deze lieden niet slapen als ze niet eerst
„het brood der goddeloosheid" gegeten hebben, d.w.z.
goddeloosheid bedreven hebben.
In vs 20 begint weer een nieuwen aanhef, weer met een
opwekking om toch te luisteren. In vs 23 volgt een
concreet wijsheidsadvies: het hart bewaren, d.w.z.
het innerlijke, de gezindheid (vergel. 1 Sam. 16 : 7;
1 Kron. 28 : 9; Ps. 7 : 10; Jer. 4 : 4). Echter niet
alleen het hart, ook mond en lippen, vergel. Ps.
141 : 3, en de oogen, verge!. Job 31 : 1.

4 : 1 Hoort, kinderen, naar de tucht van een vader
en let op om inzicht te leeren,

2 want ik bied u goede lessen —
verzuim mijn onderricht niet!

3 Toen ik een kind was, aan de zorg van mijn vader toever-
een klein en dierbaar kind bij mijn moeder, 	 [trouwd,

4 leerde mijn vader mij
en placht te zeggen:
„Uw hart houde mijn woorden vast,
bewaar mijn geboden — dan zult ge leven.

5 Verwerf wijsheid, verwerf inzicht!
Wees daarbij niet vergeetachtig
en wijk niet of van de woorden, die ik spreek.

7 Daarmee begint de wijsheidsbeoefening:
met wijsheid na te streven.
Wat ge ook al moogt verwerven,
inzicht behoort er bij te zijn.

6 Laat haar niet los — zoo zal zij u behoeden.
E1eb haar lief — zoo zal zij u bewaren.

8 Houd haar hoog — zij zal u groot maken.
Zij zal u eeren, zoo gij haar gretig aanvaardt.

9 Zij zal de krans zijn, die ge om uw hoofd legt
en de sierlijke kroon, waarmede ge u uitdost."

10 „Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan,
dan zullen de jaren van uw leven vele zijn.

11 In den weg der wijsheid geef ik u onderricht,
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ik leid u in het rechte spoor.
12 Ala ge loopt, zal uw voet niet beklemd raken,

ja, al loopt ge snel, ge zult niet struikelen.
13 tHoudt u aan de tucht, zonder te verslappen,

neem haar in acht, want ze is uw leven.
14 Kom niet op het pad der goddeloozen,

zet op den weg der boozen uw schreden niet,
15 laat dien weg liggen en ga er niet langs,

vermijd dat pad en loop door!
16 Het is het pad van menschen, z66 slecht!:

als ze geen kwaad gedaan hebben, kunnen ze niet slapen,
als ze niet iemand in het ongeluk hebben gestort,
dan worden ze door slapeloosheid gekweld.

17 Want kwaad doers is hun dagelijksch voedsel,
ze eten het als brood,
ze drinken het als wijn!

18 Maar het pad der rechtvaardigen
is als de lichtende dageraad,
die toeneemt in kracht,
tot de middagzon hoog staat.

19 De weg der goddeloozen is duisternis.
Ze struikelen zonder te zien waarover."

20 „Mijn zoon, wees toch opmerkzaam op mijn woorden
en leg uw oor te luisteren naar mijn uitspraken.

21 Laat ze niet wijken uit uw gezicht,
bewaar ze in het binnenste van uw hart,

22 want ze zijn het leven voor hen, die ze vinden,
genezing voor heel hun lichaam.

23 Behoed uw hart meer dan alle andere dingen die men
want daaruit zijn de uitgangen des levens: [bewaart,
uw innerlijk beslist over uw handelingen.

24 Doe echter oak van u weg verkeerdheid in woorden
en laat verre van u zijn valschheid der lippen.

25 Uw blik moet voorwaarts zien,
uw oogopslag rechtvooruit zijn.

26 Zorg dat uw voet op gebaande wegen blijft
en dat uw wegen bereid zijn.

27 Wijk niet af, noch naar rechts, noch naar links
en weer uw voet van het kwade."
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MIJD DE VREEMDE VROUW (hfdst. 5)

Na de gebruikelijke opwekking tot luisteren gaat de
spreukendichter dit keer schielijk over tot zijn onder-
werp: met de beschrijving van de verleidelijkheid der
vreemde" vrouw zit hij er dadelijk midden in. De

vrouw, tegen wie hij waarschuwen wil, noemt hij met
twee benamingen, als in hoofdst. 2. Zie aldaar. De
vermaning, die hij geeft, is zoowel negatief als posi-
tief. Negatief is de vermaning de vreemde te mijden,
positief is de raad zich te houden bij zijn eigen
vrouw. Zonder de hoogere waarde van huwelijk en
huwelijkstrouw te miskennen, bepaalt hij er zich dus
toe er op te wijzen, dat de omgang met een vrouw op
wettige wijze moet worden gezocht en niet op on-
wettige wijze. Ook in de motiveering van zijn ver-
maning bepaalt hij zich tot de tijdelijke en stoffelijke
nadeelen, die uit onwettig verkeer voortvloeien: ha
brengt tot armoede. Hoe dit toegaat, zegt hij niet.
Alleen spreekt hij (vs 14) van gemeente en vergade-
ring. Hiermede zal hij bedoelen de juridische instel-
lingen, die oordeelen over wetsovertreders. Voorts
kan gedacht worden aan den toornigen man der
vreemde vrouw, die een losgeld eischt of een proces
aandoet. In ieder geval mag nit het gezegde afgeleid
worden, dat zich in te laten met andere vrouwen
schadelijk is voor de behartiging van arbeid en be-
drijf, wat verarming ten gevolge heeft. Wanneer het
zoover is, komt de spijt, de wroeging (vs 11). De
vermaning zich bij zijn eigen vrouw te houden, ge-
schiedt onder het beeld van drinkwater, dat noodig
is en verkwikt. Het water uit zijn bornput drinken,
behoort tot de trekken, waarmede het gelukkige leven
geteekend wordt (Jes. 36 : 16). Na de beeldspraak:
drink nit uw eigen bornput (vs 15-17) volgt de ver-
maning zonder beeldspraak: verheug u over de vrouw
uwer jeugd (vs 18 en v.). De uitweiding der beeld-
spraak in vs 16 doelt op het veronachtzamen der
eigen vrouw, waardoor deze, gekrenkt en onbevredigd,
er toe komen kan zich aan anderen te geven. De eigen
vrouw wordt als bekoorlijk beschreven. Na deze op-
portunistische motieven wordt tenslotte gewezen op
den hoogeren achtergrond: de alziendheid van den
HEERE, Die de zonde straft.

: 1 Mijn noon, schenk aandacht aan mijn wijsheid,
neig uw oor near mijn verstandigheid,

2 opdat ge bedachtzaam moogt zijn
en de kennis, die ik u meedeel, u moge behoeden.
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3 Want de lippen der losse van zeden druppelen zoete
{ woorden,

zooals de honigraten den honing laten overvloeien,
en haar vleitaal is gladder dan olie.

4 Ten slotte echter zal blijken, dat ze bitter is als alsem
en scherp als een tweesnijdend zwaard.

5 Haar voeten dalen af naar den dood,
haar schreden leiden onverbiddelijk naar de hel.')

6 Zonder dat ge het merkt, leidt zij u op doolwegen,
opdat ge den weg ten leven niet zoudt inslaan.

7 Nu dan, kinderen, hoort naar mij!
Wijkt niet af van de woorden, die ik spreek!

8 Houdt uw weg ver van haar
en komt niet dicht bij de deur van haar huis,

9 opdat het gevolg niet zij,
dat ge aan anderen uw eervolle positie moet afstaan,
aan onbarmhartigen, wat ge in jaren opgebouwd hebt;

10 dat vreemden zich verzadigen aan uw vermogen
en uw zuur verdiende geld belandt
in het huis van een onbe'kende.

11 Dan huilt ge ten slotte van spijt,
vervallen en uitgeteerd van ellende.

12 Dan zegt ge:
,,Hoe was ik zoo dwaas tucht to haters,
hoe was het mogelijk, dat mijn hart afkeerig was van

[vermaning,
13 dat ik niet luisterde naar de stem van mijn leeraars

en het oor niet heb geleend
aan degenen, die mij onderrichtten!

14 Bijna al dit kwaad is me overkomen
in de rechtzitting der gemeente
en der rechtsprekende vergadering."

15 Drink water uit uw eigen put
en wat welt uit uw eigen bron.

16 Moet het water van uw eigen bronnen wegloopen
en straten en pleinen overstroomen?

1) Vgi. 2 :18; 7 : 27.
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17 Laat die toch voor ti. zijn, voor u alleen,
zonder dat iemand anders daaraan komt!

18 Laat uw eigen bron geprezen zijn
en geniet van de vrouw uwer jeugd,

19 de bevallige hinde,
de bekoorlijke ree.
Laat haar borsten u altijd dron'ken maken,
wees gedurig verrukt over haar liefkozingen.

20 Waarom, mijn zoon, zoudt ge u laten bedwelmen
door een die los van zeden is
en een vreemde in uw armen nemen?

21 Want de wegen van een man liggen open voor de oogen
en Hij slaat al zijn gangen gade.	 [des HEEREN

22 De goddelooze wordt door zijn eigen ongerechtigheid ge-
zijn izonden zijn als strikken, waarin hij vastraakt. [vangen;

23 Hij sterft daar hij geen tucht kent.
Door zijn groote dwaasheid komt hij om.

OVER BORGSTELLING (6 : 1-5)

Wie iets van iemand leent, moet een onderpand geven
of een borg hebben. Deze borg legt dan de verklaring
af, dat hij, zoo noodig, de verplichting van den ont-
leener jegens hem die verleent, op zich neemt. Wan-
neer de ontleener niet bij machte is zijn verplichtin-
gen na te komen, moet de borg betalen. De schuld-
eischer verwacht dat ook — er is geen ontkomen aan.
Toch zal men soms uit oprechte naastenliefde een
ander moeten helpen door zich als borg beschikbaar
te stellen. Als borgstelling op zichzelf iets verkeerds
was, zou het geen deel uitmaken van de verlossings-
gedachten (zie Job 17 : 3; Ps. 119 : 122 en Hebr.
7 : 22, alwaar Jezus Borg wordt genoemd). Dat deze
spreuk toch zoo alarmeerend over borgstelling han-
delt, is te verklaren uit de misbruiken, die van borg-
stellingen worden gemaakt. De geholpene kan slordig
en nalatig zijn en daardoor zijn borg maar voor hem
laten betalen. Een aanzienlijk man kon ook schulden
maken en het op zijn borg laten aankomen. Het was
dan moeilijk den aanzienlijke te dwingen zelf zijn
verplichtingen na te komen. De achtergrond van deze
spreuk is wel de ontaarding van het zedelijke leven
in den tijd, waaruit deze spreuk afkomstig is.
Maar wat moet nu de borg doen, als hem deze moei-
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lijkheden bedreigen? Deze spreuk is wei erg breed-
voerig in het teekenen van de gevaren van den borg
en van de intensiteit, waarmede hij moet optreden.
Het herhaalde: „mijn zoon" getuigt van een zekere
bewogenheid van den leeraar. Maar wat hij dan ma-
terieel moet doen, wordt slechts met weinige en voor
ons niet zoo erg duidelijke woorden gezegd. (Soort-
gelijke geringe materieele inhoud tegenover breedheid
in het formeele troffen we ook aan in hoofdstuk 4.)
De eenige materieele raadgeving staat in het slot van
vs 3, dat in de nieuwe Nederlandsche vertaling van
het N.B.G. aldus wordt weergegeven: ga, klamp uw
naaste aan en bestorm hem. Oogenschijnlijk zijn dit
twee raadgevingen, maar ze zijn min of meer syno-
niem. Er wordt dus eigenlijk maar een raad gegeven.
Voorts is wel de vertaling „bestorm hem" vrij zeker,
maar „klamp hem aan" niet. Anderen vertalen met:
haastig zijn, zoodat er ook maar een raad overblijft:
ga hem haastig bestormen. Deze raadgeving is niet
overduidelijk. Wij vatten haar aldus op: laat uw
naaste, voor wien ge borg geworden zijt, niet zijn
gang maar gaan, maar oefen alle mogelijke druk op
hem uit en bevorder, waar ge kunt en moogt, zijn
nut, opdat hij straks zijn verplichtingen kan nakomen
en van uw borgstelling geen gebruik behoeft to wor-
den gemaakt.

6 : 1 Mijn zoon, in 'en ge voor iemand borg zijt geworden,
ten behoeve van een ander handslag gegeven hebt —

2 ge zijt gevangen door uw eigen woorden,
gebonden —

3 doe toch dit, mijn zoon, opdat ge u er uit redt!
want ge zijt nu in de macht van een ander!:
ga heen en oefen van stonde aan druk op uw naaste uit,
opdat hij zijn verplichtingen nakome.

4 'fees niet slaperig of slap,
laat het er niet maar op aankomen.

5 Red u, want ge zijt als een gazelle, die door de jacht —
als een vogel, die door de strik bedreigd wordt.

HET VOORBEELD DER MIEREN (6 : 6-11)1)

Het gekrioel der mieren is in wezen een ordelijke
organisatie, waardoor allerlei werkzaamheden worden

1 ) Vgl. 30 : 25.
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verricht. Deze spreuk noemt daarvan alleen dit, dat
ze voedselvoorraden opleggen. Dit is inderdaad —
althans voor sommige mierensoorten — juist. Om
deze arbeidzaamheid wordt de mier den luiaard ten
voorbeeld gesteld. Vervolgens wordt gewezen op de
gevolgen van luiheid: armoede. Op een zeker tij dstip
wordt de luiaard plotseling gewaar, hoezeer hij ver-
armd is; hij is er door overvallen, als door een snellen
looper d.i. een struikroover, en als door een „gewa-
pend man", letterlijk staat er schilddrager; bedoeld
wordt iemand, die van zijn wapens een verkeerd ge-
bruik maakt, een bandiet.

6 : 6 .Ga naar de mieren, o luiaard!
Kijk wat zij doen en leer daarvan!

7 Want hoewel ze geen aanvoerder hebben,
noch ambtenaar noch koning,

8 maken ze des zomers hun brood gereed —
maken ze in den oogst voorraad van voedsel.

9 Hoe lang nog, o luiaard, zult ge blijven liggen?
Wanneer zult ge uit uw slaap opstaan?

10 „Nog even slapen", mompelt ge,
„nog even liggen,
nog even makkelijk liggen...."

11 Straks wordt ge door armoede overvallen
als door een struikroover,
door gebrek
als door een bandiet.

DE „BELIALSMENSCH" (6 : 12-15)

De naam Belial is ons bekend uit de Statenvertaling.
Deze naam is een samenstelling van twee Hebreeuw-
sche woorden en beteekent nietswaardigheid. Een
belialsman is dus een nietsnut, een deugniet. Het is
echter een karakteristiek woord met bijzonder scher-
pen klank. In de geschriften die jonger zijn dan het
Oude Testament is Belial een naam geworden voor
Satan, ook in het Nieuwe Testament (2 Cor. 6 : 15).
Om deze bijzondere scherpte, die deze naam had in
den Israelietischen mond hebben we hem onvertaald
gelaten.
De belialsman wordt hier beschreven als een „ge-
meene kerel", die allerlei geheimzinnige teekens
geeft aan zijn kameraden.

36



-6 : 19

Zijn straf is een plotselinge dood. Dit gold voor een
fel oordeel Gods. Het „daarom" waarmede deze straf-
aankondiging door den spreukendiehter wordt inge-
leid, getuigt van de strafopvatting, die met haar tegen-
hanger: de rechtvaardige heeft voorspoed, het pro-
bleem is voor Job (zie het boek Job).

6 : 12 Een belialsmensch is een bedrieger.
Hij gaat rond met valsche woorden.

13 Hij knipt met zijn oogen.
Hij geeft teekens met zijn voeten.
,Hij spreekt met zijn vingers.

14 Zijn hart is vol slinksche streken.
'Hij is altijd bezig iets kwaads te bedenken.
Zoodoende is hij een onruststoker.

15 Daarom zal zijn ondergang plotseling komen.
In tijd van een oogenblik wordt hij onverbiddelijk ver-

[brijzeld.

ZES, JA, ZEVEN GRUWELIJKHEDEN VOOR GOD
(6 : 16-19)

Deze spreuk behoort bij de zoogenaamde „getal-
spreuken". De noeming der getallen geschiedt niet
met het doel een exacte opgave te doen, maar is een
stijlvorm, zie Amos 1 en 2. De zonden, die den Heere
een gruwel zijn, worden weergegeven door het noe-
men van de lichaamsdeelen, die bij die zonden een
opvallende rol spelen: hoogmoed door hoogmoedige
oogen. God haat dus geen oogen en tongen, maar
hoogmoed, leugen. Deze spreekwijze is ook de achter-
grond van Jezus' uitdrukking: indien uw hand u
ergert....

6 : 16 De volgende zes dingen haat de HEERE,
ja, zeven zijn een gruwelijkheid voor Hem:

17 Verwaande oogen.
Een valsche tong.
Onschuldig-bloed-vergietende handen.

18 Een-booze-plannen-smedend hart.
Gretig-naar-het-kwade-snellende voeten.

19 Een leugen-blazende valsche getuige.
Een onruststoker tusschen broeders.
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Spreuken 6 : 20—

WAARSCHUWING TEGEN DE OVERSPELIGE
VROUW (6 :20-35)

Na de gebruikelijke opwekking om te luisteren geeft
de spreukendichter weer een waarschuwing tegen on-
tucht. Dit is wel de allerdwaaste zonde. Om dit te
doen zien wordt een vergelijking gemaakt met diefstal
uit nood. De slechte vrouw, over wie hier gesproken
wordt, is de ontrouwe gehuwde vrouw. Verkeer met
haar is wel de ergste vorm van ontucht. Voor de straf-
fen op deze zonde, zie Levit. 20 : 10 en Deut. 22 :22.

6 : 20 Mijn zoon, bewaar het gebod van uw vader1)
en veronachtzaam niet het onderricht van uw moeder,

21 maar bind die u zelf steeds weer op het hart,
hang ze als kostbaarheden om uw hals.

22 Wanneer ge op weg en pad zijt, zullen ze u geleiden,
wanneer ge u ter ruste begeeft zullen ze over u waken,
wanneer ge opstaat zullen ze u bemoedigen.

23 Want het gebod is als een lamp
en het onderricht als een licht.
De vermaningen der tucht zijn een weg
die leidt naar een gelukkig leven.

24 Dan wordt ge bewaard voor de slechte vrouw,
voor de verlokkende woorden van de vrouw van een ander.

25 Koester in uw hart geen heimelijk verlangen
naar haar schoonheid.
Laat haar verleidelijke blik u niet inpalmen.

26 Want een prostituee verleidt u om haar broodwinning,
maar de overspeelster jaagt een kostbaar leven in het verderf.

27 Zal iemand vuur in zijn schoot dragen
zonder dat zijn kleederen verbranden?

28 Of zal iemand op gloeiende kolen loopen
zonder dat zijn voeten verzengen?

29 Zoo ook kunnen de gevolgen niet uitblijven voor den man,
die naar de vrouw van zijn naaste gaat.
Niemand kan haar aanraken
en toch onschuldig verder leven.

30 Wanneer iemand steelt uit gebrek
om zijn honger te stillen —

1) Vgl. 1 : 8.
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niemand zal hem verachten.
31 Wel moet hij, als hij betrapt wordt,

een zevenvoudige vergoeding geven,
ja, misschien wel zijn gansche bezit.

32 Maar wie overspel doet met een vrouw,
die heeft totaal gebrek aan verstand.
Hij komt er niet of met een geldsom!
Wie zich zelf te gronde wil richten, moet dat maar doen!

33 Hij vervalt tot allerlei narigheid en schande.
Zijn smaad is onuitwischbaar.

34 De jaloezie van den echtgenoot brandt als een vuur.
Wanneer hij wraak neemt —
hetzij in het particuliere leven of voor het gerecht —
dan is hij onverbiddelijk.

35 Kom niet met eenig aanbod van een losgeld,
hij neemt het toch niet aan;
en al biedt ge op zijn weigering nog meer,
hij gaat er niet op in!

DE VERLEIDELIJKE OVERSPEELSTER (hfdst. 7)

In dit hoofdstuk vinden we weer een vermaning tegen
ontucht, met name tegen de onwettige verhouding
met een andermans vrouw. De spreukendichter be-
schrijft, wat hij op straat zag gebeuren, een weinig
verheffend groote-stads-avondtafereeltje. Het gedrag
en de woorden der ontrouwe vrouw wordt realistisch
beschreven en de dwaasheid van den dommen jongen,
die „er in loopt" wordt op aangrijpende wijze voor-
gesteld.

7 : 1 Mijn zoon, onthoud wat ik zeg
en geef mijn geboden bij u zelf een goede plaats.

2 Bewaar mijn gebod, opdat ge gelukkig moogt leven.
Bewaar mijn onderricht als uw oogappel.

3 Bind ze aan uw vingers, om ze niet te vergeten.
Schrijf ze op in uw hart, als op een schrijftafeltje.1)

4 Wees er gemeenzaam mee —
en zeg tot de wijsheid: ,,gij zijt mijn zu.ster",
poem de verstandigheid uw boezemvriend.

1) Vgl. 3 : 3.
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5 Dan zult ge bewaard worden voor de zedelooze ,vrouw,
voor eens anders vrouw, die zoete woorden spreekt.

6 Want ik heb gezien hoe gevaarlijk ze is.
1k zat in mijn huis voor het venster
en keek nit naar buiten.

7 Daar zag ik nit op de onnoozele menschen.
Onder de jongelieden bemerkte ik er een,
die geheel en al van verstand ontbloot was.

8 Hij liep op de straat bij de hoe'k waar zij woonde,
zijn schreden waren op den weg, die naar haar huis leidt.

9 :Het was tegen den avond, in de schemering,
de nacht brak aan, duister, zonder maanlicht.

10 En zie, daar komt die vrouw aan, haar huis uit.
Ze loopt hem tegemoet,
gekleed, niet waardig als een huisvrouw,
maar als een hoer
en op haar qui vive!

11 Ze is druk en onstuimig.
Rustig in haar huis blijven kan ze niet.

12 Nu loert ze hier, dan weer daar
in straten en op pleinen.

13 Als ze den jongen man ziet, klampt ze hem aan.
Ze kust hem.
Zander een spoor van schaamte of verlegenheid op haar
zegt ze tegen hem:	 [gelaat

14 „t Is feest bij mij!
Want ik had een wensch geuit
en een belofte gedaan.
Die heb ik vandaag betaald.
Ik heb mijn dankoffer gebracht.
Daarvan heb ik nu een vroolijken maaltijd.

15 Maar ik heb geeri gezelschap.
Daarom ging ik er op uit
om uw gezellig bijzijn to verkrijgen.
lk zocht naar u en heb u gevonden.

16 Ik heb mijn matras bedekt met dekens
en met kieeden van Egyptisch linnen.

17 Ik heb mijn bed geurig gemaakt met mirre, aloe en kaneel.
18 Kom, last ons in mingenot zwelgen, tot den morgen toe.

Laat ons de liefde genieten.
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19 Bang zijn hoeft ge niet,
want de man is niet in zijn huis.
Hij is op reis, ver weg, voor zaken.

20 Want veel geld heeft hij bij zich gestoken.
Hij zal niet terugkomen voor hij reizen kan bij voile maan.1)

21 Zoo haalde zij hem over, met deze vleitaal.
Ze verleidde hem met haar zoete woorden.

22 Voetstoots liep hij haar na.
illij leek wel een koe, die naar de slachtplaats gaat!
Een hert, dat op het net toeloopt,

23 tot een pijl zijn lever doorboort!
Een vogel, die snel op de strik toevliegt,
zonder besef dat het hem het leven kost.

24 Nu dan, kinderen, hoort naar mij.
Luistert met aandacht naar wat ik zeg.

25 Laat toch uw hart niet verlokt worden
om haar te volgen.

26 Want velen heeft ze ten val gebracht,
verslagen liggen ze neder.
Talrijk zijn haar slachtoffers,
ten doode gedoemd.

27 ,Haar huis binnengaan —
dat is den weg naar den dood inslaan,
den weg, die afdaalt naar het diepste van het doodenrijk.2)

DE WIJSHEID GODS (hfdst. 8)

Evenals in hoofdst. 1 : 20 en v. wordt ook nu de
wijsheid persoonlijk voorgesteld. De spreukendichter
vestigt de opmerkzaamheid op haar met een vraag,
om de aandacht nog meer te spannen. De wijsheid
treedt in het openbaar als predikster op met een op-
wekking tot de — meestal onverstandige — menschen
om haar te volgen.

8 : 1 Roept daar de Wijsheid niet?
Doet de verstandigheid daar niet luide haar stem hooren?

2 Ze staat op de hoogten Tangs de wegen, op de kruispunten.

1) Zie vs 9.
2) Vgl. 2 : 18; 5 :5.
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3 Ze roept bij de poort vooraan de stad,
waar de menschen de poorten binnengaan:

4 „Ik roep tot u, o mannen!
Ik richt me tot u, o menschen!

5 Gij argeloozen, leert toch beleid te ihebben!
Gij dwazen, leert toch besef te hebben!"

De Wijsheid getuigt van haarzelf, dat zij de waarheid
spreekt. Daarentegen heeft ze een afkeer van godde-
loosheid. Uit deze tegenstelling blijkt, dat de wijsheid
niet iets zuiver verstandelijks is, maar ook zedelijk
van aard.

6 „Hoort toch, wat ik zeg is voortreffelijk
en mijn woorden zijn juist.

7 Want ik spreek de waarheid
en van goddeloosheid heb ik een afschuw.

8 Al de woorden, die ik spreek,
zijn in overeenstemming met de waarheid.
Er is niets bij, dat verdraaid of verkeerd is.

9 De verstandigen zullen hun juistheid inzien
en wie tot inzicht gekomen zijn,
zullen erkennen, dat ze recht zijn."

De Wijsheid getuigt van haarzelf, dat haar waarde
niet naar stoffelijke normen is te bepalen.

10 „Neemt mijn vermaning aan — liever dan zilver.
Verkiest kennis boven het fijnste goud.

11 Want wijsheid is beter dan koralenl)
en al wat begeerlijk is staat met haar niet gelijk."

De Wijsheid getuigt van haarzelf, dat zij groote be-
teekenis heeft voor het praktische leven. Vs 13 ver-
breekt het verband eenigszins.

12 „Ik, de Wijsheid, ben omringd met beleid,
ik word bevonden de leermeesteres der bedachtzaamheid.

13 Den HEERE te vreezen sluit in het kwade te haten.
Ik haat hoogmoedigheid en verwaandheid,

1 ) Vgl. 3 : 15.
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een zondigen levenswandel
en den mond, die vol valschheid is.

14 Bij mij is goede raad en uitkomst,
ik heb inzicht, ik heb moed.

15 Door mij regeeren de koningen
en beschikken de oversten recht.

16 Door ,mij heerschen vorsten en edelen,
elk die op de aarde macht heeft."

De Wijsheid treedt in innige relatie met hen, die haar
lielhebben en naar haar zoeken, en doet hen deelen
in haar — meer dan stoffelijke — vrucht, welke zij in
rechtmatigheid uitdeelt.

17 1k heb lief, die mij liefhebben.
Die naar mij zoeken, zullen mij ook vinden.

18 Rijkdom en eer zijn met mij,
heerlijk goed en al wat recht is.

19 Mijn vrucht is beter dan goud,
ja, beter dan het fijnste goud.
Mijn opbrengst beter dan het fijnste zilver.

20 1k ga langs den weg der gerechtigheid,
midden op de paden van het recht,

21 zoodat ik hen, die mij liefhebben, rechtmatig goed geef,
waardoor hun schatkamers vol worden.

In vs 22 begint een geheel ander gedeelte, waarin de
Wijsheid meedeelt, dat zij v6Or alle dingen geschapen
is. We vinden hier dus een eenigszins andere voor-
stelling dan in het verheven „wijsheidshoofdstuk" uit
het boek Job. Daar, in hoofdstuk 28, wordt gezegd,
dat God bij Zijn eerste scheppingswerken haar zag
(vs 27). De Wijsheid is daar dus als een vondst Gods,
die door God wordt gewaardeerd en doorgrond. Daar
achter ligt de gedachte van het zelfstandig, onafhan-
kelijk bestaan der Wijsheid. In het Spreukenboek is
de wijsheid een schepping Gods, zij het dan ook aan
alle andere scheppingswerken voorafgaand. De breede
manier, waarop dit gezegd wordt, geeft tegelijk een
beschrijving van de schepping. Opmerkelijk is dat de
Wijsheid wordt voorgesteld als een kind. Ze werkt
niet mede bij de schepping, maar ziet met vermaak
toe bij het werk des Vaders. Bijzonder vermaak heeft
zij in de mensehen, wel in den „staat der rechtheid".
Ondanks deze voorstelling van de Wijsheid is dit
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Schriftgedeelte toch aangewend voor de „Leer des
Zoons" in het stuk der Drieeenheid. De kerkvaders
zeiden dat hier gesproken werd van het werk des
Zoons bij de schepping. Dit geldt echter eerder van
Job 28. De goddelijke Wijsheid is in dit dogmatisch
schema vereenzelvigd met de Logos, een naam voor
den Zoon van God. In dit licht kunnen ook de zelf-
getuigenissen der Wijsheid (vs 6-16) worden verstaan.
Zij is de Wijsheid Gods!

22 De HEERE heeft mij geschapen
als het begin van Zijn scheppingswerken,
voor al Zijn andere werken,
van ouds af.

23 Van eeuwigheid ben ik gemaakt,
van het allereerst af aan,
voor de aarde bestond.

24 Ik ben geboren
toen er nog geen afgronden waren,
toen er nog geen kolken waren
met geweldige wateren.

25 VOOr de bergen neergezet waren,
voor de heuvelen
ben ik geboren,

26 toen Hij nog geen land en velden gemaakt had,
noeh het eerste van de substantie der wereld.

27 Toen Hij den hemel vaststelde, was ik daar —
toen Hij den horizont afteekende
op de oppervlakte van den oceaan,

28 toen Hij daarboven de wolken bevestigde
en in de diepte de bronnen plaatste,

29 toen Hij aan de zee haar grenzen stelde,
opdat de wateren Zijn bevel niet zouden overschrijden,
toen Hij de fundamenten der aarde legde —

30 toen was ik bij Hem als Zijn troetelkind!
1k had vreugde, dag aan dag.
Ik verheugde mij altijd in Zijn bijzijn,

31 Ik verheugde mij over de wereld, die ,Hij gemaakt had,
Ik had vreugde met de menschen.

De Wijsheid beeindigt haar rede met een zaligspreking
van degenen, die haar gevonden hebben en het
gelukkige leven, dat zij schenkt.
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32 Nu dan, kinderen, luistert naar mij,
want zalig zijn zij, die mijn wegen bewaren.

33 Luistert naar vermaning,
opdat ge wijs wordt.
Onttrekt u aan haar niet.

34 Zalig is de menseh, die naar mij luistert,
die als een dorpelwachter van mijn woning,
de wacht betrekt bij mijn poorten,
de posten van mijn deuren bewaakt.

35 Want wie mij vindt, vindt het leven,
vindt gunst bij den HEERE.

36 Maar die mij niet vindt
— omdat hij mij niet zoekt —
doet zich zelf kwaad.
Wie mij haat, heeft feitelijk den dood lief!

HET GASTMAAL DER WIJSHEID (hfdst. 9)

De Wijsheid, aan wier naam hier weer dezelfde
plechtige vorm gegeven wordt als in 1 : 20, wordt nu
voorgesteld als gastvrouw. Zij heeft om haar gasten
te ontvangen een nieuw huis gebouwd. Door het
getal der zuilen, zeven, het getal der volkomenheid,
wordt aangeduid, dat het een verheven huis is. Ms de
maaltijd gereed is, worden de gasten genood. Het
volgen en aanvaarden van de Wijsheid wordt dus
voorgesteld als het aanzitten aan haar gastmaal. Dit
doet denken aan de maaltijden, waarvan Jezus spreekt
in zijn gelijkenissen. Het eindpunt van deze ge-
dachtengang is de Bruiloft des Lams, Openb. 19.
Ook tusschen de genoodigden is een zekere overeen-
komst: de Wijsheid noodigt de onverstandigen, in
Luc. 14 : 21 zijn het de armen enz. die genood wor-
den.
Wanneer we dit aanrichten van een feestmaal door de
Wijsheid zien in het licht van het vorige hoofdstuk:
„De Wijsheid Gods", wordt de overeenkomst met de
maaltijden uit de gelijkenissen, die betrekking heb-
ben op het koninkrijk Gods, des te treffender.

9 : 1 De WIJSHEID heeft haar huis gebouwd.
De zeven zuilen van haar groot en sierlijk huis
staan overeind: een koele hal.

2 Zij heeft een feestmaal aangericht
van vleesch van haar geslachte beesten,
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van wijn van kruiden geurig.
Zij heeft den disch gereed.

3 Nu zendt ze dienaressen uit
en laat haar noodiging luid hooren
vanaf de hoogten in de stad:

4 „Wie onervaren is, die trede binnen,
wie wijiheid mist, die zitte aan.

5 Komt, eet van mijn gerechten,
Drinkt van den wijn door mij gemengd.

6 Schudt of uw onverstandigheid
opdat ge waarlijk leeft,
en zet uw schreden op den weg,
waarlangs ge komt tot inzicht."

De verzen 7-12 bevatten treffende gedachten. Ze passen
echter minder in dit verband. Dat ze hier toch ge-
plaatst zijn, zal te danken zijn aan de redactioneele
bewerking, waardoor het Spreukenboek zijn tegen-
woordigen vorm heeft gekregen.

7 Wie een verwaand man gaat vermanen
bezorgt zich zelf maar schande.
Wie een geweldenaar bestraft
haalt smaad over zich zelf.

8 Vermaan daarom zoo'n onverbeterlijke niet.
Ge legt er toch geen eer mee in
en hij zal u er maar om haten.
Vermaan den wijze!
Hij zal 't in u waardeeren.

9 Leer den wijze — hij zal nog wijzer worden.
Onderrieht den rechtvaardige —
hij zal in inzicht toenemen.

10 Het begin der wijsheid is den HEERE te vreezen 1)

en den Hoogheilige te kennen, dat is verstand.
11 Door mij hebt ge een lang gelukkig leven

en worden u de jaren verlengd.2)
12 Indien ge wijs zijt —

de bate daarvan is voor u.

1) Vgl. 1 : 7.
2) Vgl. 3 : 2
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Zijt ge weerbarstig —
ge moet dan daarvan de gevolgen dragen.

Het laatste deel van dit hoofdstuk (vs 13-18) vormt
de tegenhanger van het eerste deel (vs 1-6). De dwaas-
heid wordt ook voorgesteld als een gastvrouw. Zij
wordt evenzoo beschreven als de vrouw uit hoofdst.
7 : 11. De tegenstelling der wijsheid, de dwaasheid,
wordt dus voorgesteld als zedeloosheid, wat immers
ook als de grootste dwaasheid moet gelden. Met de
teekening der overspeelster zal dus ook de dwaasheid
bedoeld zijn. De hoofdbestanddeelen van de eerste
negen hoofdstukken van het Spreukenboek, de lof
der wijsheid en de waarschuwing tegen ontucht, staan
dus met elkander in dit verband, dat ze elkanders
tegenstelling zijn.

13 Vrouw Dwaasheid is drukdoenerig,
geheel en al verleidelijkheid en onbeschaamdheid.

14 Ze zit in de deur van haar huis,
op een stoel, op een hoog punt van de stad.

15 Daar roept zij tot de voorbijgangers,
die argeloos hun weg vervolgen.

16 Wie niet bedacht is op haar listigheid
zal bij haar binnengaan.
Tot onverstandigen spreekt zij verlokkend
in bedekte termen:

17 „Zoet is gestolen water
en lekker heimelijk gegeten brood."
Zoo prijst zij hare zonden aan.

18 En de onnoozele die zic'h laat verleiden
bedenkt niet, dat wie bij haar binnentreden
gewis ten doode opgeschreven staan,
dat zij, die daar genood zijn,
genood zijn tot het diepst der hel.')

1) Vgl. 2 : 18; 5 : 5; 7 : 27.
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Spreuken 10 : 1—

SPREUKEN VAN SALOMO (Hf dst. 10 : 1-22 : 16)

DE BETEEKENIS VAN HET LEVENSGEDRAG
DER KINDEREN VOOR HET LEVENSGELUK DER
OUDERS (10: 1).

De eerste spreuk van het geheele Spreukenboek ge-
waagde van de betrekking der wijsheid tot God,
de eerste spreuk van dit gedeelte van het Spreuken-
boek van de beteekenis van den wijze voor zijn naas-
ten. Van hen komen dan allereerst de ouders aan de
orde, zooals in de wet, zie het eerste gebod van de
tweede tafel.
De afwisseling van „vader" met „moeder" in den
tweeden regel is slechts een taalfiguur en heeft vender
geen beteekenis dan dat in beide zinsneden de
beide ouders bedoeld worden.

10 : 1 Een wijze zoon verschaft zijn vader vreugde,1)
maar een onverstandige zoon doet zijn moeder verdriet aan.

GOD LAAT ZICH NIET OMKOOPEN (10 : 2)

Deze spreuk is in algemeener bewoording gesteld dan
die van 11 : 4. Diar wordt ook gezegd wanneer on-
eerlijk verkregen goed niet baat, n.l. ten dage des
toorns, als God in toorn wraak neemt. Hier ont-
breekt deze tijdsbepaling. Toch duidt de tweede
regel ook op het beslissend eindresultaat, zoodat deze
spreuk naar die uit 11 : 4 moet verklaard worden.

10 : 2 Oneerlijk verkregen goed levert geen baat op,
maar eerlijkheid redt van den dood.2)

GOD ZORGT VOOR DE RECHTVAARDIGEN.
ZIJN ZEGENINGEN KOMEN ECHTER DOOR MID-
DEL VAN HUN VLIJT (10 : 3-6).

10 : 3 De HEERE laat de rechtvaardigen geen honger lijden,

1) Vgl. 29 : 3; 15 : 20.
2) Vgl. 11 : 4b.
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maar de begeerigheid der goddeloozen stelt Hij teleur.
4 Een trage hand heeft armoede ten gevolge,

maar de hand van den vlijtige maakt hem rijk.
5 In den zomer voorraad opleggen — dat is verstandig,

maar in den oogsttijd slapen — dat is schandelijk.
6 Zegeningen dalen neer op het hoofd van den rechtvaardige,

(maar de woorden der goddeloozen zijn vol geweld)1).

DE RECHTVAARDIGE VERSPREIDT ZEGEN,
OOK NA ZIJN DOOD (10 :7)

Het is een smaad na z'n dood spoedig te worden ver-
geten. De rechtvaardige wordt niet vergeten. In-
tegendeel, men denkt aan hem na zijn dood en dan
wordt men daardoor gezegend, gesterkt en bemoe-
digd.

10 : 7 De nagedachtenis aan den rechtvaardige is tot zegen,
maar de naam der goddeloozen vergaat.

GEHOORZAAMHEID VAN DEN WIJZE EN HAAR
VRUCHT (10 : 8, 9)

In de tegenstelling van vers 8 is een variatie. Tegen-
over: geboden aanvaarden, staat: ten val komen.
Daaruit blijkt dat in: geboden bewaren, levensbehoud
ligt opgesloten en de oorzaak van den val is: gebo-
den te veronachtzamen.

10 : 8 Wie een wijs hart heeft, aanvaardt geboden —
en vindt zoo het leven,
maar wie dwaasheid uitkraamt —
en geboden veronachtzaamt — komt ten val.b

9 Een heilige wandel, een veilige wandel!
Maar wie op kromme wegen gaat,
riskeert ontdekt en gestraft te worden.

HET WERK EN HET LOT VAN ONRUSTSTOKERS
(10 : 10)

Met de oogen wenken, met de oogen ondeugende din-
gen beduiden (6 : 13) behoort tot de praktijken van
slechte menschen. Evenals het zeggen van dwaze
dingen, veroorzaakt het onrust (vs 10b=vs 8b).

1) De tweede helft van dit vers is gelijk aan die van 10 : 11 en staat daar wel
in tegenstelling met den eersten regel.
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10 : 10 Wie met zijn oogen wenkt, krenkt anderen
en wie dwaasheid uitkraamt, komt ten val.

TWEEERLEI WOORD (10 : 11)

De beteekenis van het gesproken woord is ten goede
of ten kwade.

10 : 11 De woorden van den rechtvaardige
zijn een bron van leven en geluk voor anderen,
maar de woorden der goddeloozen zijn vol van geweld.1)

LIEFDE EN HAAT (10 : 12)
Deze spreuk worth aangehaald in 1 Cor. 13 : 7 en in
1 Petr. 4 : 8.

10 : 12 Haat veroorzaakt krakeel,
omdat hij eens anders zonden overdrijft —
maar lief de bedekt alle zonden,
omdat zij eens anders zonden niet voortvertelt.

WIJZE WOORDEN GEVEN L'EIDING EN BE-
SGHERMING (10 : 13, 14)

10 : 13 Op de lippen van den verstandige wordt wijsheid gevonden.
Door zijn woorden kan hij goede leiding geven.
Maar wie geen verstand heeft moet harde leiding hebben:
Op den rug der zotten komen stokslagen neer.2)

14 Wiizen 'zijn voorzichtig met de uitspraken van hun wijsheid.
Maar de dwaas spreekt zonder nadenken
en dreigt daardoor altijd onheil to stichten.

EEN SOCIAAL CONTRAST (10 : 15)

10 : 15 De rijke staat sterk door zijn bezittingen.
Ze zijn hem tot een sterke vesting.
Maar de arme staat door zijn armoede bloot aan allerlei

[onheil.
EEN MOREEL CONTRAST (10 : 16)

10 : 16 'Het loon van den rechtvaardige is tot leven en geluk,
maar de goddelooze gebruikt zijn inkomsten tot zonde.

1) Vgl. 10 : 6b
2) Vgl. 19 : 29b; 26 : 3b.
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-10 : 24

DE WIJZE IS ANDEREN TEN NUT.
DE DWAZE IS ANDEREN TOT SCHADE (10 : 17)

10 : 17 Wie naar vermaning luistert
is een weg ten 'even voor anderen.
Maar wie de tucht verwerpt
doet ook anderen dwalen.

HET SPREKEN (10 : 18-21)

10 : 18 Haat verbergen onder vriendelijke woorden
is leugenaarswerk.
Laster uitstrooien
is dwazenwerk.

19 Wie veel spreekt zal niet kunnen vermijden
met zijn woorden te zondigen.
Daarom behoort het tot de ei'genschappen van den wijze
zijn woorden te weerhouden.

20 De woorden van den wijze zijn als kostbaar zilver.
Wat in den goddelooze leeft is waardeloos.

21 Wat de rechtvaardige zegt
is voor velen tot zielevoedsel.
Maar de dwazen gaan zelf te gronde
door gebrek aan inzicht.1)

HET LEVEN IS- LICHT ONDER 'S HEEREN ZEGEN
(10 : 22)

10 : 22 De zegen des HEEREN maakt rijk.
En Hij geeft het zonder moeite.

DE LICHTZINNIGHEID VAN DEN DWAAS (10 : 23)

10 : 23 Voor den dwaas is het als spel schanddaden te bedrijven.
Voor den man van verstand is het een afschuw.

TWEEERLEI VERVULLING (10 : 24)

10 : 24 Den goddelooze overkomt twat hij vreest.
Den rechtvaardige worth gegeven wat hij wenscht.

1 ) Deze spreuk is een tegenhanger van 11 : 19.
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Spreuken 10 : 25—

DE GOEDE GRONDSLAG (10 : 25)

10 : 25 De goddelooze is niet tegen een storm bestand,
maar de rechtvaardige staat vast, voor goed.1)

DE LUIAARD (10 : 26)

10 : 26 Zooals azijn prikkelt aan de tanden,
zooals rook steekt in de oogen,
zoo irriteert de luiaard zijn opdrachtgevers.

ZEGEN OP GODSVRUCHT (10 : 27-30)

10 : 27 De vreeze des HEEREN doet iemand lang leven.
De goddelooze leeft maar kort.

28 Het levensresultaat, dat de rechtvaardige verwacht, komt
en geeft hem blijdschap,
maar het levensresultaat, waar de goddelooze op hoopt,
loopt op niets uit.2)

29 Voor wie in oprechtheid leeft
is de HEERE een beschutting,
maar voor de kwaaddoeners
is Hij Bewerker van hun ondergang.

30 De rechtvaardige wordt niet bedreigd
met verlies van zijn positie,
maar goddeloozen hebben geen woning op de aarde.

WIJZE EN SLECHTE WOORDEN (10 : 31, 32)

10 : 31 De mond van den rechtvaardige
brengt wijsheid voort — gedurig.
De tong die valschheid spreekt
wordt tot zwijgen gebracht — door den dood.

32 De rechtvaardige spreekt aangename dingen,
maar de goddelooze spree'kt slechte dingen.

DE HEERE WIL, DAT KOOPLIEDEN EERLIJK
ZIJN (11 : 1)

11 : 1 De HEERE verafschuwt een valsche weegschaal,
maar een zuiver gewicht — dat wil Hij.

1) Vgl. Mt. 7 : 24-27.
2) Vgl. 11 : 7.
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-11 : 6

VERWAANDHEID IS BEWIJS VAN DWAASHEID
(11 : 2)

De tegenstellingen in deze spreuk loopen niet even-
wijdig. Door de ontbrekende parallellen te trekken,
komen we in den eersten zin tot het verklarend op-
schrift, dat we hierboven plaatsten, in den tweeden
zin tot een gedachte als: de bescheidene worth ten
slotte geeerd.

11 : 2 Waar verwaandheid is, volgt schande haar op den voet,
maar bescheidenheid getuigt van wijsheid.

OPRECHTHEID BAAT, BOOSHEID SCHAADT
(11 : 3-6)

Deze vier spreuken komen hierin met elkander over-
een, dat ze alle vier zeggen, dat de goddeloozen en
boozen, die hun slechte werken natuurlijk doen om
vooruit te komen, er toch geen gewin bij hebben, en
dat juist oprechtheid bate afwerpt, zoowel in voor-
bijgaande dingen als in blijvende.

11 : 3 De oprechten worden door ihun innerlijke zuiverheid
veilig geleid,
maar de onoprechten worden door hun valschheid
ten val gebracht.

4 Ten dage des toorns, als de goddelijke wraak komt,
baat rijkdom niet —
maar gerechtigheid redt van den dood.1)

5 De levensweg der rechtvaardigen
wordt door hun gerechtigheid geeffend,
maar •de goddelooze komt ten val door zijn goddeloosheid.

6 De gerechtigheid der .oprechten zal hun ten redding zijn,
maar de trouweloozen worden gevangen
in hun eigen begeerigheid.

DE (PLOTSELINGE) DOOD DER GODDELOOZEN
MAAKT AAN AL HUN PLANNEN EEN EINDE
(11 : 7)

De goddeloozen maken plannen in de verwachting zich
zoo te verrijken. Hun verwachting is dus slechts op

1 ) Vgl. 10 : 2.
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Spreuken 11 :7—

tijdelijke dingen gericht. Wanneer zij door de straf-
fende hand Gods plotseling sterven, zijn tegelijk al
die verwachtingen voor goed weg.

H : 7 Wanneer de goddelooze sterft,
is al wat hij hoopt vervlogen,
voorbij is dan al de verwachting der boozen.1)

DE BORDJES WORDEN VERHANGEN (11 :8)

Dat de goddeloozen „in de plaats" der rechtvaardigen
in benauwdheid komen, wordt gezien in geschiede-
nissen als van Daniel in den leeuwenkuil, zie Dan.
6 : 25, vergel. ook Esth. 9 : 1. Om uit to laten komen,
dat deze spreuk niet gewaagt van „plaatsbekleedend"
borgtochtelijk lijden, kozen we het opschrift dat hier
boven staat. Vgl. 21 : 18.

11 : 8 De rechtvaardige wordt nit een benauwdheid gered,
en de goddelooze raakt er dan in.

DE GODDELOOZE GAAT NIET ALLEEN ZELF
TE GRONDE, MAAR STORT OOK ANDEREN IN
HET VERDERF (11 : 9).

11 : 9 De goddelooze stort door zijn dwaze woorden
zijn naaste in het verderf.
De rechtvaardigen vinden behoud in kennis.2)

HEEL DE STAD IS ER BIJ GEINTERESSEERD OF
HAAR BURGERS RECHTVAARDIG ZIJN OF GOD-
DELOOS (11 : 10, 11).

11 : 10 Over de welvaart der rechtvaardigen
is er gejuich in een stad,
en jubel over den ondergang der goddeloozen.

11 Door de zegenende woorden der oprechten
komt een stad tot aanzien,
maar door de kwaadsprekenden mond der goddeloozen
wordt ze afgebroken.

1) Vgl. 10 : 281).
2) Deze spreuk is een tegenhanger van 10 : 21.
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-11 : 17

SPOT EN LASTER ZIJN WERKEN DER DWAAS-
HE'D (11 : 12, 13).

11 : 12 Wie zijn naaste bespot, toont gebrek aan verstand,
terwijl een man van inzicht zwiigt.

13 Wie laster uitstrooit, maakt geheimen openbaar,l)
terwijl een standvastige van geest een zaak verborgen houdt.

BEHOUD DOOR BELEID (11 :14)

11 : 14 Door gemis aan beleid valt een yolk,
maar er is uitkomst als er veel raadgevers zijn.

WORD GEEN BORG (11 : 15).

11 : 15 Slecht vergaat het hem, die voor een vreemde borg wordt,
maar wie borgstelling-geven vermijdt, gaat veilig.

OVER EEN LIEVE VROUW EN EEN VRIENDE-
LIJKEN MAN (11 : 16, 17).

De spreuk nit vs 16 klinkt erg onsamenhangend. Op
grond van den tekst van de Grieksche vertaling van
het Oude Testament kan aangenomen worden, dat
vs 16a slechts de eerste helft is van een spreuk en
vs 16b de tweede helft van een andere spreuk.

11 : 16 Een lieve vrouw verkrijgt eer

geweldigen verkrijgen rijkdom.
17 Een vriendelijke man heeft ook zelf een aangenaam leven,

maar wie wreed is voor anderen, kwelt ook zich zelf.

OPRECHTHEID BAAT, BOOSHEID SCHAADT
(11 : 18-21)

Deze vier spreuken zijn van soortgelijke strekking
als die uit de verzen 3-6 van dit hoofdstuk, waarom
we er hetzelfde opschrift boven plaatsen. De spreuk
uit vs 18 onderscheidt zich door een woordspeling in
het oorspronkelijke, die bij vertaling natuurlijk ver-
loren gaat. Ter vergoeding van deze verloren woord-
speling geven we deze spreuk weer op rijm.

1) Vgl. 20 : 19a.

55



Spreuken 11 : 18—

11 : 18 De slechte is zoo maar zijn winst weer kwijt.
Wie gerechtigheid zaait, diêns winst gedijt.

19 Wie gerechtigheid nastreeft, die doet dat ten leven.
Wie het kwade beoogt, die doet dat ten doode.

20 Aan de verkeerden van hart heeft de HEERE een gruwel.
Aan de volkomenen van wandel heeft Hij een welgevallen.

21 Mijn hand er op: de goddelooze blijft niet ongestraft,')
maar het geslacht der rechtvaardigen vindt uitredding.

SCHOONHEID ZONDER WIJSHEID „TOONT"

NIET (11 : 22)

Dit is een z.g. emblematische spreuk, zooals we er
in de hoofdstukken 25-29 nog vele zullen tegen-
komen. Deze spreuken bevatten een vergelijking,
waarvan het eerste lid embleem, zinnebeeld is van
de eigenlijke uitspraak, die in het tweede lid staat.

11 : 22 Een gouden ring „staat" niet in een varkenssnuit....
zoo wordt de schoonheid van een schoone vrouw verdorven
als ze zonder verstand is.

MEN HOOPT ZOOALS MEN IS (11 : 23)

11 : 23 De wensch der rechtvaardigen heeft het goede tot inhoud,
de hoop der goddeloozen is igericht op dingen, die God

[vertoornen.

TEGENGESTELD RESULTAAT (11 : 24)

De allesbesturende hand Gods zorgt soms voor
merkelijke verrassingen in het lot der menschen.

11 : 24 Het komt voor dat iemand royaal is en rijk wordt,
terwijl iemand die overal wat afknijpt, toch nog gebrek lijdt!

DE ZEGENENDE ZIEL (11 : 25)

11 : 25 Iemand die anderen het goede toewenscht,
is zeif voorspoedig,
en wie anderen laaft,
worth zelf verkwikt.

Vgl. 16 : 5b.
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-12 : 2

EEN ON-SOCIALE HANDELING (11 : 26)

Hier worden tegenover elkander gesteld een zelf-
zuchtige oeconomische politiek en een onbaat-
zuchtige distribueerende handel. De bedoeling van
„inhouden" is de prijzen to laten oploopen.

11 : 26 Wie koren inhoudt, wordt door het yolk vervloekt,
wie het beschikbaar stelt, worth gezegend.

GERECHTIGHEIDSVRUCHT EN ZONDE-LOON
(11 : 27-31)

Dit hoofdstuk besluit met vijf spreuken, waarin ge-
wezen wordt op de vrucht der gerechtigheid in
tegenstelling met het loon, de straf, zooals die in de
zonde zelf besloten liggen.

11 : 27 Wie het goede nastreeft, zoekt het welgevallen van God,
maar wie het kwade najaagt, wordt er door overrompeld.

28 Wie op zijn rijkdom vertrouwt, komt ten val,
maar de rechtvaardigen tieren welig als loof.

29 Wie zijn huis in verwarring brengt, erft lucht
en de dwaas is slaaf van den wijze van hart.1)

30 'De vrucht der gerechtigheid is een boom des levens,
maar2) onrecht verstoort (ook) anderer leven.

31 Zie, zelfs de rechtvaardige vindt vergelding op aarde —
laat staan dan de booze en zondaar.3)

DE WIJZE STAAT OPEN VOOR CORRECTIE (12:1)

12 : 1 Tucht heeft lief, wie kennis lief heeft,
maar wie een hekel heeft aan terechtwijzing, is dom.

BETROUWBAARHEID AANGENAAM VOOR GOD

(12 : 2)

12 : 2 De goede, dat is hij, die eerlijk met zijn naaste omgaat,
ondervindt welgevallen van de zijde des HEEREN.
Maar Hij verwerpt als goddeloos
dengene, die booze plannen beraamt.

1) Vgl. 17 : 2.
2) Naar den tekst der Grieksehe vertaling.
3) Redeneering van het mindere tot het meerdere, vgl. 15 : 11. Aangehaald in
1 Petr. 4 : 18.
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Spreuken 12 : 3—

DE GRONDSLAG DES LEVENS (12 : 3)

Een boom staat stevig als hij goed beworteld is, zoo
een mensch als zijn levensgrondslag goed is. De
„wortel der rechtvaardigen" is de grondslag van hun
leven. Dezelfde uitdrukking komt voor in vs 12.

12 : 3 Stevig staan doet een mensch niet door goddeloosheid,
maar de wortel der rechtvaardigen, die wankelt nimmer.

OVER 'S MANS VROUW (12 : 4)

Haar deugd is zijn sieraad in het openbaar, haar on-
deugd kwelt hem innerlijk.

12 : 4 Een degelijke vrouw is de glorie voor haar man,
maar een die beschaamd maakt, is verrotting in zijn ge-

[beente.

HET ONDERSCHEID LIGT DIEP (12 : 5)

12 : 5 De overleggingen der rechtvaardigen zijn eerlijk,
de plannen der goddeloozen zijn bedrog.

VERDERFELIJKE EN HEILZAME WOORDEN
(12 : 6)

12 : 6 De mond der goddeloozen is er steeds op nit bloed to ver-
[gieten —

dat door hun valsche aanklachten of valsche getuigenissen
iemand in levensgevaar komt, deert hen niet —
maar de woorden der rechtvaardigen zijn vertrouwenwek-
kend, waardoor ze uit dien greep verlost worden.

TOTALE ONDERGANG DER GODDELOOZEN
(12 : 7)

12' : 7 Verdelgd worden de goddeloozen
door goddelijk gericht,
verdelgd,
zoo, dat er niets van hen overblijft,
maar het huis der rechtvaardigen staat!
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-12 : 12

VERSTANDIG ZIJN IS VOORWAARDE OM GE-
EERD TE WORDEN (12 : 8)

12 : 8 Een man worth geprezen naar de mate van zijn inzicht;
wie afwijkt van het verstandige,
komt dan ook tot verachting.

BETER GEEN VERTOON DAN LEEG VERTOON
(12:9)

12 : 9 Beter is het dat men niet veel van u denkt,
terwiji ge er intusschen een bediende op na houdt,
dan dat ge u grout voordoet,
terwijl ge geen brood kunt koopen.')

OVER ZORG VOOR DIEREN (12 : 10)

12 : 10 De rechtvaardige weet wat zelfs aan zijn vee toekomt,
maar de gevoelens der goddeloozen zijn wreed.2)

VOORKEUR VOOR HET AGRARISCHE LEVEN
(12 : 11)

Met de „ijdele bezigheden" wordt gedoeld op het
streven om gemakkelijker dan door akkerarbeid meer
te verdienen, bijv. door handel en zijn listige prak-
tijken.

12 : 11 Wie zijn akker bewerkt, zal genoeg te eten hebben,
maar wie ijdele bezigheden najaagt, is verstandeloos.3)

DE GRONDSLAG DES LEVENS (12 : 12)

Uit den tweeden regel blijkt, dat de booze dingen,
waarnaar de begeerte uitging, geen blijvende winst
opleveren. Het beeld is ontleend aan de jacht.

12 : 12 De goddelooze begeert een net vol booze dingen,
maar de wortel der reehtvaardigen is standvastig.4)

1) Vgl. 13 : 7
2) Vgl. Deut. 25 : 4.
3) Vgl. 13 : 11; 28 : 19.
4) Vgl. 12 : 3.
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Spreuken 12 : 13—

BETEEKENIS EN UITWERKING VAN SPREKEN
(12 : 13, 14)

Leugenachtige woorden brengen den spreker ervan
in moeilijkheden, ware woorden geven in het eind uit-
redding en bevrediging. Het is God, Die dit alles be-
werkt.

12 : 13 Een slecht mensch wordt gevangen
in zijn eigen zondige woorden,
maar de rechtvaardige raakt uit benauwdheid vrij.

14 (Het resultaat van goede woorden
strekt een man tot bevrediging
met allerlei goede dingenl)
en het resultaat van het werk zijner handen
komt hem zelf ten goede.

DE DWAAS IS EIGENWIJS (12 : 15)

12 : 15 De weg Bien een dwaas kiest, is goed in zijn eigen oogen,
.zoodat hij aan goeden raad geen behoefte gevoelt,
maar de wijze pleegt naar goeden raad te luisteren.

„ZICH LATEN KENNEN" (12 : 16)

12 : 16 Een dwaas praat er dadelijk van als iets hem ergert,
maar een verstandige verdraagt zwijgend hem aangedane

[smaad.

DE WAARDE VAN HET WOORD (12 : 17-19)

12 : 17 Wat een goede getuige verklaart
zal altijd de gerechtigheid bevorderen,
maar een leugen-getuige komt met bedrog.

18 Soms praat iemand er maar op los zonder te beseffen,
dat zijn woorden kwetsen als zwaardsteken,
maar een wijze spreekt woorden, die weldadig aandoen.

19 Wie de waarheid spreekt, houdt voor altijd stand,
maar wie leugen spreekt, slechts voor een oogenblik2).

1) Vgl. 13 : 2a.
2) Vgl. 12 : 22.
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-42:24

BEDROG TEGENOVER VREUGDE 02:20

12 : 20 Bedrog is in het hart dergenen, die kwaad bedenken,
maar wie het welzijn van zijn naaste beoogt, heeft vreugde.

EEN REGEL, MAAR NIET ZONDER UITZONDE-
RING (12 : 21)

De gedachte van deze spreuk is de achtergrond van
vele spreuken, maar wordt hier wel met bijzonder
sterken nadruk uitgesproken. Het is de traditioneele
gedachte van volledige vergelding in dit leven, de
gedachte, waarvan ook de vrienden van Job uitgingen
en waartegen Job zich zoo heftig verzette. Deze ge-
dachte wordt breed uitgewerkt in Ps. 91. Maar Ps. 34
zegt (vs 20) : talrijk zijn de rampen van den recht-
vaardige. Dit is dus ook waar! Toch stuiten we hier
niet op een „tegenstrijdigheid"! Beide waarheden
moeten in hun eigen licht en sfeer beschouwd worden.
Er is verschil in karakter tussehen de rampen van
den goddelooze en die van den rechtvaardige, tus-
schen straf en kastijding. Ps. 34 : 20 gaat dan ook
aldus voort: maar uit die alle redt hem de HEERE.

12 : 21 Den rechtvaardige overkomt nimmer eenig onheil,
maar de goddeloozen hebben altijd rampspoed.

DE MOTIVEERING VAN SPREUKEN 12 : 19
(12 : 22)

12 : 22 De HEERE heeft een afschuw van leugenachtige lippen,
maar zij die eerlijk handelen, genieten Zijn welgevallen.

WIE SPREKEN KAN, IS ZWIJGZAAM, WIE BETER
DEED TE ZWIJGEN, PRAAT JUIST! (12 : 23)

12 : 23 Een wijs man verbergt wat hij weet,
maar het hart der dwazen kraamt zijn dwaasheid uit.1)

DOOR ARBEID VOORUIT (12 : 24)

12 : 24 Wie ijverig is van hand, zal over anderen gebieden,
maar wie lui is, moet ten slotte voor anderen werken.2)

1) Vgl. 15 : 2, 28
2) Vgl. 12 : 27.
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Spreuken 12 : 25—

DE WAARDE VAN MEELEVEN (12 : 25)

In het oorspronkelijke komt een woordspeling voor.
Deze gaat in de vertaling verloren. In de paraphra-
seering trachten we iets soortgelijks te geven in den
gelijkklank tusschen „drukt" en „verkwikt."

12 : 25 Verdriet in 't hart drukt den man.
Een woord van troost verkwikt den man.

MENSCHENKENNIS (12 : 26)

12 : 26 De rechtvaardige onderkent wie zijn vriend is,
maar de goddelooze dwaalt al voortgaande.

LUIHEID EN IJVER (12 : 27)

12 : 27 Luiheid krijgt geen buit,
maar rijkdom is voor den ijverige.1)

••
TWEEERLEI PAD (12 : 28)

12 : 28 Op het pad der gerechtigheid is leven en welvaart,
maar de weg der zonde is ten doode.

WEES NIET AFKEERIG VAN TUCHT (13 : 1)

13 : 1 Een verstandig zoon luistert naar de vermaning van zijn
maar een verwaande hoort naar geen bestraffing. [vader,

WAT DE WIJZE VERKRIJGT (13 :2)

Slechte menschen trachten door geweld en list voor-
deel te behalen. Bij den wijze staat op den voorgrond
zich verstandig en goed te gedragen, ook in zijn
woorden. En dan valt hem, hoewel hij het daarom niet
deed, toch de vrucht daarvan ten deel.

13 : 2 Van de vrucht van 'goede woorden
geniet een man het voordeel,2)
maar de begeerte der trouweloozen
is gericht op geweldpleging.

1) Vgl. 12 : 24.
2) Vgl. 12 : 14a.
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-13 : 9

PAS OP UW WOORDEN (13 : 3)

13 : 3 Wie op zijn woorden past, bewaakt zichzelf1),
maar wie onbedadhtzaam spreekt,
Bien strekt dat ten verderve.

IJVER WORDT BELOOND (13 :4)

13 : 4 De luiaard begeert iets, maar hij heeft het niet,
de ijverigen echter hebben welvaart.

HET NAUW NEMEN (13 :5)

13 : 5 De rechtvaardige haat leugengedoe,
maar de goddelooze ziet er geen been in
afschuwelijk en schandelijk te handelen.

GERECHTIGHEID WAARBORGT VEILIGHEID
(13 : 6)

13 : 6 De gerechtigheid beveiligt hem,
die zuiver van levenswandel is,
maar de zonde brengt de goddeloozen ten val.

VERSCHIL IN SOCIALE LEVENSHOUDING (13 : 7)

13 : 7 De een stelt zich aan alsof hij rijk is en heeft niets,
de ander houdt zich arm bij een groot vermogen2).

OMKOOPERIJ IN DE RECHTSPRAAK (13 : 8)

13 : 8 Een rijke moet zich vrijkoopen met zijn rijkdom,
imaar de arme hoort naar geen bedreiging —
er is toch niets bij hem te halen.

BLIJ LICHT (13 : 9)

Licht is beeld van heil en blijdschap, duisternis van
onheil en ellende.

13 : 9 Het light der rechtvaardigen brandt blij,
maar de lamp der goddeloozen gaat uit.

1) Vgl. 21 : 23.
2) Vgl. 12 : 9.
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Spreuken 13 : 10—

VERWAANDHEID VEROORZAAKT TWIST
(13 : 10)

13 : 10 Een booze veroorzaakt door zijn verwaandheid twist,
maar wijsheid is bij hen, die zich laten raden.

ZOO GEWONNEN, ZOO GERONNEN (13 : 11)

13 : 11 Rijkdom door ijdele 1) bezigheden verkregen,
neemt snel af,
maar wie gedurig verzamelt en spaart, wordt rijk.

TELEURGESTELDE VERWACHTING (13 : 12)

13 : 12 Een verwachting, die maar niet komt,
maakt het hart ziek,
maar de wensch, die in vervulling gaat,
is een boom des levens,
een bron van een gelukkig leven.

GEHOORZAAMHEID (13 : 13)

13 : 13 Wie de wet veracht, moet het ontgelden.
Wie het gebod vreest, dien wordt vergolden.

VRUCHT VAN WIJS ONDERRICHT (13 : 14)

We merken op, dat de vorm van deze spreuk niet,
wat meestal het geval is, antithetisch is, ook niet
synoniem, maar progressief: de gedachte schrijdt
voort.

13 : 14 De onderwijzing van den wijze is een bron des levens,
waardoor men aan de strikken des doods ontkomt2).

VERSTANDIG OPTREDEN MAAKT EEN MAN BE-
VRIEND (13 : 15)

13 : 15 Wie een goed inzicht heeft, verwerft zich vrienden,
maar de weg der goddeloozen is hunzelf ten verderve.

1) Vgl. 12 : 11; 28 : 19.
2) Vgl. 14 : 27.
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DE DWAAS KENT GEEN OVERLEG (13 : 16)

13 : 16 leder die verstandig is, handelt met overleg,
maar een dwaas laat zijn dwaasheid duidelijk blijken.

DE BOODSCHAPPERSKUNST (13 : 17)

13 : 17 Een bode, die boodschappen verkeerd overbrengt,
veroorzaakt ongeluk,
maar 'n betrouwbare bode is een weldadigheid.

VERMANING MOET AANVAARD WORDEN
(13 : 18)

13 : 18 Armoede en schande zijn het deel van hem,
die vermaning in den wind slaat,
maar geeerd wordt hij,
die op tucht acht slaat.

TWEE OP ZICHZELF STAANDE UITSPRAKEN
(13 : 19)

13 : 19a De vervulling van een wensch doet een mensch goed.
19b Te wijken van het kwaad is een gruwel voor de dwazen.

DE KEUZE VAN VRIENDEN (13 : 20)

13 : 20 Indien ge met wijzen omgaat, zult ge wijs worden,
maar wie vriend is met dwazen, dien vergaat het slecht.

LOON NAAR WERK (13 : 21)

13 : 21 De zondaren worden achtervolgd
door het kwaad dat ze gedaan hebben,
maar aan rechtvaardigen zal God het goede vergelden.

RIJKDOM IN GESLACHTEN (13 : 22)

13 : 22 Een goede doet zijn kleinkinderen erven,
maar het vermogen van den zondaar
is bestemd voor de rechtvaardigen.
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Spreuken 13 : 23—

SOCIAAL ONRECHT (13 : 23)

God laat wel genoeg voor de armen groeien, maar
onrecht en slecht rechtsbestel veroorzaken, dat ze
hun deel missen.

13 : 23 Het pas-ontgonnen land van den werkzamen arme
is wel rijk aan voedselopbrengst,
maar het komt menigmaal voor, dat het weer verloren gaat
door gebrek aan recht.

LIEFDE MAAKT DE OPVOEDING STRENG (13 : 24)

13 : 24 Wie de roede der tuchtiging niet gebruikt,
heeft gebrek aan lief de voor zijn zoon,
maar wie hem werkelijk liefheeft, tuchtigt hem terdege.

HET GAAT DEN RECHTVAARDIGE GOED (13 : 25)

13 : 25 De rechtvaardige eet tot verzadigens toe,
maar de buik der goddeloozen lijdt gebrek.

VROUWENWIJSHEID (14 : 1)

14 : 1 Vrouwenwijsheid betoont zich in den opbouw van huis,
[gezin, en goed.

Vrouwendwaasheid blijkt in de opzettelijke afbraak daar-
[van.

UIT DEN WANDEL BLIJKT DE VERHOUDING
TOT GOD (14 : 2)

14 : 2 Wie langs rechte wegen gaat,
is iemand die den HEERE vreest,
maar wie langs kronkelpaden gaat,
is een verachter van Hem.

DWAZE WOORDEN ZIJN HET TALRIJKST (14 : 3)

14 :3 In den mond van den dwaas
ontspruiten de woorden van eigenwaan
als scheuten aan een boom,
maar de woorden van de wijzen zijn hun ter beveiliging,
want ze zeggen geen dingen, waardoor ze in moeilijkheden

[komen.
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BEDRIJVIGHEID (14 : 4)

Men zegt wel „opgeruimd staat netjes", maar er is
een netheid, die alleen betracht kan worden, als het
bedrijf stilstaat. Dan is beter de rommeligheid van
het werk.

14 : 4 Zonder ossen is de voerbak schoon,
schoon men geen ossen missen kan,
want juist door de werkkracht der ossen,
is er veelheid van inkomsten.

WARE EN VALSCHE GETUIGEN (14 :5)

14 : 5 Een betrouwbare getuige liegt niet,
maar een valsch getuige strooit leagens uit.

KENNIS PAST NIET BIJ VERWAANDHEID
(14 : 6)

14 : 6 Een verwaand iemand streeft er soms naar,
kennis te verkrijgen,
zonder dat het hem gelukt,
maar voor verstandigen is kennis een eenvoudige zaak.

BIJ EEN DWAAS VALT NIETS TE LEEREN
(14 : 7)

14 : 7 Ga bij een dwaas vandaan,
ge kunt bij hem geen kennis nemen
van verstandige uitspraken.

WIJSHEID BLIJKT IN LEVENSGEDRAG (14 : 8)

Uit deze spreuk blijkt duidelijk, dat wijsheid niet
louter intellectueel is, maar ook praktisch van aard.

14 : 8 De wijsheid van den bedrevene blijkt hierin,
dat hij de beteekenis van wat hij doet, doorziet,
maar met de dwaasheid der dwazen komt men bedrogen uit.

DE DWAAS BETAALT NIET (14 : 9)

14 :9 Tusschen dwazen bestaan allerlei onvereffende schulden,
maar onder wijzen heerscht goedwilligheid om te betalen.

EENZAAMHEID DER ZIEL (14 : 10)

Meeleven, wat wel christelijk gebod is, Rom. 12 : 15,
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Spreuken 14 : 10—

kan nooit ten voile betoond worden. Een mensch
staat tenslotte in zijn diepste gevoelens alleen.

14 : 10 Aileen de man zelf peilt de droefheid die hem treft,
en in zijn vreugde kan een ander niet ten voile deelen.

DE VERGELDINGSLEER (14 : 11)

Huis (en zijn archaIstisch synoniem: tent) beduidt
ook al wat zich daarin afspeelt. Deze spreuk spreekt
weer van de traditioneele leer der vergelding in dit
leven.

14 : 11 Het huis van den goddelooze zal verwoest worden,
maar de tent der rechtvaardigen zal floreeren.

VOORZICHTIGHEID NOODIG (14 : 12)1)

14 : 12 Het komt voor, dat iets oogenschijnlijk goed is,
maar toch verkeerd is en ten doode voert.

ONVOLKOMEN EN ONGESTADIGE VREUGDE
(14 : 13)

Deze spreuk is pessimistischer dan de spreuken ge-
woonlijk zijn.

14 : 13 Zelfs bij het lachen kan iemand smart hebben
en vreugde loopt wel uit op smart.

LOON NAAR WERKEN (14 :14)

14 : 14 De verkeerde krijgt volop terug van zijn verkeerde hande-
maar de goede ook van zijn daden. 	 [lingen,

LICHTGELOOVIGHEID (14 : 15)

14 : 15 De argelooze gelooft alles,
maar .de wijze ziet toe, waar hij gaat.

ONBEZONNENHEID (14 : 16)

14 : 16 De wijze hoedt zich angstvallig voor het kwaad,
maar de dwaas leeft er maar op los
zonder ergens gevaar to zien.

1) Dezelfde spreuk: 16 : 25.
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OPVLIEGENDHEID (14 : 17)

14 : 17 Wie opvliegend is, begaat dwaasheden,
maar een bedachtzaam man verdraagt veel
v6Ordat hij toornig wordt.

ARGELOOSHEID (14 : 18)

14 : 18 De argeloozen vervallen licht tot dwaasheid,
maar de verstandigen verkrijgen kennis.

ZEGEVIERENDE RECHTVAARDIGEN (14 : 19)

14 : 19 De boozers zullen de goeden huldigen
en de goddeloozen zullen zitten 'bij de poorten van de
om hun gunst te verkrijgen. [huizen der rechtvaardigen,

HOUDING JEGENS ARMEN (14 : 20, 21)

Over het algemeen zien de menschen er meer voor-
deel in een rijke dan een arme tot vriend te nemen.
Maar dit is een egoistische handelwijze. Gods goed-
keuring rust op barmhartigheid jegens de armen.

14 : 20 De arme heeft zelfs onder zijn soortgenooten geen vrienden,
maar talrijk zijn de Trienden van den rijkaard.

21 Wie zijn naaste veracht, bezondigt zich,
maar wie de ellendigen helpt, is welgelukzalig.

EEN VRAAG DIE BEVESTIGEND MOET BEANT-
WOORD WORDEN (14 : 22)

14 : 22 Geraken zij, die het kwade bedenken niet op doolwegen,
terwiji zij, die het goede bedenken
lief de en trouw ondervinden?

ER MOET GEWERKT WORDEN (14 : 23)

14 : 23 Degelijke arbeid levert altijd winst op,
maar wie het met praten wil verdienen, lijdt gebrek.

VERSTANDIG GEBRUIK VAN RIJKDOM (14 : 24)

14 : 24 Wijzen gebruiken hun rijkdom zoo,
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Spreuken 14 : 25—

dat het hun tot eere strekt,1)
maar dwazen blijven dwazen in alles wat ze doen.

DE WAARHEID REDT (14 : 25)

14 : 25 Een getrouwe getuige kan valsch beschuldigden
redden van den dood,
maar wie leugens uitkraamt, laat hen in den steek.

DE BATE VAN DE GODSVRUCHT VAN DE
OUDERS VOOR HUN KINDEREN (14 : 26)

14 :26 Wie den HEERE vreest, heeft gegronde reden om gerust
zelfs zijn kinderen zullen schuilplaats vinden.	 [te zijn,

HET LEVEN IS GELEGEN IN DE
VREEZE DES HEEREN (14 : 27)

14 : 27 De vreeze des HEEREN is de bron van een gelukkig leven,
zoodat men aan de strikken des doods ontkomt2).

DES KONINGS HEERLIJKHEID (14 : 28)

14 : 28 Door een menigte van yolk
verkrijgt een koning heerlijkheid,
maar als er weinig onderdanen zijn
gaat een worst zijn ondergang tegemoet.

ZICHZELF BEHEERSCHEN (14 : 29)

14 : 29 Wie niet spoedig toornig wordt, toont daarin veel wijsheid,
maar wie opvliegend is, laadt dwaasheid op zich.

VERBAND TUSSCHEN ZIEL EN LICHAAM
(14 : 30)

14 : 30 Zachtheid van gemoed bevordert de gezondheid,
maar jaloerschheid doet iemand kwijnen.

GODSVRUCHT MAAKT BARMHARTIG (14 : 31)

14 : 31 Wie den arme verdrukt, smaadt diens Schepper,
maar wie God eert, zal den behoeftige helpen.

1) Vgl. Lucas 16 : 1-9.
2) Vgl. 13 :14; 19 : 23a.
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TOEVLUCHT IN DEN DOOD (14 : 32)

14 : 32 De goddelooze wordt door zijn eigen kwaad ten val gebracht,
maar de rechtvaardige heeft een toevlucht, wanneer hij stern.

DWAASHEID BLIJFT NIET VERBORGEN (14 : 33)

14 : 33 Wijsheid huist in het hart van den verstandige,
maar de dwaasheid in het binnenste der dwazen
wordt licht onderkend.

GERECHTIGHEID VERHOOGT EEN VOLK
(14 : 34)

14 : 34 Een yolk dat gerechtigheid betracht,
verkrijgt welvaart en eere,
maar de zonde is een schandvlek voor de natien.1)

DE GUNST DES KONINGS (14 : 35)

14 : 35 De gunst des konings rust op den verstandigen dienaar,
maar een nietsnut is voorwerp van zijn toorn.

HET PSYCHOLOGISCHE ANTWOORD (15 :1)

15 : 1 Een vriendelijk antwoord houdt den opkomenden toorn
[van den toegesprokene tegen,

maar een scherp antwoord prikkelt die toornigheid.

BEHEERSCHTE WIJSHEID EN ONBEHEERSCHTE
DWAASHEID (15 : 2)

Juist waar behoedzaamheid nog goede uitwerking kon
hebben, wordt ze gemist. Vgl. 12 : 23; 15 : 28.

15 : 2 De tong der wijzen
weet wijsheid op goede wijze naar voren to brengen,
maar de mond der dwazen
stort dwaasheid plompverloren uit.

GODS ALZIEND 00G (15 :3)

15 : 3 De oogen des HEEREN zijn overal
en letten opmerkzaam zoowel op boozen als op goeden.

1) Vgl. 28 : 2.
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Spreuken 15 : 4—

DE BETEEKENIS VAN WAT MEN ZEGT (15 :4)

15 :4 Weldadig aandoende woorden maken het leven gelukkig,
maar woorden, waarin valschheid schuilt, wooden de ziel.

GEWILLIGHEID OM TE LEEREN (15 :5)

15 : 5 Een dwaas versmaadt de vaderlijke tucht,
maar wie acht geeft op terechtwijzingen,
toont daarin, dat hij schrander is.

DE WELVAART VAN DEN RECHTVAARDIGE
(15 : 6)

15 : 6 In het huis van den rechtvaardige
zijn vele goederen opgelegd,
maar de inkomsten van den booze
zijn een en al ontreddering.

LEER VAN DE WIJZEN (15 : 7)

Wie naar wijze menschen luistert, kan daarvan leeren,
maar in wat de dwaas zegt, zit geen lijn; daar wordt
ge niets wijzer van.

15 : 7 De lippen der wijzen verspreiden kennis,
maar het inzicht der dwazen is onvast.

OVER DE RELIGIE (15 : 8, 9)

God ziet het hart aan. Niet in de godsdienstige han-
deling op zich zelf schuilt de eigenlijke godsvrucht.
Vgl. 21 : 27.

15 : 8 Het offer der goddeloozen is een gruwel voor den HEERE,
maar het gebed der oprechten geniet Zijn welgevallen.

9 Weg en wandel van den goddelooze zijn een gruwel voor
{den HEERE,

maar Hij heeft lief wie naar gerechtigheid streeft.

ONVOORWAARDELIJKE STRAF (15 : 10)

Het „chokmatische" tuchtbegrip sluit ook in de ge-
dachte van absoluutheid, van gezag, ja, goddelijk ge-
zag. Waar wij paraphraseerender wijze lezen: afdoende
tuchtiging, staat in het oorspronkelijk: booze tuchti-
ging. Dit is een opvallende bepaling bij tucht. Tucht
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is uiteraard heilzaam. Wel kan tuchtiging aanvaard of
verworpen worden, maar dit is gelegen aan den aard
van den getuchtigde. De tucht, ook al dreigt, ja, slaat
ze soms, bedoelt het goede te zoeken. Hier is echter
sprake van booze tucht. Ze is niet heilzaam meer. Het
betreft dan ook iemand, die „den weg verlaat". Het
woord „weg" heeft menigmaal de beteekenis van gods-
dienst (Handel. 9 : 2). De dreiging der tucht gaat dus
door. Ze wordt een bestraffing, waaraan geen ont-
komen meer is, die niet meer voorwaardelijk is.
De twee deelen van deze spreuk loopen evenwijdig in
beteekenis, het tweede deel verduidelijkt het eerste.

15 : 10 Een afdoende tuchtiging is bestemd voor hem,
die den weg verlaat,
en wie de terechtwijzing haat, zal sterven.

GOD KENT HET HART (15 : 11)

In deze spreuk een bewijsvoering van het meerdere
naar het mindere: graf en hel zijn meer verborgen
dan een menschenhart. Over Gods bekendheid met
„onderwereld en doodenrijk" zie Job 26 : 6.

15 : 11 Graf en hel liggen open en Moot voor den HEERE,
laat staan dan de harten der stervelingen.

BOVEN VERMANING VERHEVEN (15 : 12)

15 : 12 De verwaande houdt er niet van dat hij vermaand wordt
en tot .de wijzen gaat hij niet,
want hun vermaning acht hij niet noodig te hebben.

HET GELAAT DE UITDRUKIUNG DER ZIEL
(15 : 13)

15 : 13 Wie verheugd is van hart, zet een blij gezicht,
maar wie verdriet heeft, toont een bedrukte stemming.

KENNIS WORDT BEGEERD, DWAASHEID MTGE-
STROOID (15 : 14)

15 : 14 Wie verstandig is van hart, streeft naar kennis,
maar de mond der dwazen is druk met dwaasheid te

[spreken.
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KARAKTER EN LEVENSHOUDING (15 : 15)

15 : 15 Wie zwaartillend is, heeft het alle dagen zwaar,
maar wie blijmoedig is, heeft altijd feest.

HET WARE GELUK (15 : 16, 17)
Het stoffelijke is het voornaamste niet.

15 : 16 Gering bezit, en dat genoten in de vreeze des HEEREN,
is beter dan groote schatten
met de vele zorgen daaraan verbonden.

17 Beter een maaltijd van wat groente, waar lief de heerscht,
dan een gemeste os en dam'bij haat.

WIJZE VAN OPTREDEN (15 : 18)

15 : 18 Een heetgebakerd man is oorzaak van ruzie,
maar een lankmoedige brengt twist tot bedaren.1)

„LEEUWEN EN BEREN" (15 : 19)

15 : 19 De weg van den luiaard is voor hem als met doornen
[versperd,

maar de weg der oprechten is een gebaande weg.

OVER WIJSHEID EN DWAASHEID (15 : 20, 21)

15 : 20 Een wijze zoon is zijn wader tot vreugde,2)
maar een dwaas doet zijn moeder smaadheid aan.

21 Wie gebrek aan verstand heeft,
schept ook nog behagen in zijn dwaasheden,
maar de man van inzicht weet zijn gangen recht te houden.

ADVIES (15 : 22)

15 : 22 Bij gemis aan beraadslaging mislukken plannen,
maar met veel raadgevers komt iets tot stand.

ZELFVOLDOENING EN ANDERER NUT (15 : 23)

15 : 23 Welk een voldoening is er in gelegen
een verstandig woord te spreken
en hoe weldadig is een woord, op het juiste moment gezegd.

1) Vgl. 29 : 22.
2) Vgl. 10 : 1; 29 : 3.
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EEUWIG LEVEN (15 : 24)

Volgens deze spreuk zal de verstandige den dood
ontgaan. Sterft hij dan niet, zooals alle menschen?
Voorzeker! Maar dan wordt hier gezegd, dat er een
gelukkige voortzetting des levens is na den dood.
Overheerschend is in het Spreukenboek de gedachte
aan vergelding in dit leven. Het boek Job heeft deze
gedachte aan een toetsing onderworpen. De leer van
een eeuwig leven kan wel niet beschouwd worden
als de uitweg voor de onopgeloste vragen, die de
traditioneele beschouwing veroorzaakte. Ze behoort
tot de meer volledige openbaring dan die van het
Oude Testament. Maar eenmaal gegeven, biedt ze voor
deze vragen een welkome oplossing. Toch heeft ook
het Oude Testament in deze richting gewezen. Ook
in deze spreuk bespeuren we een glimp van dit later
helderderstralende openbaringslieht.

15 : 24 De weg des levens opwaarts is voor den verstandige,
zoodat hij vermijdt het doodenrijk beneden.

GOD BESCHERMT DE WEDUWEN (15 : 25)

15 : 25 De HEERE breekt het huis der hoogmoedigen af,
maar hij zorgt dat de grenspalen van het land der weduwe

[blijven staan.

GRUWELIJK OF REIN (15 :26)

15 : 26 De plannen van den booze zijn een gruwel voor den HEERE,
maar vriendelijke en goedbedoelde woorden
zijn rein in Zijn oogen.

ZUIVERE RECHTSPRAAK (15 :27)

15 : 27 Wie omkoopingsgeld aanneemt, schijnt wel voordeel te
doch verwoest zijn huis en positie, [behalen,
maar wie het geschenk haat, zal leven.

BEDACHTZAAMHEID (15 :28)

15 : 28 De rechtvaardige denkt eerst na om tot een goed antwoord
[te komen,
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maar de dwaas laat zijn slechte woorden maar plompver-
[loren vloeien.1)

DE HOORDER DES GEBEDS (15 : 29)

15 : 29 Onbereikbaar en ongenaakbaar is de HEERE voor de boozen,
maar iij hoort naar het gebed der rechtvaardigen.

BOODSCHAPPERSKUNST (15 : 30)

15 : 30 Reeds de vroolijke blik van den boodschapper van goede
verheugt het hart [tijding
en de goede tijding te hooren
doet innerlijk goed.

GEWILLIGHEID OM TE LEEREN (15 : 31, 32)

15 : 31 illij, wiens oor luistert naar heilzame terechtwijzing,
zal thuis zijn temidden van de wijzen.

32 Wie tucht versmaadt,
verzuimt het goede voor hem zelf te zoeken,
maar wie naar terechtwijzing luistert,
verkrijgt verstand.

TWEE KORTE SPREUKEN (15 : 33)

15 : 33a 'De onderwijzing der wijsheid is: vrees voor den HEERE.
33b Ootmoedig zijn is de web, waarop men tot eere komt.

'S MENSCHEN AFHANKELIJKHEID VAN GOD
(16 : 1)

16 : 1 Het is des menschen taak na te denken voor hij spreekt,
maar een goed antwoord te geven,
moet door den HEERE geschonken worden.2)

ONBEVOEGDHEID TOT ZELFBEOORDEELING
(16 : 2)

Deze onbevoegdheid spruit hieruit voort, dat de
mensch nimmer ten voile zijn innerlijke verdorven-
heid beseft. Maar 'God ziet de geestelijke achtergron-

1) Vgl. 15 : 2; 12 : 23.
2) Vgl. Matth. 10 : 19; Mark. 13 : 11.
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den en de bijbedoelingen, onder welker invloed de
menschen, ook zonder dat zij het zich bewust zijn,
handelen.

16 : 2 Een mensch kan wel meenen, dat zijn handelingen zuiver
[zijn,

maar de HEERE toetst den geest, waaruit ze voortkomen.1)

LEG HET IN 'S HEEREN HANDEN (16 : 3)

Na de constateering van feiten in de beide voorafgaan-
de spreuken volgt nu een advies, dat op die feiten
rust.

16 : 3 Uw werk zij Gode bevolen, opdat uw plannen gelukken.

ALLES HEEFT ZIJN DOEL (16 :4)

16 : 4 De HEERE heeft alles gemaakt voor een bepaald doel,
ook den goddelooze en wel voor den dag,
waarop zijn ongeluk en straf hem overvallen.2)

HOOGHARTIGHEID (16 : 5)

16 :5 Jedere hooghartige is een gruwel voor den HEERE —
mijn hand er op: hij blijft niet ongestraft.3)

VERZOENING (16 :6)

Deze spreuk beteekent niet, dat men door eigen
werken verzoening kan bewerken, maar moet verstaan
worden in verband met veruitwendiging van den
godsdienst: het offer als zoodanig redt den mensch
niet, maar men moet leven naar Gods wil, Jer. 7 : 22,
23; Hos. 6 : 6.
Lief de en trouw zijn ten slotte „dankbaarheidswerken".
In het tweede lid wordt „het kwaad" bedoeld in
absoluten zin: het kwaad van oordeel en gericht.

16 : 6 Door liefde en trouw wordt zonde verzoend,
en wie den HEERE vreest ontkomt aan het kwaad.

1) Vgl. 21 : 2.
2) Vgl. 17 : 17; Rom. 9 : 17.
3) Vgl. 11 : 21a.
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Spreuken 16 : 7—

DE GUNSTELING GODS HEEFT GEEN LAST VAN

ZIJN VIJANDEN (16 : 7)

16 : 7 Wanneer het welgevallen des HEEREN rust op iemands
[wegen,

dan maakt Hij dat ook zijn vijanden hem goedgezind worden.

LIEVER EERLIJK MAAR ARM, DAN ONEERLIJK
RIJK (16 :8)

16 : 8 Het is beter maar weinig te bezitten
en dat in gerechtigheid,
dan veel inkomsten te hebben,
die niet op een rechte wijze verkregen worden.

DE HEERE IS EEN AL-BEPALEND GOD (16 :9)

16 : 9 De mensch overlegt in zijn hart, hoe hij doen zal,
maar de HEERE bepaalt ten slotte zijn handelingen.

OVER KONINGEN (16 : 10-15)

In deze verzen staan enkele spreuken bij elkaar, die
uitspraken bevatten over de koninklijke waardigheid.
Het valt op, dat in deze groep echter ook een spreuk
voorkomt niet over den koning, maar over den
HEERE (vs 11). Bovendien is, wat in het tweede lid
van deze spreuk gezegd wordt, meer toepasselijk op
een koning dan op God. Wel eischt God eerlijkheid
in den handel, inzonderheid zuiverheid van maat en
gewicht (Lev. 19 : 36; Deut. 25 : 13 en v.), maar de
vervaardiging van deze laatste is toch werk van men-
schen, onder koninklijk (regeerings-) toezicht. In-
tusschen is de koning vertegenwoordiger Gods. Vs 11
kan hieraan, ook ten aanzien van de „koningsspreu-
ken" die er om heen staan, herinneren.
In deze spreuken wordt de koning beschreven zooals
de Oosterling meent dat hij behoort te zijn: hij be-
slist zonder zich te vergissen (vs 10), hij regelt het
handeisleven (vs 11), hij is onkreukbaar rechtvaardig
en verwacht dat ook van zijn onderdanen (vs 12 en 13)
en hij beslist over leven en dood (vs 14 en 15).
Waar in de paraphrase van vs 15 „genade" staat,
staat in het oorspronkelijk: „licht van het gelaat",
wat genade beteekent, zooals duidelijk blijkt nit de
Aaronietische zegenbede, Num. 6 : 25.

16 : 10 Bondige beslissingen komen van de lippen van een koning
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en in de rechtspraak faalt hij niet.
11 Balans en weegschaal zijn dingen waar de HEERE (de

[koning?!) zich mee inlaat
en al de gewichten uit de gewichtenzak zijn zijn werk
hij laat ze maken naar normen, die hij vaststelt.1)

12 Bet is voor koningen iets gruwelijks verkeerd te handelen,
want hun troon staat vast door gerechtigheid.2)

13 Bet welgevallen der koningen rust op hen,
die rechtvaardig van lippen zijn,
en zij beminneu hem,
die waarachtig is in zijn spreken.

14 De gramschap van een koning kan iemands dood beteekenen,
maar een wijs man kan dien toorn stillen.3)

15 De genade van een koning beteekent het leven voor zijn
en zijn welgevallen is weldadig als een wolk, [onderdanen
die den spaden regen aankondigt.

DE WAARDE DER WIJSHEID (16 : 16)

16 : 16 Het is beter wijsheid te verwerven dan goud
en verkieselijker inzicht te verkrijgen dan zilver.

OP ZIJN WEG PASSEN (16 :17)

16 : 17 De weg der rechtvaardigen is als een heerbaan,
waarop het kwaad vermeden words —
wie op zijn handel en wandel past, bewaart daarmee zichzelf.

HOOGMOED (16 : 18, 19)

16 : 18a Op hoogmoed volgt de ineenstorting.
18b Op hoovaardij volgt de val.
19 Het is beter met geringen en verdrukten nederig te zijn,

dan met de hoogmoedigen buit te verdeelen.

GEHOORZAAMHEID (16 : 20)

16 : 20 Wie opmerkzaam is op het woord der wet,

1) Vgl. 2 Sam. 14 :26.
2) Vgl. 25 : 5.
3) Vgl. Dan. 2.
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Spreuken 16 : 21—

zal het goede ontmoeten
en wie op den HEERE vertrouwt —
heil hem!

WIJSHEID (16 : 21-23)

16 : 21 Wie wijs is, wordt eervol „een verstandige" genoemd
en de aangenaamheid, waarmee zijn woord wordt voorge-
vergroot de overredingskracht. 	 [dragen,

22 Wie een goed verstand heeft,
bezit daarin een bron van levee en welvaart,
maar de dwaasheid der dwazen sluit hun straf in.

23 Het verstand van den wijze maakt zijn woorden bezonnen
en vergroot hun overredingskracht.

VRIENDELIJKHEID (16 : 24)

16 : 24 Vriendelijke woorden zijn als honig, zoo uit de raat.
Hun zoetheid en weldadigheid dringen diep door.

VOORZICHTIGHEID NOODIG (16 : 25)1)

16 : 25 Het komt voor, dat iets oogenschijnlijk goed is,
maar toch verkeerd is en ten doode voert.

DE ZWEEP VAN DEN HONGER (16 : 26)

16 : 26 De honger is een zweep voor den werker,
want zijn maag vraagt altijd door.

DE „BELIALSMAN" (16 : 27-30)

16 : 27 Een deugniet graaft een ongeluksput,
zijn woorden zijn ondragelijk als een schroeiend vuur.

28 Een valschaard brengt twist teweeg.
Een oorblazer vervreemdt vrienden van elkaar.

29 Een misdadig man verleidt zijn medemensch
en brengt hem op den verkeerden weg.

30 Wie de oogen toeknijpt, broedt op kwaaddoenerij
en wie de lippen op elkaar klemt, heeft het plan klaar.

1) Dezelfde spreuk : 14 : 12.
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HOOGE LEEFTIJD VOORRECHT VAN DEN
RECHTVAARDIGE (16 : 31)

16 : 31 De grijsheid is een sierlijke kroon,
die op den weg der gerechtigheid verkregen wordt.

WIJSHEID ZELFS BETER DAN MOEDIGHEID
(16 : 32)

Moed is anders wel de grootste deugd, die een man
kan bezitten. Toch is wijsheid beter. Vgl. 21 :22.

16 : 32 Een lankmoedige is beter dan een held
en een beheerscher van zijn geest beter dan een steden-

[dwinger.

DE HEERE IS EEN AL-BEPALEND GOD (16 : 33)

Zie 16 : 9. Hier wordt duidelijker dan daar gezegcl.
dat God gebruik maakt van menschelijke middelen.

16 : 33 Het lot wordt in den schoot geworpen,
maar de uitkomst ervan is steeds van den HEERE.

HET STOFFELIJKE IS DE HOOFDZAAK NIET
(17 : 1)

Vleesch werd alleen gegeten bij feestelijke gelegen-
heden, offerfeesten (1 Sam. 9) en door rijken.

17 : 1 Beter een droge hap brood in rust en vrede gegeten,
dan een huis vol vleesch voor 'n offermaaltijd,
waarbij men twist.

DE VERSTANDIGE SLAAF (17 :2)

De positie van een slaaf in Israel was van dien aard
dat de mogelijkheid vooruit te komen inderdaad be
stond, zie teksten als 1 Sam. 9 : 5; Gen. 15 : 2 en v.:
1 Kron. 2 : 35.

17 : 2 Een verstandige en ijverige slaaf
komt te staan boven den zoon,
die zijn vader teleurstelt,
en te midden der andere zoons zal hij bezit verkrijgen.

GOD IS HARTENKENNER (17 : 3)

17 : 3 Zooals goud en zilver door de menschen worden beproefd
in smeltkroes en oven,
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Spreuken 17 : 4—

zoo toetst de HEERE de harten der menschen.1)

IEDER ZIJN GADING (17 : 4)

17 : 4 Een slecht man luistert graag naar leugenpraat
en een valschaard leent het oor aan misdadige taal.

LEEDVERMAAK (17 : 5)

17 : 5 Wie een arme bespot, smaadt God, Die hem gemaakt heeft
en wie zich vermaakt over andermans ongeluk,
zal zijn straf niet ontgaan.

FAMILIE-EER (17 : 6)

17 : 6 De kroon der ouden zijn hun kindskinderen,
en de kinderen deelen in de roem hunner vaderen.

STRENGER NORM VOOR GOEDEN (17 : 7)

17 : 7 Bij een zot behoort geen voortreffelijke rede,
nog minder leugentaal bij een voortreffelijk man.

DE MACHT VAN HET GESCHENK (17 : 8)

Deze spreuk constateert een minder mooi feit. Om-
kooperij is verboden (Ex. 23 : 8). Maar elk geschenk
behoeft nog geen omkoopingsgeschenk te zijn!

17 : 8 Een geschenk te geven is een middel dat helpt —
als een geluksteen —
van alles kan men er mee gedaan krijgen.

TACT (17 : 9)

17 : 9 Wie door lief de gedreven wordt,
zal andermans overtreding bedekken,
maar wie ze gedurig weer even noemt,
vervreemdt vrienden van elkander.

TEERGEVOELIGHEID EN DIKHUIDIGHEID
(17 : 10)

17 : 10 Een berisping schokt den wijze meer, dan honderd slagen
een dwaas.

1 ) Vgl. 27 : 21.
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DE STRAF OP OPSTANDIGHEID (17 : 11)

Verschillende natuurkrachten als storm, hagel, hemel-
vuur, door God gebruikt om de zondaren te straffen,
worden verderfengelen genoemd (Ps 78 : 49). Uit da
straf, vermeld in het tweede lid, blijkt, dat het verzet,
genoemd in het eerste lid, verzet tegen God is.

17 : 11 Een slecht man is er altijd op uit verzet te plegen,
maar een onbarmhartig straffende verderfengel
zal op hem losgelaten worden.

ERGER DAN ERG (17 : 12)

17 : 12 Laat het gebeuren, dat een beer,
woedend omdat hij van zijn jongen beroofd is,
u tegenkomt —
maar niet dat een dwaas in zijn dwaasheid u tegenkomt.

VERGELDING (17 :13)

17 : 13 Wie kwaad met goed vergeldt —
het kwaad zal van zijn huis niet wijken.

HEFTIG TOENEMENDE TWIST (17 : 14)

17 : 14 Als een woordenstrijd begint is het
als wanneer iemand aan water doorgang verschaft —
als het eenmaal stroomt is het niet weer te keeren —
smoor daarom het begin van den twist,
v6Ordat de stroom van booze woorden losbreekt.

ONRECHT (17 : 15)

17 : 15 Een goddelooze voor rechtvaardig verklaren
en een rechtvaardige voor goddeloos verklaren —
ziedaar twee dingen, die de HEERE gruwelijk vindt.

WIJSHEID NIET TE KOOP (17 : 16)

17 : 16 Wat nut het dat een dwaas geld in de hand heeft
om wijsheid te koopen?
Hij heeft immers toch geen aanleg om het te leeren!

WARE VRIENDSCHAP (17 : 17)

17 : 17 Be ware vriend toont u altijd zijn lief de
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Spreuken 17 : 18—

en een broeder in den nood —
die wordt met die bestemming geboren.1)

WORD GEEN BORG (17 : 18)

17 : 18 Wie handslag geeft en borg wordt voor zijn naaste
is een verstandeloos man.

STRAFAANKONDIGINGEN (17 : 19, 20)

17 : 19 De twistgierige schuwt de zonde niet
en wie groote woorden gebruikt,
bevordert zijn eigen ondergang.

20 Den valschaard zal geen goed ontmoeten
en de leugenaar zal in het kwaad vallen.

DE VADER VAN DEN DWAAS (17 : 21)

17 : 21 Wien een zoon geboren wordt,
die later blijkt een zot te zijn,
krijgt verdriet van hem,
en de vader van een dwaas
heeft geen reden tot blijdschap.

INVLOED VAN DEN GEEST OP HET LICHAAM
(17 : 22)

17 : 22 Een opgewekte patient wordt spoedig beter,
maar een kniesoor is futloos.

OMKOOPERIJ (17 : 23)

17 :23 De goddelooze aanvaardt een in het geheim aangeboden
en is bereid daarvoor onrecht te doen.	 [geschenk

ONBEHEERSCHTHEID VAN DEN DWAAS (17 : 24)

17 : 24 De verstandige heeft de wijsheid als Joel voor oogen,
maar de oogen van den dwaas dwalen onbestemd in de verte.

1) Vgl. 16 : 4a.
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DE DWAZE ZOON (17 : 25)

17 : 25 Een dwaze zoon is een verdriet voor zijn vader
en een bitterheid voor haar, die hem gebaard heeft.

ONRECHT (17 : 26)

17 : 26 Een rechtvaardige ook maar een geldboete op te leggen
is niet goed,
en een edelman te slaan
is tegen het recht.

NIET VEEL PRATEN (17 : 27, 28)

17 : 27 Wie spaarzaam is met zijn woorden,
is iemand die „zijn weetje wel weet"
en de verstandige is kalm van geest.

28 Zelfs een dwaas wordt, als hij zwijgt, voor wijs gehouden,
en voor verstandig, als hij zijn mond houdt.

REACTIE (18 : 1)

18 : 1 Wie in een hoek geduwd wordt, traeht vrij te komen —
met alle kracht wringt hij zich los.

BLIND VOOR EIGEN TEKORT (18 : 2)

18 : 2 Een dwaas heeft geen lust om inzicht te bekomen,
hij wil juist zijn eigen vermeende wijsheid ten toon spreiden.

HOON GESTRAFT MET SMAAD (18 :3)

18 : 3 Als de goddelooze komt, komt hij met verachting,
maar wie een ander veracht, wordt zelf gesmaad.

DE BRON DER WIJSHEID (18 :4)

De wijsheid wordt hier voorgesteld aIs water. Er wordt
hier deze tegenstelling gemaakt, dat de woorden der
wijzen diepzinnig zijn, maar de bron bruisend. Hier-
mede wordt bedoeld, dat de bron levend is en daarom
onuitputtelijk; dat wat de wijze uit die bron put, be-
zonken is, helder en bezonnen.

18 :4 Wijze woorden, door een menschenmond gesproken,
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Spreuken 18 : 5—

zijn als diepe wateren;
maar de bron der wijsheid is een bruisende beek.

ONRECHTVAARDIGE RECHTSPRAAK (18 : 5)

18 : 5 Het is niet goed in het gericht den goddelooze voor to
zoodat de rechtvaardige achteruit gezet wordt. 	 [trekken,

DWAZENPRAAT (18 : 6, 7)

In vs 6b wordt het noodwendig gevolg als doel voor-
gesteld. Hierdoor wordt de teekening der dwaasheid
verscherpt. Vgl. 19 : 8.

18 : 6 De veelpraterige dwaas krijgt ruzie
en zijn mond vraagt om slaag.

7 De woorden van een dwaas leiden tot zijn eigen ondergang
en zijn gepraat is een valstrik voor hemzelf.

'T KWAAD WIL GRAAG GEHOORD WORDEN
(18 : 8)

18 : 8 De woorden van een lasteraar
zijn als lekkernijen voor de luisteraars:
ze gaan er glad in,
tot diep in het gemoed.

NALATIGHEID (18 : 9)

De schade van nalatigheid is even groot als van op-
zettelijke vernieling.

18 :9 Wie nalatig is in zijn bedrijf,
is een broeder van den vernieler.

GODSVERTROUWEN GEEN INBEELDING
(18 : 10, 11)

De naam des HEEREN is een uitdrukking, waarmede
de HEERE Zelf wordt aangeduid.

18 : 10 De naam des HEEREN is een sterke toren.
De rechtvaardige snelt in nood er heen
en is daar onbereikbaar voor alle gevaren.
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11 De rijke beeldt zich in
dat zijn vermogen zijn sterke stad en hooge muur is.

DE WEG TOT VERHOOGING (18 :12)

18 : 12 VOOr de val komt, is het hart van een man hoogmoedig,
maar aan eere gaat ootmoed vooraf.

ONDOORDACHT ANTWOORDEN (18 : 13)

18 : 13 Antwoord geven voordat men de vraag beluisterd heeft,
is een dwaze en smadelijke fout.

GEESTKRACHT (18 : 14)

18 : 14 's Menschen geestkracht houdt hem staande in zijn lijden,
maar als de ;geeft zelf krachteloos wordt,
wie zal hem weer opheffen?

DE WIJZE NOOIT VOLDAAN (18 : 15)

18 : 15 De verstandige van hart verwerft steeds kennis
en het oor der wijzen is er steeds op uit
nog meer te vernemen.

DE MACHT VAN HET GESCHENK (18 : 16)

18 : 16 !Door een geschenk te geven, maakt iemand zich ruim baan,
zoodat hij toegang verkrijgt tot de grooten.

„AUDI ALTERAM PARTEM" (18 : 17)

18 : 17 Wie in een proces het eerst het woord voert,
geeft den indruk dat hij gelijk heeft,
maar dan komt de andere partij en becritiseert hem
door de zaak van zijn kant te belichten.

EEN AUTORITAIRE OPLOSSING (18 : 18)

Er is een andere beslissing dan die van het vuistrecht:
die van het lot, waardoor God uitspraak doet.

18 : 18 Het lot maakt een eind aan het getwist
en scheidt het handgemeen der sterken.
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Spreuken 18 : 19--

KWADE VRIENDEN (18 : 19)

Als vrienden vijanden worden, is de verhouding dub-
bel slecht.

18 : 19 De broeder die gemeen behandeld is,
is ongenaakbaar als een versterkte ,stad,
en twisten tusschen vrienden zijn a1s burchtgrendels —
ze maken de harten ontoegankelijk voor elke toenadering.

NIET ALLEEN DADEN, OOK WOORDEN HEBBEN
GEVOLGEN (18 :20, 21)

Het resultaat van iemands woorden wordt in vs 20
genoemd onder het beeld van vrucht, die gegeten
wordt en verzadiging geeft. Dit is het gewenschte
gevolg van eten. De spreuk uit vs 20 gaat dus over
wijze woorden, die goede, voor den spreker ge-
wenschte, gevolgen hebben.
De gevolgen van het woord kunnen echter ook ten
kwade zijn. Beide mogelijkheden worden in vs 21
genoemd. Het slechte gevolg kan zelfs zoo groot zijn,
dat iemands leven er mede gemoeid is (1 Kon. 2 : 23).
Daarom hier de waarschuwing, dat de spreker de
vrucht van zijn tong zal eten.
De gedachte dezer spreuken is verwant aan de woor-
den van Jezus, vermeld in Matth. 15 : 11.

18 : 20 Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd,
ja, hij verzadigt zich van de opbrengst zijner lippen.

21 Dood en leven heeft de tong in haar macht.
izij, die .graag praten, zullen de gevolgen ervan ondervinden.

DE VROUW (18 : 22)

Deze spreuk bedoelt de goede, wijze vrouw.

18 : 22 Wie een vrouw gevonden heeft, heeft geluk gehad
en gunst ontvangen uit 's HEEREN hand.

ARM EN RIJK (18 :23)

De teekening hier van de verhouding tusschen rijk
en arm, doet onsociaal aan. Ze weerspiegelt den tijd,
waarin de spreukendichter zijn ervaringen opdeed.

18 :23 De arme spreekt op smeekenden toon —
de rijke antwoordt hem op harden toon.
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EEN GOEDE VRIEND BETER DAN VELE ZOO-
GENAAMDE (18 : 24))

18 : 24 Vele vrienden te hebben —
daar schiet men soms niets mee op,
maar het gebeurt, dat een vriend trouwer is dan je eigen

[broer.

OPRECHTHEID IS MEER DAN RIJKDOM (19 : 1)1)

Bij spreuken van dezen vorm kan men aldus redenee-
ren: er worden twee tegenstellingen gemaakt, die van
arm en rijk en die van valsch en oprecht. De deelen
dezer tegenstelling worden door den spreukendichter
op twee verschillende wijzen gecombineerd: arm en
oprecht, en: rijk en valsch. (Andere mogelijke com-
binaties n.l. arm en valsch of rijk en oprecht worden
niet besproken). De twee gemaakte combinaties wor-
den met elkaar vergeleken. Elk van deze twee bevat
een goede en een kwade factor. Oprecht en rijk zijn
goed, arm en valsch zijn kwaad. In de vergelijking
van arm en oprecht tegenover valsch en rijk zijn de
beide kwade factoren verwerpelijk en worden dus de
beide goede tegenover elkaar gesteld. De spreuken-
dichter kiest voor de oprechtheid. Deze is beter dan
rijkdom, ook al gaat ze met armoede gepaard. Tevens
volgt er uit, dat van de beide kwade factoren valsch-
heid de ergste is: armoede bij oprechtheid is te
idragen, valschheid in geen geval, zelfs niet bij rijkdom.

19 : 1 Beter arm maar oprecht van wandel
dan valsch van gedrag, ook al is men rijk.

IJVER ZONDER VERSTAND (19 : 2)

In de vorige spreuk een lofprijzing op de oprechtheid,
nu op de verstandigheid.

19 : 2 Inver zonder verstand is niet goed
en wie haastig loopt begaat misstappen.

GOD KRIJGT DE SCHULD (19 : 3)

Maar niet van den vrome; die zegt met Job in voor-
en tegenspoed: de naam des HEEREN zij geloofd!

19 : 3 Door eigen schuld stuurt een man zijn eigen zaken in de war
en dan is zijn hart ontstemd jegens God.

1) Dezelfde spreuk: 28 : 6.
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Spreuken 19 : 4—

RIJK EN ARM (19 : 4)

19 : 4 Wie rijk is kan altijd weer vrienden krijgen,
maar wie arm is wordt door zijn eigen vriend verlaten.

LEUGEN BLIJFT NIET ONGESTRAFT (19 : 5)

19 : 5 Een valsche getuige zal zijn straf niet ontgaan
en wie leugens uitkraamt zal niet gespaard worden.

DE RIJKEN ZIJN IN DE GUNST (19 : 6, 7)

19 : 6 Velen trachten den rijke gunstig voor zich te stemmen
en ieder is vriend van den man, die geschenken geeft.

7 Zelfs al de eigen broers van den arme
hebben een hekel aan hem,
laat staan dat hij een vriendenkring om zich heen zou hebben.

TWEEERLEI GEDRAG, TWEEERLEI RESULTAAT
(19 : 8, 9)

Vs 9 is gelijk aan vs 5. Vs 8 staat er mede in tegen-
stelling. In dit vs vinden we weer die wijze van uit-
drukking, waarmee het onvermijdelijk gevolg als be-
wust nagestreefd doel wordt voorgesteld. Vgl. 18 : 6.

19 : 8 Wie wijsheid verwerft,
zoekt wat goed is voor hem zelf
en wie steeds tracht een goed inzicht in de dingen te krijgen,
zal gelukkig leven.

9 Een valsche getuige zal zijn straf niet ontgaan
en wie leugens uitkraamt, zal omkomen.

WEELDE EN MACHT PASSEN NIET IEDER
(19 :10)

19 : 10 met is ergerlijk om te zien, dat een dwaas in weelde leeft,
en nog erger is het als een knecht heerscht over vorsten.

DE VERSTANDIGE IS VERGEVENSGEZIND
(19 : 11)

19 : 11 Verstandigheid maakt den mensch lankmoedig
en hij verkrijgt eer
door iemands overtreding door de vingers te zieni-)

1) Vgl. Micha 7 : 18.
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DE MACHT VAN EEN KONING (19 : 12)

19 : 12 De toornigheid van een koning is schrikverwekkend
als het grommen van een jongen leeuw,
maar zijn gunstbetooning is weldadig
als dauw op het gras.

DE DWAZE ZOON (19 : 13a)

19 : 13a Een dwaze noon is een ongeluk voor zijn vader.

DE TWISTZIEKE VROUW (19 : 13b)

19 : 13b Het getwist van een vrouw
is als een gedurig druppelende lekkage.

EEN VERSTANDIGE VROUW IS EEN GAVE GODS
(19 : 14)

1.9 : 14 Huis en goed is een erfdeel van de vaderen,
maar regelrecht een gave van den HEERE is het
een verstandige vrouw to verkrijgen.

LUIHEID (19 : 15)

11 : 15 Luiheid maakt slaperig
en wie traag is in zijn werk zal hanger lijden.

DE BATE VAN GEHOORZAAMHEID (19 : 16)

19 : 16 Wie het gebod — van leeraren en van God — bewaart,
bewaart zichzelf,
maar de slordige van wandel zal sterven.

BARMHARTIGHEID WORDT VERGOLDEN
(19 : 17)

Het is in overeenstemming met de gedachte van deze
spreuk, idat het Hebreeuwsche woord voor gerechtig-
heid ook aalmoes is gaan beteekenen. Wie den
armen gunst bewijst, verzamelt een schat bij God,
waardoor God zijn schuldenaar wordt, die het als
gerechtigheid zal vergelden.

19 : 17 Wie zich ontfermt over den arme
is als een die jets leent aan God,
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Spreuken 19 : 18—

zoodat hij ook lets van God terug kan verwachten:
God zal hem zijn weldaad vergelden.

WAARSCHUWING TEGEN OVERDREVEN HARD-
HEID (19 : 18)

19 : 18 Tuchtig uw zoon, wanneer er nog kans is, dat het helpt,
maar ga u niet te buiten,
waardoor hij onder uw tuchtiging, zou sterven.

DE DRIFTKOP (19 : 19)

19 : 19 Een doldriftig man
moet de gevolgen van zijn drift maar dragen,
want als ge ingrijpt, dan zijt ge met een keer niet klaar.

DE WEG TOT WIJSHEID (19 : 20)

19 : 20 Luister naar raad en neem vermaningen aan,
opdat ge tenslotte wijs wordt.

GOD BESLIST (19 : 21)

19 : 21 Velerlei overleggingen gaan om in 's menschen hart,
maar wat de HEERE beraadslaagt, dat gaat door.

BETER ARM DAN VALSCH (19 : 22)

19 : 22 Dat een mensch zich eerlijk openbaart
strekt te zijnen gunste
en een arm man te zijn
is beter dan een veinzaard te wezen.

DE VREEZE DES HEEREN MAAKT GELUKKIG
(19 : 23)

De uitdrukking „verzadigd den nacht ingaan" is
beeld van welvaart en geluk.

19 : 23 De vreeze des HEEREN doet een mensch leven :1)
verzadigd gaat hij den nacht in,
zonder dat hem kwaad wedervaart.

1) Vgl. 14 : 27a.
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DE LUIAARD (19 : 24)

De overdrijving in deze spreuk dient om de luiheid
op humoristische en sarcastische wijze af te keuren.
Het beeld is ontleend aan een maaltijd, waarbij de
gasten rondom een schotel zitten, waaruit ieder met
de hand krijgt, wat hij wil eten.

19 : 24 De luiaard legt traag zijn hand in de schotel
en is nog te lui haar weer naar zijn mond te brengen.1)

AI4LEEN DE SPOTTER IS ,ONVERBETERLIJK
(19 : 25)

19 : 25 Als gij den spotter slaat, zal de onervarene, die het ziet,
voorzichtig worden,
maar de verstandige zal door een vermaning reeds
inzicht bekomen.

DE ZELFSTANDIGE ZOON (19 : 26)

Hoewel gewoonlijk de zoon eerst bij den dood van
den vader in het bezit kwam van het familiegoed,
gebeurde het wel, dat een oude vader zijn bezittingen
bij zijn leven aan den zoon overdroeg. Zulk een zoon
blijft verplicht zijn vader en moeder te eeren.

19 : 26 Wie zijn vader mishandelt en zijn moeder verjaagt,
is een zoon die slecht en schandelijk handelt.

OP HET HELLENDE VLAK (19 : 27)

19 : 27 Wanneer ge, mijn zoon, ophoudt naar vermaningen te
dan dwaalt ge steeds verder af	 [luisteren,
van wat de woorden der wijsheid zeggen.

ONRECHT IS RUW EN WREED (19 : 28)

19 : 28 Een gewetenloos aanklager spot met het recht
en de mond der goddeloozen is vlug en vaardig met onrecht.

VASTE ORDE (19 : 29)

19 : 29 Voor de spotters zijn straffen vastgesteld
en slagen voor den rug der dwazen.2)

1) Vgl. 26 : 15.
2) Vgl. 10 : 13b; 26 : 3b.
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Spreuken 20 : 1—

DRONKENSCHAP (20 : 1)

20 : 1 De wijn is koppig, de sterke drank bedwelmend —
ieder die er zich aan bezondigt, toont dat hij niet wijs is.

DE MAJESTEIT DES KONINGS (20 :2)

20 : 2 Als de schrik, die een jonge leeuw met zijn gebrul verspreidt,
zoo is de schrik, die een toornig koning rondom zich
wie zich zijn toorn op den hals haalt, 	 [verwekt —
begaat een misstap tegen zijn eigen leven.

DE WIJZE IS VREEDZAAM (20 :3)

20 : 3 Het strekt een man tot eer
vreedzaam tusschen zijn medemenschen te wonen,
maar ieder die dwaas is, maakt dadelijk twist.

WIE NIET WERKT.... (20 : 4)

20 : 4 In den herfst ploegt de luiaard niet —
in den oogst zoekt hij tevergeefs naar vruchten.

MENSCHENKENNIS (20 : 5)

Een man van inzicht zal door opmerkzaamheid bij
gesprekken eens anders diep verborgen gedachten
weten te ontdekken. De spreuk gebruikt als beeld:
water scheppen uit een diepen put.

20 :5 De overleggingen in eens menschen hart zijn diep ver-
als water in een diepen put —
maar een man van inzicht zal ze weten op te diepen.

WOORDEN ZIJN NOG GEEN DADEN (20 : 6)

20 : 6 Velen bazuinen luide hun welwillendheid uit —
maar een werkelijk betrouwbaar man is moeilijk te vinden.

OUDERS EN KINDEREN (20 : 7)

20 : 7 Wanneer een rechtvaardige zijn levensloop in oprechtheid
[volbrengt,

dan zijn nog zijn kinderen na hem gelukkig te prijzen.
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-20 : 13

DE KONING IS RECHTER (20 :8)

20 : 8 Een koning, op zijn rechterstoel zittend,
schift met scherpen blik het kwade uit.

GEEN ZONDELOOSHEID (20 : 9)

20 : 9 Wie kan zeggen: ik heb mijn hart rein bewaard,
ik ben rein van zonde die ik zou hebben kunnen doen?

ONEERLIJKE HAND EL (20 : 10)

20 : 10 Twee verschillende weegsteenen —
een bij het doen en een bij het ontvangen van betalingen,
twee verschillende efa's —
een bij het inkoopen en een bij het verkoopen van koren,
zijn gruwelijkheden voor den HEERE.

UIT: DE PSYCHOLOGIE VAN HET KIND (20 : 11)

20 : 11 Reeds in het spel laat een knaap blijken
of hij rein en oprecht is in zijn doen.

HET RECHT VAN DEN SCHEPPER (20 : 12)

Het constateeren van het feit dat God de Schepper
is van oor en oog kan beteekenen: gebruik deze
organen dus in Zijn dienst (16 : 4), want daar heeft
God als Schepper recht op. Het is ook mogelijk deze
spreuk te zien in den gedachtengang, die we vinden
in Ps 94 : 9. Dan is de bedoeling er op te wijzen,
dat God ziet en hoort (Ex. 4 : 11).

20 : 12 (Het oor, waarmee we hooren,
het oog, waarmee we zien,
zijn beide scheppingen Gods.

LUIHEID (20 : 13)

20 : 13 Wees er niet op uit maar te kunnen slapen,
want dan zult ge arm worden.
Wees wakker, opdat ge broods genoeg hebt.
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Spreuken 20 : 14—

KOOPERSTAKTIEK (20 : 14)

De wel wat gemeenzame uitdrukking „'m smeren"
is hier gekozen om een soort equivalent te geven
van den dativus ethicus uit het oorspronkelijk. Voorts
typeert deze uitdrukking het gedrag van den listigen
kooper.

20 : 14 De listige kooper geeft of op de waar
en zegt: het is slecht, het is slecht.
Maar als hij op die wijze wat op den prijs heeft afgedongen,
dan „smeert-ie 'm" en pocht!

DE WAARDE VAN WIRE WOORDEN (20 : 15)

20 : 15 Met bezit aan goud,
met een menigte koralen,
met een kostbaar kleinood —
met al deze dingen staan een paar verstandige lippen gelijk.

BORGSTELLING (20 : 16)1)

Dat de spreukendichter het afraadt als borg op te
treden, bleek reeds uit verschillende spreuken. Het
kan den Borg zijn kleed, ja zelfs zijn vrijheid kosten,
want de schuldeischer kan, als de schuldige niet
betaalt, den borg zelfs in hechtenis laten nemen.
Ook ideze spreuk is als waarschuwing bedoeld, maar
in dezen scherpen vorm, dat het geval gesteld wordt,
dat iemand toch borg geworden is en nu zit met de
gevolgen. Maar de •spreukendichter heeft geen mede-
lijden met den man, die als borg zijn mantel moet
afgeven, wanneer de man, voor wien hij borg ge-
worden was, zijn verplichtingen niet nakomt.
De schuldeischer wordt toegesproken:

20 : 16 Neem zijn kleed maar!
Hij is immers borg geworden —
voor een ander!
Neem hem zelf maar te pand —
terwille van vreemden.

AKELIGE NASMAAK (20 : 17)

De zonde is menigmaal aanlokkelijk, maar de ge-
volgen zijn altijd slecht.

1) Dezelfde spreuk: 27 : 13.
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-20 : 22

20 : 17 Door bedrog verkregen brood smaakt lekker,
maar naderhand heb je je mond vol zandsteentjes.

BEZINT EER GIJ BEGINT (20 : 18)

Met strijd wordt hier geen oorlog, maar de dage-
lijksche strijd des levens bedoeld (Job 7 : 1). Ook
in de Psalmen komt menige beeldspraak voor, ont-
leend aan het krijgswezen: „vijand", „pijl", „zwaard",
„achtervolgen", enz.

20 : 18 Plannen komen tot stand door beraadslaging.
Voer dus den strijd met beleid.

DE GEVAARLIJKE PRAATJESMAKER (20 : 19)

20 : 19 Wie rondloopt met achterklap
maakt intusschen geheimen openbaar.1)
Geef u dus niet of met een praatjesmaker.

HET VIJFDE GEBOD (20 : 20)

Lamp en licht zijn beeld van geluk.
De straf komt altijd ongelegen (Luc. 15 : 14).

20 : 20 Wie zijn vader of moeder vloekt,
diens lamp wordt uitgebluscht
ten tijde van dichte duisternis.

EERLIJK DUURT HET LANGST (20 : 21)

20 : 21 Wanneer het verwerven van een bezitting
aanvankelijk verhaast wordt,
— door oneerlijke middelen —
dan zal die bezitting later niet gezegend worden.2)

WEES NIET WRAAKZUCHTIG (20 : 22)

20 : 22 Zeg niet: laat me wreken over het kwaad, mij aangedaan.
Wacht op God.
Hij zal u helpen.

1) Vgl. 11 : 13a.
2) Vgl. 28 : 22.
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Spreuken 20 : 23—

ONEERLIJKE HANDEL (20 : 23)

20 : 23 Tweeerlei weegsteen is een gruwel voor den HEERE
en een valsche weegschaal is iets verkeerds.

GEEN ZELFBESCHIKKINGSRECHT (20 : 24)

20 : 24 's Mans schreden worden van 's HEEREN wege bepaald.
Hoe weinig weet een mensch van zijn eigen weg af!

LICHTVAARDIGE BELOFTEN (20 : 25)

20 : 25 Pas op, dat ge niet maar gauw iets aan het heiligdom wijdt
en later pas tot nadenken komt.

OVER DEN KONING (20 : 26)

20 : 26 Een wijs koning schift de goddeloozen uit.
Hij laat het executierad over hen gaan.

HET GEWETEN (20 : 27)

20 : 27 's Menschen geest, zijn versfandelijke en zedelijke waar-
is een lamp, hem door den HEERE gegeven, [neming,
om de binnenkameren van zijn hart to doorzoeken.

DE KONING (20 :28)

20 : 28 Als een koning guest bewijst en trouw houdt,
wordt hij daardoor beschermd
en door gerechtigheid schraagt hij zijn troop.

JEUGD EN OUDERDOM (20 : 29)

De grijsheid wordt hier genoemd als waarborg van
wijsheid en gerechtigheid (16 : 31). De spreuk be-
doelt wel dat de tooi der ouden het sieraad der
jongeren overtreft.

20 : 29 Het sieraad der jonge mannen is hun kracht.
De tooi der ouden is hun grijsheid.

93



-21 :4

HARDE TUCHT (20:3111

20 : 30 Bloedige striemen zuiveren het kwaad uit
en slagen reinigen de schuilhoeken van het hart.

DE HOOGHEID GODS (21 :1)

Over de absolute macht van een koning spreken
verscheidene spreuken. De hoogheid Gods wordt dus
duidelijk aangetoond door de uitspraak, dat God
koningen leidt als watervoren. Het beeld is ontleend
aan (Egyptische of Babylonische) bevloeiingswerken,
die door de landbouwers geheel naar hun inzicht
en plan worden bediend.

21 : 1 's Konings hart is in de hand des HEEREN
als watervoren in de hand van den landman:
Hij leidt het precies zoo als Hij wil.

ONBEVOEGD TOT ZELFBEOORDEELING (21 :2)

21 : 2 Een mensch kan wel meenen, dat al zijn handelingen recht
maar de HEERE toetst het hart [zijn,
en kijkt door de daden heen.1)

DE WARE GODSDIENST (21 : 3)

21 : 3 Dat we gerechtigheid en recht doen
heeft de HEERE liever dan offerande.

EEN VERKEERD LEVENSIDEAAL (21 :4)

Licht is beeld van geluk en welvaart.

21 : 4 De goddeloozen zoeken hun Licht, hun geluk
in hoogheid der oogen en opgeblazenheid des harten —
maar het is hun tot zonde!

RUSTIGE EN EERLIJKE IJVER (21 :5)

De inspanning moet gepaard gaan met beleid en
geduld (19 : 2) en met eerlijkheid (20 : 21).

1 ) Vgl. 16 : 2.
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Spreuken 21 : 5—

21 : 5 Wat de ijverige onderneemt,
leidt gewis tot bezitsvermeerdering,
maar de haastige vervalt even gewis tot gebrek.

GESTOLEN GOED GEDIJT NIET (21 :6)

Deze spreuk verklaart de vorige nader, inzoover deze
doelde op oneerlijke haast.
Dat gestolen goederen weer verloren gaan, verzoent
de zonde van den diefstal niet. Deze blijft den dader
met den dood bedreigen.

21 : 6 Schatten, door bedrog verkregen, gaan weer verloren,
zooals een windvlaag vervliegt —
evenwel zijn ze den ontgoochelden bezitter
tot doodelijke valstrikken.

WIE EEN PUT GRAAFT VOOR EEN ANDER....
(21 : 7)

21 : 7 De goddeloozen worden door hun eigen geweldplegingen
ten ondergang gesleept,1)
want ze wilkn geen recht doen.
Dus is hun straf gewis.

KROMME WEGEN (21 :8)

21 : 8 De weg van den verkeerde is een kronkelpad,
maar de eerlijke is recht in zijn handelingen.

DE KIJFACIITIGE VROUW (21 :9)

21 : 9 Het is beter to wonen op een hock van het dak
dan met een twistzieke vrouw in hetzelfde huis.

NIETSONTZIENDE DRANG OM KWAAD TE DOEN
(21 : 10)

21 : 10 De begeerte van den goddelooze gaat uit naar het kwade.
Teedere gevoekns jegens zijn medemensch kent hij niet.

1 ) Vgl. 1 : 13.
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SPOTTERS, ONERVARENEN EN WIJZEN (21 : 11)

21 : 11 Den spotter te laten boeten maakt hem niet beter,
maar de onervarene kan er wijzer van worden.
De wijze echter neemt kennis aan
enkel door onderricht te ontvangen.

GODS GERICHTEN (21 : 12)

21 : 12 De Rechtvaardige1) let scherp op het huis van den god-
[delooze,

want Hij is een Verwoester van goddeloozen.

DE STRAF VOOR DEN HARDVOCHTIGE (21 : 13)

21 : 13 Wie niet luistert en helpt als de arme klaagt
zal zelf ook, als hij in flood is, vergeefs roepen.

DE MACHT VAN HET GESCHENK (21 : 14)

21 : 14 Een geschenk aan een toornige gegeven,
zonder dat anderen het merken,
stilt zijn toorn;
een gift, hem toegestopt, zal den heftigsten toorn bedaren.

VERMAAK IN HET GOEDE (21 : 15)

21 : 15 Voor den rechtvaardige is het een genot recht te doen,
maar voor de misdadigers is het een verschrikking.

VROEGTIJDIGE DOOD ALS STRAF (21 : 16)

21 : 16 Wie afdwaalt van den weg der wijsheid
komt bij de dooden terecht.

DE VERKWISTER (21 : 17)

21 : 17 Wie van feest en pret houdt, zal gebrek lijden
en wie gesteld is op wijn en zalfolie wordt niet rijk.

1 ) Vgl. Job 34 : 17.
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Spreuken 21 : 18—

TREFFENDE GEVALLEN IN HET RECHTDOEN
GODS (21 : 18)

God straft de goddeloozen en bevrijdt de rechtvaar-
digen. Hiervan heeft de spreukendichter treffende
voorbeelden gezien, zie o.a. 11 : 8. Dit brengt hem
tot de ironisehe opmerking, dat het soms gaat alsof
de goddelooze losprijs is voor den rechtvaardige. Hij
bedoelt hiermee niet dat de rampen der goddeloozen
verzoenende waarde hebben voor de rechtvaardigen.
In deze spreuk komt de traditioneele vergeldings-
opvatting sterk naar voren.

21 : 18 De goddelooze schijnt soms losprijs voor den rechtvaardige
Bij rampen worden de oprechten bevrijd [te zijn.
en de boosdoener vervalt in hun lot.

DE KIJFACHTIGE VROUW (21 : 19)

21 : 19 Het is beter alleen in een steppenland te wonen
dan in gezelschap van een twistzieke en mopperende vrouw.

SPAARZAAMHEID EN VERKWISTING (21 : 20)

21 : 20 In de woning van den wijze is een kostelijke voorraad
(van olie en allerlei ander goed),
naar een dwaas van een man maakt op wat er is.

GERECHTIGHEID EN GELUK (21 : 21)

21 : 21 Wie streeft naar gerechtigheid en lief de
zal gelukkig leven en geeerd worden.

LIST IS MEER DAN MOED (21 : 22)

Dat wijsheid in praktischen zin moet opgevat worden,
blijkt hier heel duidelijk. De beteekenis van het
begrip wijsheid in deze spreuk komt de beteekenis
„list" zeer nabij. Vgl. 16 : 32.

21 : 22 De wijze bestormt de stad der helden
en werpt de sterkte, waarop zij vertrouwen, omver.
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PAS OP UW WOORDEN (21 : 23)

21 : 23 Wie voorzichtig is met zijn tong,
bespaart zich veel moeilijkheden.')

DE VERWAANDE (21 :24)
Deze spreuk is een definitie, zooals 16 : 21 en 24 :

21 : 24 De trotsche en overmoedige man,
die handelt in grenzelooze vermetelheid —
zijn naam is verwaand.

DE LUIAARD (21 : 25)
Hij komt door eigen schuld om van gebrek.

21 : 25 De begeerte van den luiaard voert hem den dood in de
want hij begeert niets to doen, [armene,
zijn handen staan niet naar werken.

DE BARMHARTIGHEID VAN DEN RECHTVAAS:.
DIGE (21 :26)

21 : 26 Begeerigheid staat nooit stil:0	 0
een altijd door naar zich toehalen!
Maar de rechtvaardige is tot geven bereid,
zonder aarzelen.2)

HET OFFER DER GODDELOOZEN (21 : 27)

De goddelooze kan een offer brengen aan God u*:
gewoonte, in bloote vormendienst. God gruwt daar
van. Maar de goddelooze kan ook opzettelijk offere.:-:
met de gedachte, dat hij er iets mee bereiken
Dat is nog erger. Vgl. 15 : 8.

21 : 27 Het offer der goddeloozen is een gruwel voor God,
vooral als het met voorbedachten rade gebracht wordt.

DE VALSCHE GETUIGE (21 : 28)

21 : 28 Een getuige die liegt zal omkomen,

1) Vgl. 13 : 3.
2) Vgl. 19 : 7.
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Spreuken 21 : 29—

maar wie bekend staat als •betrouwbaar,
diens woorden hebben blijvende waarde.

BRANIE EN DEGELIJKHEID (21 : 29)

21 : 29 De goddelooze zet een brutaal gezicht
en denkt, dat hij er daarmee komt.
Maar de oprechte zorgt, dat zijn wandel goed is.

DE BETREKKELIJKHEID VAN DE VOORTREF-
FELIJKHEID DER MENSCHEN (21 : 30)

21 : 30 Er is geen wijsheid,
er is geen inzicht,
er is geen raadslag,
die voor God kan bestaan!

AAN GODES ZEGEN IS HET AL GELEGEN
(21 : 31)

21 : 31 Het paard wordt opgetuigd voor den dag des strijds,
maar de ll-MERE moet helpen, anders baat het niet.

IDEEELE WAARDEN (22 : 1)

22 : 1 Goed bekend te staan,
is beter dan grooten rijkdom te hebben,
bemind en geeerd te zijn,
is beter dan goud en zilver te hebben.

SOCIALE VERSCHEIDENHEID (22 : 2)

Daar God in Zijn scheppingswerk de verscheidenheid
mint, is de verscheidenheid die op sociaal terrein ge-
vonden worth als zoodanig niet in strijd met de
bedoelingen Gods. Wel moeten de scherpe contrasten
die deze verscheidenheid onaangenaam maken, be-
schouwd worden als een ten gevolge der zonde in-
getreden ontaarding dezer verscheidenheid. In deze
ontaarde toestanden wordt echter weer geheel en
alleen door God uitgemaakt wie dan rijk en wie
arm zal zijn. Dat staat in de eerste helft van deze
spreuk. De tweede helft zegt dat rijken en armen
elkaar dan ook z66 hebben te beschouwen. Dan zal
de rijke den arme niet verachten en dan zal de arme
den rijke niet benijden. Deze religieuze beschouwing
zal de ontaarding niet genezen, maar wel veel on-
aangenaams ervan verzachten en dragelijker maken.
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22 : 2 Rijken en armen leven in deze wereld door elkaar —
de HEERE is aller Maker.

ONERVARENEN (22 :3)

Onze woordkeuze aan het eind van regel 1 van dit
vers is bedoeld als nabootsing van een soortgelijke
woord- of klankspeling in het oorspronkelijk. Dezelf-
de spreuk: 27 : 12.

22 : 3 De schrandere wordt het gevaar gewaar
en zoekt dekking.
De onervarene loopt er in
en moet lesgeld betalen.

LOON VOLGENS DE VERGELDINGSLEER (22 : 4)

22 : 4 Het loon op ootmoed en godsvrucht
is rijkdom, eer en een lang, gelukkig leven.

DE GODDELOOZE KOMT IN MOEILIJKHEDEN
(22 : 5)

22 : 5 Doornen en strikken maken den weg van den valschaard
Wie zich veilig wil stellen vermijdt dien weg [gevaarlijk.
en laat zich niet in met valschheid.

JONG GEWEND IS OUD GEDAAN (22 :6)

22 :6 Breng den knaap goede gewoonten,
overeenkomstig zijn lateren levensloop, bij,
dan zal hij, groot geworden, daarvan niet afwijken.

DE MACHT VAN HET GELD (22 : 7)

22 : 7 De rijke heerscht over den arme
en wie van iemand leent, wordt diens knecht.

HET LOON DER VERGELDING (22 :8)

22 : 8 Wie onrecht zaait, zal onheil oogsten
en de roede van Gods toorn zal hem slaan.
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Spreuken 22 : 9—

MILDDADIGHEID (22 : 9)

22 : 9 De milddadige zal gezegend worden,
want hij geeft van zijn brood aan de armen.

DE VERWAANDE (22 : 10)

22 : 10 Jaag den verwaande weg,
dan gaat de ruzie over,
het gevecht en geschimp houden op.

IN DE GUNST BIJ GOD EN DEN KONING (22 : 11)

22 : 11 De HEERE bemint de reinen van hart
en wie vriendelijk spreekt, is vriend van den koning.

GODS ALWETENDHEID (22 : 12)

22 : 12 Met Zijn alziend oog
heeft de HEERE steeds kennis van al wat geschiedt
en rilij verijdelt de werken van den trouwelooze.

„LEEUWEN EN BEREN" (22 : 13)

Door deze overdreven voorstelling van zaken den
luiaard in den mond to leggen, maakt de spreuken-
dichter den luiaard bespottelijk.

22 : 13 De luiaard zegt: Er is een leeuw buiten!
Ik kan wel midden op straat gedood worden!

GEVAARLIJKE VERLEIDING (22 : 14)

22 : 14 De mond der overspeelsters
is met al zijn verleidelijke woorden
een diepe put.
De door den HEERE vervloekte valt er in.

DWAAS VAN NATURE (22 : 15)

22 : 15 Knapen zijn nu eenmaal dwaas —
de tuchtroede zal hen van die dwaasheid bevrijden.
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EEN RECITE SLAG MET EEN KROMMEN STOK
(22 : 16)

Den arme berooven en den rijke begiftigen, zijn
beide verschijnselen van dezelfde sociale misstand
n.l. deze, dat het geld alles overheerscht. Den rijke
begiftigen kan evengoed een sociale zonde zijn als
het berooven van den arme dat is. En zoo wordt het
hier bedoeld: den rijke begiftigen om zijn gunst te
verwerven. Het is geldaanbidding met de bedoeling
daar profijt van te trekken. Maar de rechtvaardige
God bestuurt het zoo, dat de uitkomst juist anders
is, dan de geldmannen zich voorstelden. Hij be-
schermt en zegent den arme en laat den rijke ver-
armen. De rijke is in dit verband die rijke, die zijn
rijkdom misbruikt en tot zijn afgod maakt.

22 : 16 Wie den arme berooft, bevoordeelt hem!
Wie den rijke begiftigt, verarmt hem!
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Spreuken 22 : 17—

SPREUKEN VAN WIJZEN, EERSTE GROEP (Hidst. 22:17-24:22)

OPSCHRIFT (22 : 17-21)

Deze verzen bevatten een breedvoerig uitgewerkte
vermaning om te luisteren. Dit is een duidelijk ken-
merk van een nieuw begin.
De schrijver voert ziehzelf sprekende in en zegt, dat
hij zoowel anderer als eigen kennis zal verkondigen
(vs 17), want dat kan zijn leerlingen te pas komen
(vs 18). Hij heeft echter nog een ander en hooger
Joel: het godsvertrouwen zijner leerlingen te wekken
en te versterken. Bij dit eigenlijke doel wendt hij
zich tot elken leerling, hoofd voor hoofd, opdat geen
hunner deze lessen achteloos voorbij zou laten gaan
of het luisteren tot later zou uitstellen: het „heden
der genade lijdt geen uitstel!" (vs 19). Hij heeft zich
dan ook voor het onderwijs duchtig voorbereid (vs
20), want zijn doel is gewichtig.

22 : 17 Spits uw ooren en luister naar de woorden der wijzen,
geef acht op de kennis, die ik u meedeel.

18 Want ge zult er plezier van hebben,
dat gij die woorden en die kennis in uw hart bewaart
en ge dit alles bij elkaar paraat hebt
om er bij uw spreken gebruik van te maken.

19 1k onderwijs u, ja u!
heden!
opdat uw vertrouwen zij op den TIEERE.

20 Voorwaar, ik heb kernspreuken voor u opgeschreven
met raadgevingen
en met kennis van zaken,

21 om u zoo te leeren den gepasten vorm van ware woorden,
opdat ge ware woorden ten antwoord kunt geven
aan uw ouders en voogden, die u naar mij toegezonden

[hebben.
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GOD WAAKT OVER HET RECHT DER ARMEN
(22 : 22, 23)

22 : 22 Verdruk den geringe niet,
denk niet: hij is toch arm en kan zich niet verweren,
en loop in een rechtzaak den ellendige niet onder den voet,

23 want de illEERE zal hun processen voerenl)
en Hij zal, wie hen berooven, van het leven berooven.

DRIFTIGHEID IS GEVAARLIJK (22 : 24, 25)

De driftige vervalt licht tot zonde. Dit gevaar noemt
de spreukendichter valstrik, een woord van ernstigen
inhoud, omdat het vallen in een strik voor een dier
den dood beteekent.

22 : 24 Neem een driftkop niet tot vriend
en ga niet om met een heethoofd,

25 opdat ge zijn manieren niet overneemt
en zoo u zelf een strik zet
en in gevaar brengt overtredingen to begaan
(waar de dood als straf op staat).

BORGSTELLING (22 : 26, 27)

22 : 26 Behoor niet tot hen, die handslag geven
en zich borgstellen voor eens anders schulden.

27 Als het zoover komt, dat ge betalen moet
en ge hebt niets,
dan zal men immers uw bed ten pand nemen
en het weghalen terwij1 ge er op ligt.

DIEFSTAL VAN LAND (22 : 28)

22 : 28 Verzet niet de grenspalen uit het verleden,
die uw vaderen gezet hebben.

DE FLINKE KOMT VOORUIT (22 : 29)

22 : 29 Ziet ge een man, die flink is in zijn werk —
reken maar dat hij in dienst zal staan,
niet bij minderwaardigen,
maar bij koningen!

1) Vgl. 23 : II.
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Spreuken 23 : 1—

AAN DEN VORSTELIJKEN MAALTIJD (23 : 1-3)

23 : 1 Wanneer ge bij een worst aanligt aan den disch,
kijk dan alleen naar wat voor u staat
en niet naar wat voor een ander staat.

2 En als ge gulzig zijt,
bedwing u en zet u een mes op de keel!

3 Wees overigens niet gesteld op zulke lekkernijen
en op zulke uitnoodigingen,
want ze zijn niet eerlijk bedoeld.
De vorsten zijn maar vriendelijk tegen u
zoolang ze u voor hun eigen belangen kunnen gebruiken.

WISSELVALLIGHEID VAN DEN RIJKDOM
(23 : 4, 5)

23 : 4 Span u niet in om rijk to worden,
laat dat streven maar varen,

5 want z66 staat de rijkdom u voor oogen
en zoo is ze weer verdwenen.
Hij maakt zich waarlijk arendsvleugels
en vliegt ten hemel.

DE AFGUNSTIGE (23 :6-8)

23 : 6 Eet niet bij een afgunstig man.
Begeer zijn lekkernijen niet.

7 Want als hij zegt: eet en drink!
dan zegt hij dat maar uit fatsoen of berekening.
Het is niet hartelijk gemeend.

8 Als ge het later bemerkt,
walgt ge van hem
en wilt ge elke bete wel weer uitspuwen,
en uw vriendelijke conversatie is misplaatst geweest.

HOUDING JEGENS DEN DWAAS (23 :9)

23 : 9 Spreek niet ten aanhoore van een dwaas,
want hij zal toch uw verstandige woorden verachten.

LANDDIEFSTAL (23 : 10, 11)

23 : 10 Verzet de grenspalen uit het verleden niet
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en Bring niet door tot den akker der weezen.
11 Want hun Losser is sterk!

Hij zal de processen voor hen voeren ! 1)

LUISTER NAAR ONDERRICHT (23 : 12)

23 : 12 Richt uw opmerkzaamheid op vermaning
en leen het oor naar wijze woorden.

HARDE TUCHT (23 : 13, 14)

23 : 13 iOnthoud den knaap geen tuchtiging.
Als ge hem slaat met een stok,
zal hij daar niet van sterven.

14 Sla hem maar met een stok,
dan zult ge hem redden van den dood.

DE VREUGDE VAN DEN LEERAAR (23 : 15, 16)

23 : 15 Mijn zoon, indien uw hart wijs is,
zal ook mijn hart zich verblijden.

16 Wanneer gij de juiste woorden weet te treffen,
zal ik mij innerlijk verblijden.

TOEKOMST (23 : 17, 18)

23 : 17 Maak u niet druk over de zondaars,
maar liever over de vreeze des HEEREN, elken dag weer!:

18 Want er is immers een toekomst!2)
en uw hoop wordt niet afgesneden!

BRASSERIJ EN DRONKENSCHAP (23 : 19-21)

23 : 19 Luister, mijn zoon, en word wijs,
wees oplettend op uw gedrag.

20 Schaar u niet bij degenen, die zich te buiten gaan
bij drink- en eetpartijen,

21 want zuipers en brassers worden arm
en zij, die overdag hun roes uitslapen,
gaan ten slotte in lompen.

1) Vgl. 22 : 23a.
2) Vgl. 24 : 14.
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Spreuken 23 : 22—

HET VIJFDE GEBOD (23 :22)

23 : 22 Luister naar uw vader, die u verwekt heeft
en veracht uw moeder niet, wanneer zij oud geworden is.

KOOP DE WAARHEID (23 : 23)

23 : 23 Waarheid, wijsheid, onderricht, inzicht —
deze dingen moet ge koopen,
alles er voor over hebben om ze to verkrijgen
en dan niet weer verkoopen,
maar behouden!

DE VREUGDE DER OUDERS (23 :24, 25)

23 : 24 De vader van een rechtvaardig man heeft groote vreugde
en wie een wijzen zoon verwekte, verblijdt zich over hem.

25 Dat uw vader en uw moeder zoo zich mogen verblijden,
dat zij, die u het leven schonk, groote vreugde moge hebben.

HET ZEVENDE GEBOD (23 : 26-28)

23 : 26 Mijn zoon, geef acht op mij,
laat mijn wegen toch aangenaam zijn in uw oog.

27 Want de hoer is een diepe gracht,
• een ontuchtige vrouw een nauwe put.
28 Ze ligt als een roover op de loer

en maakt dat velen trouwbreuk plegen.

DRONKENSCHAP (23 : 29-35)

.23 : 29 Wie roepen ach en wee?
wie maken ruzie met elkaar?
wie hebben allerlei klachten?
wie hebben allerlei kwalen of bezeringen,
zonder dat het noodig was?
wie hebben rood beloopen oogen?

30 Zij, die laat opzitten bij den wijn!
Zij, die de drinkhuizen binnengaan
als fijnproevers van de gekruide dranken!

31 Zie niet begeerig naar den wijn
als hij rood fonkelt en parelt in den beker —
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vlot glijdt hij naar binnen....
Maar naderhand is zijn werking vreeselijk:
hij bijt als een slang
en steekt als een adder.

33 Vreemde dingen verschijnen voor uw vertroebelde oogen
en wartaal komt uit uw verdwaasde brein.

34 Ge zijt dan, zonder dat ge het beseft, in groot gevaar,
als iemand, die gaat slapen midden in hooge zeeen,
als iemand, die slaapt op de punt van de ra!

35 En wat lalt de dronkeman in zijn roes?
„Ik voel", zegt hij, „ze hebben me geslagen —
maar het deed me geen pijn,
ze hebben me geranseld —
maar ik weet er niets van af.
Wanneer ik wakker word, dan .ga ik er weer op uit!"

MISLEIDING DOOR UITERLIJKEN SCHIJN
(24 : 1, 2)

24 : 1 Wees niet jaloersch op slechte menschen
als het hun goed schijnt te gaan.
Wensch toch niet tot hen te behooren,

2 want hun hart zint op geweldpleging
en ze spreken over den overlast,
dien ze anderen zullen gaan aandoen.

DE ECHTE WELSTAND (24 : 3, 4).

24 : 3 Een huis wordt gebouwd door wijsheid,
het verkrijgt stevigheid door inzicht,

4 de kamers worden vol door verstandigheid,
vol van mooi en kostbaar goed.

WIJSHEID BELANGRIJKER DAN KRACHT
(24 : 5, 6)

24 : 5 Een wijze is beter dan een sterke,
iemand met kennis beter dan iemand met kracht,

6 want oorlog wordt gevoerd door beleid
en de overwinning is gelegen in de veelheid van raad.

DE DWAAS WORDT UITGESCHAKELD (24 : 7,t

24 : 7 Voor een dwaas hangt de WIJSHEID te hoog.
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Spreuken 24 : 8—

Daarom heeft hij niets te zeggen in de poort,
waar de wijzen en de oudsten samenkomen.

DE INTRIGANT (24 :8)

24 : 8 Iemand, die er steeds over prakkezeert kwaad te doen,
noemt men een intrigant.

DWAASHEID EN VERWAANDHEID (24 :9)

24 : 9 Het bedenksel der dwaasheid is altijd zonde
en een verwaand iemand is altijd een gruwel voor zijn

[omgeving.

LUIHEID (24 : 10)

24 : 10 .Gedraagt ge u laks,
dan heht ge ,geen brood
in den dag van nood.

GEEN UITVLUCHTEN ZOEKEN (24 : 11, 12)

24 : 11 Red de armen, die den dood ten proof dreigen te vervallen.
Laat hen niet in den steek,
die wankelen op den rand van den ondergang.

12 Zoek geen uitvlucht
door te zeggen: we wisten het niet.
Want zal God, Die de harten kent, u niet doorzien?
Hij, Die op uw ziel let, zal weten dat ge liegt.
En \Hij vergeldt ieder naar zijn werk.')

WIJSHEID VERGELEKEN BIJ HONIG
(24 : 13, 14)

24 : 13 Eet honig, mijn zoon, dat is goed,
en ongepijnde honig is zoet voor uw gehemelte.

14 Maar even aangenaam, denk daaraan,
is wijsheid voor uw ziel.
Wanneer ge die weet te vinden,

1 ) Vgi. Rom. 2 : 6; Openb. 22 : 12.
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dan is er toekomst,”
dan wordt uw verwachting niet verijdeld.

VEILIGHEID VAN DEN RECHTVAARDIGE
(24 : 15, 16)

24 : 15 Heb het maar niet igemunt, o goddelooze,
op de woning van den rechtvaardige
en tracht niet zijn thuis te verwoesten,

16 want al zal de rechtvaardige ook zeven maal vallen,
hij staat weer op.
Maar de goddeloozen struikelen en vallen voor goed.

LEEDVERMAAK GEVAARLIJK (24 : 17, 18)

24 : 17 Jubel niet als uw vijand valt,
juich niet als hij struikelt,

18 want het zou kunnen gebeuren,
dat uw vreugde den HEERE niet zou aanstaan
en dat Hij dan Zijn toorn over uw vijand zou intrekken.

DOORZIE DEN UITERLIJKEN SCHIJN (24 : 19, 20)

24 : 19 Word niet boos op de kwaaddoeners,
word niet nijdig op de goddeloozen,
als ze schijnen maar te kunnen doen, wat ze willen,

20 want voor de kwaaddoeners is er geen toekomst
en de lamp der goddeloozen gaat toch uit.

GOD EN DE KONING (24 : 21, 22)

24 : 21 Mijn zoon, vrees den ,HEERE en den koning
en bemoei u niet met oproerlingen,

22 want plotseling kunnen ze2) in hun toorn
u in het verderf storten
en onverwachts komt over u het ongeluk,
dat ze2) voor u gereed hebben.

1) Vgl. 23 : 18.
2) N.1. God en de koning.
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Spreuken 24 : 23—

SPREUKEN VAN WIJZEN, TWEEDE GROEP (Hfdst. 24 : 23-34)

OPSCHRIFT (24 : 23a)

24 : 23a Nog enkele spreuken van de wijzen.

OVER DE RECHTSPRAAK (24 : 23b-25)

24 : 23b Aanzien des persoons in rechtspraak
is een zaak die niet deugt.

24 Wie tot den schuldige zegt: gij hebt gelijk,
die wordt door iedereen vervloekt
en algemeen verwenscht.

25 Hun echter, die voor het recht opkomen, die gaat het goed,
rijke zegen komt over hen.

EERLIJKHEID IN DEN OMGANG (24 : 26)

24 : 26 Als iemand rechtuit spreekt,
kan dat onaangenaam klinken,
toch is het even liefdevol,
alsof hij u de lippen kust.

EERST EEN POSITIE IN DE MAATSCHAPPIJ
(24 : 27)

24 : 27 Zet eerst een degelijk bedrijf op
en zorg dat uw veldarbeid goed loopt,
.dan pas moogt ge een gezin vormen.

ONGEGRONDE AANKLACHTEN (24 : 28)

24 : 28 Treed niet lichtvaardig als aanklager op tegen uw naaste.
Dacht ge dat ge op zulken valschen grondslag
er in zoudt slagen hem met uw woorden to overbluffen?
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GEEN PERSOONLIJKE WRAAK (24 : 29)

24 : 29 Zeg niet: zooals iemand mij deed, zal ik hem doen,
ik zal den man vergelden naar zijn daden.

DE LUIAARD (24 : 30-34)

24 : 30 Ik liep langs den akker van den luiaard,
langs den wijngaard van den onverstandige.

31 Wat zag ik?
De akker was overgroeid met distels,
heelemaal bedekt met onkruid.
De muur van den wijngaard lag omver.

32 1k bekeek het met aandacht,
opmerkzaam trok ik er een les uit:

33 „Nog even slapen", mompelt de luiaard,
„nog even liggen, nog even gemakkelijk liggen...."

34 Daar komt de armoede als een landlooper op hem aan
en gebrek overvalt hem als een bandiet.
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Spreuken 25 : 1—

HIZKIAANSCHE VERZAIMELING VAN SALOMO-SPREUKEN
(11fdst. 25-29)

OPSCHRIFT (25 : 1)

25 : 1 Qok dit zijn spreuken van Salomo, verzameld door de
mannen van Hizkia, koning van Juda.

OVER KONINGEN (25 : 2-7)

De spreuken uit deze verzen vormen min of meer
een kleine groep, voorzoover ze over koningen han-
idelen. De eerste twee laten den koning zien van twee
verschillende zijden, n.l. dat hij eenerzijds niet is als
God, en anderzijds toch aan Gods zijde staat. De vol-
gende twee verzen bevelen aan, kwade invloeden uit
's konings omgeving te weren en de twee laatste zeg-
gen hoe men zich in de tegenwoordigheid van een
koning heeft te gedragen.

25 : 2 Gods heerlijkheid bestaat wel hierin,
dat Zijn werken vol mysterie zijn,
maar des konings eere
is een duistere rechtzaak uit te zoeken.

3 De hemel is er om hoog te zijn
en de aarde om diep te zijn —
zoo is het hart des konings ondoorgrondelijk.

4 Verwijder het schuim van het zilver,
dan komt dit als materiaal voor den zilversmid te voorsehijn.

5 Verwijder zoo den goddelooze uit 's konings omgeving
en zijn troon zal stevig staan door gerechtigheid.')

6 Doe niet voornaam als ge voor een koning verschijnt
en ga niet staan op de plaats der grooten,

7 want het is beter dat men tot u zegt:
„kom hierheen, hoogerop!"2)

1) Vgl. 16 : 12.
2) Vgl. Luk. 14 : IQ.
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dan dat men u vernedert ten aanschouwe van den vorst.

BEZINT EER GIJ BEGINT (25 : 8)

25 : 8 Wanneer ge iets ziet, dat u niet goed toelijkt,
maak er dan niet dadelijk een rechtzaak van,
want wat zult ge tenslotte doen
als de andere partij u weerlegt en aan de kaak stelt?

BEWANDEL DEN OFFICIEELEN WEG (25 : 9, 10)

25 : 9 Voer een proces als dat noodig is,
maar praat in den omgang niet over eens anders snoode

10 Al wie het hoort zal het in u laken	 [plannen.
en ge ontketent een eindeloos gepraat over u zelf.

DE WAARDE VAN GOEDE WOORDEN (25 : 11, 12)

25 : 11 Als oranjeappelen op zilveren schalen,
zoo zijn goed van pas gesproken woorden.

12 Als een gouden oorring met een fijn gesmeed hangertje,
zoo voortreffelijk is een wijze leeraar,
voor iemand die luisteren wil.

DE BETROUWBARE BODE (25 : 13)

25 : 13 Als een met uit de bergen gehaalde sneeuw gekoelde drank
zoo verkwikkend is een betrouwbare bode [in den oogst —
voor zijn heer, die hem zond.

HOLLE BLUF (25 : 14)

25 : 14 Dreigende wolken en wind, zonder regen,
zoo is een man, die met veel ophef belooft,
maar niets geeft.

ZACHTHEID (25 : 15)

25 : 15 Door lankmoedigheid wordt een magistraatspersoon ver-
en een zacht woord maakt beenderen stuk. 	 [murwd,
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Spreuken 25 : 16—

MATIGHEID (25 :16, 17)

25 : 16 Hebt ge honig gevonden, eet er uw genoegen van,
maar niet meer!
Opdat hij u niet bezware en ge hem weer uitspuwt.

17 Kom niet te vaak bij uw naaste in huis,
op dat hij u niet vervelend ga vin den
en een hekel aan u krijge.

VALSCH GETUIGENIS (25 : 18)

25 : 18 Als een hamer, een zwaard, een scherpe 'pij1 —
zoo verschrikkelijk is iemand,
die valsche getuigenis spreekt tegen zijn naaste.

ONBETROUWBAARHEID (25 : 19)

25 : 19 Als een tand, die afbreekt,
als een voet, die zwikt,
zoo is de trouwelooze in den dag van nood.

BIJ EEN BEDROEFDE (25 : 20)

25 : 20 Je kleed uittrekken op een kouden dag,
azijn op loog,
liederen zingen bij een treurig hart,
dat zijn dingen, die niet bij elkaar passers.

WELDAAD ALS WRAAK (25 : 21, 22)

25 : 21 Als uw vijand honger heeft — geef hem brood te eten!
Als hij dorst heeft — geef hem water te drinken!

22 Want daarmee doet ge hem de grootste pijn aan,
de pijn van schaamte en berouw,
alsof ge gloeiende kolen op zijn hoofd legdet.1)
En de HEERE zal het u vergelden.

LASTER (25 : 23)

Dat in deze spreuk de Noordenwind als de regen-
wind genoemd wordt, past minder goed voor Pales-
tina, waar de Westenwind regen brengt. Men kan
aan het Noord-Westen denken. Misschien wordt hier

1 ) Vgl. Rom. 12 : 20.
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het Noorden genoemd, omdat in het oorspronkelijke
deze naam verwant is aan het begrip: verborgen
zijn. Zie „heimelijk" in den tweeden regel.

25 : 23 De Noordenwind brengt regen aan.
De heimelijke praatjes verstoorde aangezichten.

DE KIJFACHTIGE VROUW (25 : 24)

25 : 24 Het is beter te wonen op een hoek van het dak
dan met een twistzieke vrouw in hetzelfde huis.

GOEDE TIMING (25 : 25)

25 : 25 Een goede tijding uit een ver land
is even verkwikkend als koel water voor een dorstige.

DE ZONDEN DER RECHTVAARDIGEN (25 : 26)

25 : 26 Wanneer de rechtvaardige in zonde valt
ten aanschouwe van de goddeloozen,
dan wordt aan de zaak des ► eeren schade berokkent.1)
ZOO'n rechtvaardige is als een troebelgeworden fontein
en als een verontreinigde bron.

WEES ZUINIG MET LOFTUITINGEN (25 : 27)

25 : 27 Het is niet goed, dat iemand veel honig te eten krijgt.
Wees daarom spaarzaam met vereerende woorden.

EEN STAD ZONDER MUUR (25 : 28)

25 : 28 Een man, die zijn geest niet in bedwang heeft,
is als een stad, waarvan de muur is afgebroken.

DAT EEN ZOT GEEERD WORDT, IS AANSTOO-
TELIJK (26 : 1)

26 : 1 Even ontstellend als sneeuwval in den zomer
en regenval in den oogst
is het dat een zot eer ontvangt.

1) Vgl. 2 Sam. 12 : 14.
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Spreuken 26 : 2—

DE ONGEGRONDE VLOEK (26 :2)

Voor ons modern-westersch besef is „een vloek",
d.w.z. een vervloeking of verwensching door den een
den ander toegevoegd, slechts een boos woord. Maar
voor het antiek-oostersch besef heeft zulk een vloek
een objectief karakter, d.w.z. hij gaat door! Er
schuilt magische kracht in hem. De aangeroepen god
kan zich niet onttrekken aan de uitvoering van den
vloek. Hetzelfde karakter heeft een zegening. Met
deze opvatting wordt in deze spreuk in zooverre
gebroken, dat een ongegronde vloek voor gevolgloos
wordt verklaard.

26 :2 Zooals een musch rondfladdert
en een zwaluw daarheen scheert,
zoo vervliegt de vloek over den onschuldige:
hij heeft geen uitwerking.

OVER ZOTTEN (26 : 3-12)

26 : 3 De zweep is voor het paard —
de teugel voor den ezel —
de roede voor den zot z'n rug.1)

4 iGa niet ernstig in op de dwaze vraag van een zot,
opdat ge u zelf niet met hem gelijkstelt
(en hij zich zou inbeelden wijs te zijn).

5 Geef een opzettelijk dwaas antwoord
op de dwaze vraag van den zot,
opdat hij zich niet inbeeldt wijs te zijn
(en gij toont dat ge boven hem staat).

6 Wie een boodschap stuurt door middel van een dwaas,
doet als iemand, die zich de voeten afhouwt
of als iemand, die onheil opdrinkt.

7 De beenen van een lamme hangen slap —
even onbenullig klinkt een spreuk in den mond van een zot.

8 Bind ge een steep in een stinger —
't is immers om hem weg te slingeren!?
Zoo staat het ook met het eer geven ,aan een dwaas:
hij vergooit het toch!

9 Een spreuk in den mond van een dwaas

1 ) Vgl. 10 : 13b; 19 : 29b.
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is even gevaarlijk als een doornstok
in de hand van een dronken man.

10 Wie een dwaas of dronkaard in dienst neemt
is als een schutter, die op alle voorbijgangers schiet.

11 Gelijk een hond, 'die naar zijn uitbraaksel terugkeert,l)
zoo is de dwaas, die telkens op zijn dwaasheden terugkomt.

12 Ziet ge een man, die wijs is in eigen oogen?
Voor een dwaas is meer verwachting dan voor hem!

OVER LUIAARDS (26 :13-16)

26 : 13 De luiaard heeft als uitvlucht:
„Er is een brullend dier op den weg —
er is een leeuw op de straten'''.

14 De deur draait zich om op haar scharnieren —
de luiaard op zijn bed.

15 De luiaard legt zijn hand in den schotel,
maar is te vadsig haar weer naar zijn mond te brengen.2)

16 De luiaard meent dat hij wijzer is dan zeven mannen,
die keurig weten te antwoorden.

DE BEMOEIHALS (26 : 17)

26 : 17 Wie zich bemoeit met een twist, die hem niet aangaat,
doet even dwaas als iemand, die een straathond bij de

ooren pakt.

'N ONVERANTWOORDELIJKE MANIER VAN
DOEN (26 : 18, 19)

26 : 18 Als iemand, die brooddronken doet
en daarbij gloeiende pijlen afschiet
en zijn medemenschen in levensgevaar brengt,

19 zoo is hij die zijn naaste bedriegt
en dan zegt: ik deed het maar voor de grap!

LASTER EN TWIST (26 :20-22)

26 : 20 Zonder hout gaat het vuur uit,
zonder lasteraar houdt het getwist op.

1) Vgl. 2 Petr. 2 : 22.
2) Vgl. 19 : 24.
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Spreuken 26 : 21—

21 Gelijk kolen op den gloed
en hout op het vuur,
zoo werkt een ruziemaker op het twistvuur.

22 De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen:
ze willen er wel in bij de hoorders.

VALSCHE SCHIJN (26 : 23-26)

26 : 23 Een potscherf, bestreken met afval uit de zilversmelterij --
zoo zijn de liefdesbetuigingen van den man met een boos

24 De haatdragende kan wel veinzen met zijn lippen, [hart.
maar in zijn hart koestert hij bedrog.

25 Geloof hem niet, wanneer hij vriendelijk spreekt,
want zijn hart is compleet vol van gruwelen.

26 Op bedriegelijke wijze verbergt hij zijn haat,
maar in de rechtszaal wordt zijn boosheid openbaar.

HET SLACHTOFFER VAN EIGEN BOOSHEID
(26 : 27)

26 : 27 Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in,
en wie een steen aan het rollen brengt
om een ander te treffen,
wordt er zelf door getroffen.

BEDROG IS ONBARMHARTIG EN BRENGT VER-
DERF (26 : 28)

26 : 28a Wie met bedrog omgaat,
heeft geen medelijden met de slachtoffers van zijn bedrog.

28b Een vleiende mond brengt verderf te weeg.

DE TOEKOMST IS ONBEKEND (27 : 1)

27 : 1 Beroem u niet op den dag van morgen,
want ge weet niet, wat hij zal opleveren.

EIGEN ROEM.... (27 : 2)

27 : 2 Laat een ander u prijzen en niet uw eigen mond,
een vreemde en niet uw eigen lippen.
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OVERLAST VAN EEN DWAAS (27 :3)

27 : 3 Zand en steenen dragen is zwaar werk,
maar nog erger is het een dwaas to moeten verdragen.

JALOERSCHHEID (27 : 4)

27 : 4 De onstuimigheid van den toorn
en de uitbarsting van de gramschap zijn verschrikkelijk,
maar erger is jaloezie!
Wie is daartegen bestand?

ECHTE VRIENDSCHAP (27 : 5-6)

27 : 5 Vermaan uw vriend ronduit, als hij zich misgaan heeft.
Dat is beter dan karakterlooze lief de,
die geen woord van afkeuring durft uiten.

6 Wanneer uw vriend u pijn moet doen,
weet: zijn bedoelingen zijn goed!
Uw vijand echter zal met kussen
en vriendelijkheid u overladen.

HONGER IS DE BESTE KOK (27 : 7)

27 : 7 De verzadigde vertreedt honig,
de hongerige vindt het bittere nog zoet.

OOST WEST; THUIS BEST (27 : 8)

27 : 8 Als een vogel, die rondzwerft ver van zijn nest,
zoo is een man, die rondzwerft ver van zijn huis.

VRIENDSCHAP (27 : 9, 10)

27 : 9 Olie en reukwerk zijn aangenaam,
maar niet minder warme vriendschap
vanwege welgemeenden raad.

10a Wend u niet of van den vriend, die reeds uws vaders vriend
[was.

10b Ga niet bij uw broeder binnen op den dag van uw ongeluk.
10c Beter een buurman dichtbij, dan een broeder veraf.
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Spreuken 27 : 11—

EEN WIJZE ZOON IS EEN STEUN VOOR ZIJN
VADER (27 : 11)

De vader van een dwazen zoon kreeg te hooren, dat
hij om bepaalde zonden met zulk een zoon gestraft
werd. Zie Joh. 1 : 2.

27 : 11 Als ge wijs zijt, mijn zoon, en mij vreugde verschaft,
dan zal ik niet met den mond vol tanden staan
tegenover hem, die mij beschimpt.

ONERVARENEN (27 : 12)1)

27 : 12 De schrandere wordt het gevaar gewaar
en zoekt .dekking.
De onervarene loopt er in
en moet lesgeld betalen.

BORGSTELLING (27 : 13)2)

27 : 13 Neem zijn kleed maar!
Hij is immers borg geworden —
voor een ander!
Neem hem zelf maar te pand —
terwille van vreemden.

OVERDRIJVING IS VERDACHT (27 : 14)

27 : 14 Zijn naaste des morgens in de vroegte
op luidruchtigen toon te zegenen —
dat wordt opgevat als een vloek.

DE KIJFACHTIGE VROUW (27 : 15, 16)

27 : 15 Een twistzieke vrouw is als een gestadig druppelend lek
op een dag van stortregen;
beide maken het verblijf in huis onaangenaam.

16 En er is ook niets aan te doen,
want wie haar opsluiten wil,
kan ook wel trachten den wind op te sluiten
en hij kan haar zoo min als olie beetpakken.

1) Dezelfde spreuk: 22 : 3.
2) Dezelfde spreuk: 20 : 16.
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-27 : 21

HET NUT VAN DEN OMGANG MET ELKANDER
(27 : 17)

27 : 17 IJzer slijpt men met ijzer.
Zoo wordt de mensch „geslepen" in den omgang met

[anderen.

TROUWE DIENST (27 : 18)

27 : 18 Wie op zijn vijgeboom goed past, eet de vrucht ervan —
wie zijn heer trouw dient, wordt met geschenken geeerd.

ZOO DE WAARD IS, VERTROUWT HIJ ZIJN
GASTEN (27 : 19)

Een spreuk die menschenkennis verraadt. De hoog-
moedige bespeurt hoogmoed bij zijn naaste. De
gierigaard denkt dat zijn naaste ook gierig is. De
dief is bang dat zijn makker hem vOOr zal zijn.

27 : 19 Zooals men in het water zijn aangezicht ziet,
zoo ziet men in des naasten hart zijn eigen hart.

ONVERZADIGBARE BEGEERTE (27 : 20)

27 :20 Graf en verderf zijn nimmer verzadigd
en vragen altijd meer dooden.
Even onverzadigbaar is het begeerig oog der menschen.

DE PUBLIEKE OPINIE (27 : 21)

Deze spreuk komt gedeeltelijk overeen met die uit
hoofdstuk 17 : 3. Er is echter dit groote verschil, dat
daar wordt gezegd, dat de HEERE de harten toetst,
hier, dat de publieke opinie beslist over iemands
waarde. Beide spreuken zijn niet met elkander in
tegenspraak. Die van hoofdstuk 17 moge meer reli-
gieus zijn, deze hier is ook waar, constateert hoe het
in het leven gaat. Over het verschil in waarde tus-
schen het oordeel des HEEREN en dat der publieke
opinie wordt niets gezegd. Dat behoort niet tot het
program van den spreukendichter. Daarmede wordt
dit verschil natuurlijk niet ontkend.

27 : 21 Zooals goud en zilver wordt beproefd in den smeltkroes,
zoo wordt de mensch beoordeeld naar de mate van den lof,
die hem to beurt valt.
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Spreuken 27 : 22—

DE ONVERBETERLIJKHEID VAN DEN DWAAS
(27 : 22)

27 : 22 Al stampt ge een dwaas in een vijzel,
zijn dwaasheid wijkt niet van hem.

'N IDYLLE (27 : 23-27)

Deze spreuk verheft de waarde van het herdersleven
boven die van het handelsleven.

27 : 23 Beschouw uw schapen met innerlijke vreugde
en vermaak u van harte in uw kudden,

24 want opgehoopte schatten gelds duren niet eeuwig
en rijkdom 'blijft niet van geslacht op geslacht,
maar een goed verzorgde kudde is een blijvend bezit.

25 Als de herfst aankomt,
het gras is afgegraasd,
een late regen wat groen doet uitspruiten,
de kruiden van de bergen zijn verzameld —

26 dan dient de wol der lammeren u tot kleeding,
de opbrengst der bokken dient u tot koopprijs voor een

27 dan hebt ge igeitenmelk genoeg
voor onderhoud van u en uw huis en uw dienstbaren.

HET KWADE EN HET GOEDE GEWETEN (28 : 1)

28 : 1 De goddelooze vlucht, terwijl niemand hem vervolgt,
maar de rechtvaardige gevoelt zich veilig
als een jonge leeuw.

RECHT EN GERECHTIGHEID DE GRONDSLAG
VAN DEN STAAT (28 :2)

De waarheid van deze spreuk wordt geIllustreerd
door de geschiedenis van het Tienstammenrijk. Door
volkszonden, sociale misstanden en rechtsverkrachting,
ontstaan revoluties en wordt het land een speelbal
in handen van partijleiders. Zie ook 14 : 34.

28 : 2 Een land dat in zonden vervalt, krijgt vele vorsten,
maar door een kundig man, die het recht kent,
is de regeering stabiel.
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ONEERLIJK-VERKREGEN RIJKDOM (28 : 3)

28 : 3 Als een goddeloos man rijkdom verkrijgt
door armen te verdrukken,
dan is zijn rijkdom als een stortregen,
die wel alles verspoelt, maar geen vruchten oplevert:
hij heeft aan zijn rijkdom niets.

MISPLAATSTE LOF (28 : 4)

Men beschouwe deze spreuk in het licht van Psalm 73
— en omgekeerd!

28 : 4 Wie de wet verlaat, prijst de goddeloozen,
wie de wet bewaart, ergert zich aan hen.

RECHT EN PLICHT (28 : 5)

28 : 5 Booze lieden verstaan geen recht en plicht,
maar zij die den ,HEERE zoeken en vreezen
hebben besel van alles wat ze God en menschen schuldig

[zijn.

OPRECHTHEID IS MEER DAN RIJKDOM (28 : 6)1)

28 : 6 Beter arm, maar oprecht van wandel,
dan valsch van gedrag, ook al is men rijk.

„DE VERKWISTENDE ZOON" (28 : 7)

28 : 7 Wie de wet houdt, is een verstandig zoon,
maar wie met doorbrengers omgaat,
doet zijn vader smaadheid aan.

RENTE NEMEN IS ONBARMHARTIGHEID, DIE
DOOR GOD ZELF WORDT GESTRAFT (28 : 8)

Rente nemen van geleend geld, was in Israel ver-
boden (Ex. 22 : 25; Lev. 25 : 36, 37; Deut. 23 :19).
De volksgenooten moesten elkander in dagen van
nood op milde wijze helpen. Van buitenlanders was
het wel geoorloofd rente te nemen (Deut. 23 : 20).
Deze wet is uitgevaardigd, toen de samenleving nog
eenvoudig en landelijk was en een ontwikkeld han-

1) Dezelfde spreuk: 19 : 1. Zie de 4:bar gegeven toelichting.
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Spreuken 28 : 8—

delsleven nog geen geld- en bankwezen in het leven
had geroepen. Voor het zakenleven van latere tijden
is deze wet niet gegeven. Wel legt deze wet de ver-
plichting op, in broederlijken omgang elkaar te hel-
pen in den nood. „Rentelooze voorschotten" zijn niet
onschriftuurljjk!
De straf, in deze spreuk genoemd, is geen juridische
straf, maar words rechtstreeks door God in Zijn lei-
ding van alle gebeurtenissen ten uitvoer gelegd. Het
spreekt van zelf dat dit Godsbestuur door ons niet
met den vinger kan aangewezen worden.

28 : 8 Wie zijn vermogen door rente en interest laat toenemen,
vergadert die winst niet voor zichzelf,
maar voor hem, die barmhartig is jegens den arme.

GEBED EN GEHOORZAAMHEID (28 : 9)

28 : 9 Het gebed van hem,
die onwillig is naar leer en onderricht te luisteren,
is een gruwelijke zaak.

SLACHTOFFER VAN EIGEN BOOSHEID (28 : 10)

28 : 10 Wie oprechte menschen misleidt
door hun een weg te wijzen,
waarvan hij weet dat hij op onheil uitloopt,
en op de loer zit om dien slechten afloop gade te slaan —
zal in zijn eigen kuil vallen.
Maar de rechtvaardigen zullen het goede verkrijgen.

DOORZICHTIGE INBEELDING (28 : 11)

28 : 11 Wie rijk is geworden, schrijft dat succes toe aan zijn wijs-
[heid.

Maar een arm man met inzicht doorziet hem en weet wel
[beter.

TWEEERLEI REGIMENT (28 : 12)

28 : 12 Wanneer de rechtvaardigen verhoogd worden,
is er algemeene vreugde,
maar wanneer de goddeloozen de macht weten te grijpen,
zoekt iedereen een schuilplaats.
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-28 : 19

SCHULDBELIJDENIS (28 : 13)

28 : 13 Wie zijn zonde verzwijgt, zal niet voorspoedig zijn,
maar wie ze belijdt en laat, zal barmhartig behandeld

[worden.1)

DE VREES VOOR GOD (28 : 14)

28 : 14 Welgelukzalig is de man die steeds bezorgd is
tegen God te zondigen,
maar wie onverschillig zijn gang gaat, valt in het verderf.2)

TYRANNIE (28 : 15, 16)

28 : 15 Een goddelooze heerscher over een gering yolk is te vreezen
als een grommende leeuw en een hongerige beer.

16 Een onverstandig vorst maakt zich schuldig aan groote
rafpersingen,

maar wie een afkeer heeft van onrechtmatig verkregen
[goed, zal lang leven.

DE MOORDENAAR (28 : 17)

28 :17 Een man die met bloedschuld is beladen
blijve voortvluchtig tot hij zijn graf vindt —
niemand steke een hand naar hem uit!

TWEEERLEI LEVENSGEDRAG (28 : 18)

28 : 18 Wie zich onberispelijk gedraagt,
vindt uitredding in den nood,
maar wie verkeerde wegen bewandelt,
zal ouverwacht ten val komen..

VOORKEUR VOOR HET AGRARISCHE LEVEN
(28 : 19)

28 : 19 Wie zijn land bebouwt, zal met spijs verzadigd worden,
maar wie ijdele dingen beoogt, zal volop armoede hebben.3)

1) Vgl. Ps. 32.
2) Vgl. 1 Petr. 1 : 17.
3) Vgl. 12 : 11; 13 : 11.
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Spreuken 28 : 20—

WIE RIJK WILLEN ZIJN.... (28 : 20)

28 : 20 Een eerlijk en betrouwbaar man heeft vele zegeningen,
maar wie haakt naar rijkdom,
zal zich niet vrij weten te houden
van handelingen,
die hem schuldig stellen.')

AANZIEN DES PERSOONS (28 : 21)

28 : 21 Aanzien des persoons is niet goed.
Hiertegen moet streng gewaakt worden,
want reeds een klein geschenk — een bete broods —
is voldoende iemand partijdig te maken.

AFGUNST (28 : 22)

28 :22 Een afgunstig man doet alles om rijk te worden
en hij weet niet, dat gebrek hem zal overkomen.2)

ERKENDE TROUW (28 : 23)

28 : 23 Wie een ander vermaant, zal naderhand meer dank oogsten
dan iemand die vleit met gladde tong.

EEN ERGS ZONDE (28 : 24)

De gedachte dat het geen diefstal zou zijn, wanneer
men iets neemt van het ouderlijk goed, kan licht
post vatten, omdat het gezin een eenheid is. Toch
is deze gedachte onjuist en deze spreuk zegt, dat
wie dit doet, zijn ouders besteelt en tot de grootste
deugnieten behoort.

28 : 24 Wie zijn vader en zijn moeder besteelt,
denkende dat dat geen zonde zou zijn,
behoort intusschen tot de grootste deugnieten.

HEBZUCHT (28 : 25)

28 : 25 De hebzuchtige ontketent slechts twist
door zijn pogen om wat te verkrijgen —
wie echter op den HEERE vertrouwt, heeft overvloed.

1) Vgl. 1 Tim. 6 : 9.
2) Vgl. 20 : 21.
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29 : 1

29 : 2

-29 :3

EIGENWIJSHEID (28 : 26)

28 : 26 Wie eigenwijs is, is een dwaas,
maar wie zich verstandig gedraagt, zal ontkoming vinden.

BARMHARTIGHEID (28 : 27)

28 : 27 Wie den armen geeft, zal zelf Dimmer gebrek lijden,
maar wie zijn oogen toesluit voor het leed der armen,
wordt met verwenschingen overladen.

GUNSTIGE OMKEER (28 : 28)

28 : 28 Wanneer de goddeloozen de macht weten te grijpen,
zoekt iedereen schuilplaats,
maar wanneer ze omkomen,
verkrijgen de rechtvaardigen macht.

VERHARDING IN DE ZONDE (29 : 1)
Blijkens de woorden „plotseling" en „onherstelbaar",
ook volgens de uitdrukking „verbroken worden", is
bier sprake van een straf, die veroorzaakt wordt door
het ingrijpen Gods Zelf.

Wanneer iemand ondanks vele vermaningen
zijn nek verhardt en doorgaat met kwaaddoen,
dan zal hij plotseling onherstelbaar veribroken worden.

••

TWEEERLEI REGIMENT (29 : 2)

Als de rechtvaardigen de overhand krijgen,
verheugt zich het yolk,
maar als de goddeloozen heerschen,
zucht het yolk.

ONTUCHT (29 : 3)
De tegenstelling wijs-dwaas wordt hier uitgewerkt
door den dwaas te teekenen als iemand die een zede-
loos leven leidt (zie hoofdst. 5).

29 : 3 Een man die wijsheid liefheeft,
strekt zijn vader tot vreugde,')

1 ) Vgl. 10 : 1; 15 : 20.
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Spreuken 29 : 4—

maar wie zich met onzedelijke vrouwen afgeeft,
brengt er een vermogen door.

FINANCIEEL BELEID VAN EEN KONING (29 : 4)

29 : 4 Een koning kan door recht en billijkheid te betrachten
de positie van zijn land verstevigen,
maar als hij zich aan afpersingen schuldig maakt,
richt hij het te gronde.

HET GEVAAR VAN VLEIERIJ (29 : 5)

29 : 5 Wie zijn medemenschen vleit,
spreidt een net nit voor hun schreden.

ZONDE STRAFT ZICH ZELF (29 : 6)

29 : 6 In de overtreding van den goddelooze
ligt de oorzaak van zijn val verscholen,
maar de rechtvaardige gaat veilig
en kan daarom jubelen en vroolijk zijn.

HOUDING JEGENS DE ARMEN (29 : 7)

29 : 7 De rechtvaardige neemt het recht der armen ter harte,
maar de goddelooze trekt zich daar niets van aan.

TWEEERLEI BURGERS (29 : 8)

29 : 8 Verwaande menschen brengen de stad in onrust,
maar wijzen weten de opgezweepte hartstochten
tot rust te brengen.

MET EEN DWAAS IS GEEN PROCES TE VOEREN
(29 : 9)

29 : 9 Als een wijs man een proces voert met een dwaas,
dan raast en lacht deze zonder bedaren,
zoodat vruchtbare discussie der zaak onmogelijk is.

DE RECHTVAARDIGE ALS TOETSSTEEN (29 : 10)

De menschen, die geen moord ontzien („mannen des
bloeds") zijn zij, die in hun afpersingen van anderen
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-29 : 16

zoo ver durven gaan, dat ze hun slachtoffers in
levensgevaar brengen, hetzij door hen zoo zeer te
verarmen of door valsche aanklachten (met oni-
kooperij). De rechtvaardige is voor hen natuurlijk
een sta-in-den-weg.

29 : 10 Menschen die geen moord ontzien, haten den rechtvaardige,
maar oprechten zoeken zijn behoud.

ZELFBEHEERSCHING (29 :11)

29 : 11 De dwaas laat zijn toorn geheel den vrijen loop,
maar de wijze weet zich te beheerschen.

OOK LUISTEREN NAAR LEUGENS IS VERKEERD
(29 : 12)

29 : 12 Een heerscher die het oor leent aan leugentaal,
is daardoor oorzaak dat al zijn dienaren goddeloos spreken.

GOD IS ALLER SCHEPPER EN ONDERHOUDER
(29 : 13)

29 : 13 De arme en zijn verdrukker ontmoeten elkaar.
Beide hebben ze het Gode te danken
dat ze het levenslicht aanschouwen.

OVER DEN KONING (29 : 14)

29 : 14 Voor altijd staat vast de troon van dien koning,
die de geringen op getrouwe wijze recht doet.

EEN OPVOEDKUNDIGE WENK (29 : 15)

29 : 15 Tuchtroede en bestraffing bezorgen den knaap wijsheid,
maar als hij aan zichzelf overgelaten wordt,
doet hij later zijn moeder schande aan.

ER IS STRAFFENDE GERECHTIGHEID (29 : 16)

29 : 16 Als de goddeloozen veel worden, wordt de zonde ook veel,
maar de rechtvaardigen zien met bevrediging hun val,
die zeker komt.
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Spreuken 29 : 17—

EEN OPVOEDKUNDIGE WENK (29 : 17)

29 : 17 Als ge uw zoon tuchtigt,
zal hij u later tot verkwikking en veraangenaming des

[levens zijn.

DE ONMISBAARHEID DER OPENBARING (29 : 18)

In deze tegenstelling worden openbaring en wet ge-
lijkgesteld.

29 : 18 Zonder openbaring verwilderen de menschen,
maar heil hem, die de wet bewaart.

DE OPLEIDING VAN DEN SLAAF (29 : 19)

29 : 19 Met woorden alleen laat een slaaf zich niet in goede banen0
want al zou hij ze verstaan —	 [leiden,
hij doet er niet naar.

ONBEDACHTZAAMHEID (29 : 20)

29 : 20 Ziet ge een man, die haastig en onbedachtzaam spreekt —
voor een dwaas is meer verwachting dan van hem.

DE OPLEIDING VAN DEN SLAAF (29 : 21)

29 : 21 Wie zijn slaaf van kindsbeen afaan to zacht behandelt,
zal zich daar later over beklagen.

DRIFTIGHEID (29 : 22)

29 : 22 Een opvliegend man zal twist veroorzaken
en een driftkop begaat veel zonde.1)

VERNEDERING EN NEDERIGHEID (29 : 23)

De woordspeling vernedering — nederig is letterlijk
aan het oorspronkelijk ontleend.

29 : 23 De hoogmoedige komt door zijn eigen hoogmoed tot ver-
maar wie nederig is, zal eer verkrijgen. 	 [nedering,

1 ) Vgl. 15 : 18.
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DE HELER (29 : 24)

Over het karakter van de vervloeking waarover hier
gesproken wordt, zie men bij 26 : 2.

29 : 24 Wie met een dief den buit deelt,
doet iets vijandigs jegens zichzelf:
hij hoort de vervloeking van den bestolene
over den onbekenden dader,
maar geeft de zaak niet aan — om zijn medeplichtigheid —
en wordt dus door den vloek getroffen.

MENSCHENVREES (29 : 25)

29 : 25 Wie door menschenvrees geleid wordt, loopt gevaar
het kwade te doen of het goede na te laten,
maar wie door Godsvertrouwen wordt geleid,
geniet bescherming.

VEST OP PRINSEN GEEN BETROUWEN....
(29 : 26)

29 : 26 Velen zien een heerscher naar de oogen....
Maar 's menschen reGht komt van den HEERE!

WEDERKEERIGE, NIET GELIJKWAARDIGE GE-
VOELENS (29 : 27)

29 : 27 Een booswicht is een gruwel voor de rechtvaardigen,
maar de oprechte van wandel is een gruwel voor de godde-

[loozen.
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Spreuken 30 : 1—

DE WOORDEN VAN AGUR (Hfdst. 30)

AGUR SPREEKT (30 : 1-9)

Agur is een wijze die nergens elders in de Schrift
genoemd wordt en hier plotseling voor het voetlicht
treedt. Dat hij afkomstig is van Massa is een in de
paraphrase aanvaarde, maar niet onomstootelijk vast-
staande verklaring. Deze verklaring denkt dan aan
den naam Massa uit Gen. 25 : 14 en 1 Kron. 1 :30.
Het is de naam van een der zonen van Ismael. Per-
soonsnamen en geographische namen loopen vaker
parallel. Massa ligt dus in Noord-Arabie en behoort
tot het gebied der Oosterlingen in engeren zin of der
kinderen van het Oosten, die bekend waren om hun
wijsheid (I Kon. 4 : 30). Agur is dan, zooals Job en
zijn vrienden, een voorbeeld van buitenisraelietische
vreomheid. Zijn woorden zijn door den Heiligen
Geest, den auctor primarius der Heilige Schrift,
waardig gekeurd in het Oude Testament te worden
opgenomen.

30 : la Be woorden van Agur, den zoon van Jakeh, van Massa.
Een godsspraak.

Agur doet de erkentenis dat alle Bingen boven zijn
begrip gaan. Nadenken en navorschen had hem niets
verder gebracht. Door deze bescheidenheid van Agur
loopt een sarcastisch adertje. Hij spreekt als iemand
die begint met te zeggen: ik ben maar een ongeleer-
de en domme man, maar.... en dan laat hij volgen,
wat hij toch meent te mogen en te kunnen zeggen.
Zulk sarcasme is dan gericht tegen menschen die
meenen het wel te weten, doch fell gaan.

lb Deze man zegt:
1k heb me afgetobd, o God,
ja, afgetobd, o God,
en ik ben niets verder gekomen.
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2 Want ik ben zoo dom, dat ik geen mensch meer ben
en eens menschen inzicht heb ik niet.

3 Ook heb ik geen les in wijsheid gehad,
waardoor ik kennis aangaande den Hoogheilige zou hebben.

Agur wendt zich nu rechtstreeks tot zijn hoorders of
lezers. Hij stelt enkele vragen, waarop het antwoord
moet luiden: „Niemand!" Niet: „God!" Maar: „Nie-
mand!" We vinden een soortgelijke rede in Jes.
41 : 12. De bedoeling van deze vragen is te wijzen
op de beperktheid van de menschelijke vermogens.
Noch rechtstreeks noch min of meer vaag door de
aanduiding: de vader van die of die, is de man te
noemen, die kan of doet, wat in deze vragen opge-
somd wordt. Wat de domme in eigen oogen dan toch
maar uit, is de waarschuwing aan wijzen in eigen
oogen zich niet aan zelfoversehatting schuldig te
maken.

4 Wie vaart ten hemel op en keert weder terug?
Wie verzamelt den wind in zijn vuisten?
Wie bindt de wateren bijeen in een kleed?
Wie stelt de einden der aarde vast?
Hoe heet hij?
Of hoe heet zijn zoon? — als ge 't soms weet!

De bescheidene wijst op de openbaring, waaraan de
mensch zich heeft te houden. Tot een soortgelijke
conclusie komt ook Job 28.

S Elk woord van God is gelouterd:
Zijn woord is zuivere openbaring.
Daaraan moeten we ons houden.
En dat is nooit tevergeefs,
want Hij is een schild voor degenen,
die tot Hem de toevlucht nemen.

6 Voeg niets aan Zijn woorden toe.
Wil niets weten boven die zuivere openbaring,
opdat Hij u niet terechtwijze
en ge gebrandmerkt wordt als iemand
die onjuistheden verkondigde.

Agur wendt zich nu weer tot God met een gebed,
dat geheel in overeenstemming is met de bescheiden-
held, waarvan hij blijk gaf.
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Spreuken 30 : 7—

7 Twee dingen vraag ik van U —
onthoud ze mij niet, zoolang ik leef —.

8 Bewaar me voor valschheid en leugen.
Geef me noch armoede noch rijkdom,
maar wat Gij vastgesteld hebt
als het noodige voor 's menschen onderhoud.

9 Want heb ik meer, dan loop ik gevaar
in overvloed me sterk te gevoelen,
zoodat ik U zou verloochenen met de woorden:
„Wie is de HEERE? Dien behoef ik niet !"1.)
En heb ik minder. dan loop ik gevaar,
door armoede genoopt, te gaan stelen,
waardoor ik mij toch aan den naam Gods zou vergrijpen.

DE VLOEK VAN DEN KNECHT (30 : 10)

Hier begint iets nieuws. De redeneering uit de ver-
zen 1-9 wordt niet verder voortgezet. Daarom kan
echter hetgeen in vs 10 en volgende verzen staat wel
van Agur zijn.
Over het karakter van de vervloeking zie bij 26 :2.

30 : 10 Vertel geen kwaad van een knecht bij zijn heer,
want de heer zal hem straffen
en de knecht zal u, den aanbrenger, vloeken —
gij zult dat ondervinden.

VIER SOORTEN SLECHTE MENSCHEN (30 : 11-14)

In deze verzen treffen we reeds een getalspreuk aan,
al zijn de volgende (bijv. 15b-16) dat duidelijker van
vorm. Vier groepen slechte menschen worden „ge-
signaleerd": ontaarde kinderen, eigengerechtigden,
verwaanden en uitzuigers.

30 : 11 Daar is een soort menschen, dat zijn vader vervloekt
en — wat nog erger is —
voor zijn moeder geen zegenwensch over heeft.

12 Voorts een soort, dat rein is in eigen oogen,
maar dat intusschen van zijn vuil niet gewasschen is.

13 Dan is daar een soort —
o, wat heeft het trotsche oogen!

1) Vgl. Luc. 12 : 13 en v.
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en wat trekt het verwaand met de wenkbrauwen!
14 Ten slotte een soort, dat tanden heeft als zwaarden,

ja, snijtanden als messen,
waarmee ze .de verdrukten en behoeftigen opeten,
tot den laatste toe uit land en yolk.

DE DOCHTERS VAN DEN BLOEDZUIGER (30 : 15a)

Dit vers kan opgevat worden als behoorende tot het
vervolg, zodat de verzen 15 en 16 een spreuk vormen
en de twee dochters tot de vier onverzadigbaren
behooren. In dit verband past echter de bloedzuiger
niet, noch een andere opvatting van het oorspronke-
lijke woos d, dat toch meestal met bloedzuiger ver-
taald wordt. In overeenstemming met de volgende ge-
talspreuken, die ook beginnen met „drie, ja, vier"
(zie vs 18, 19; vs 21-23; vs 29-31) kan ook vs 15b, 16
als een geheel worden opgevat. Dan is 15a een uit-
spraak op zichzelf, waarschijnlijk een onvolledige,
een fragment van een spreuk. Naar den inhoud komt
deze met de volgende overeen.

30 : 15a De bloedzuiger heeft twee dochters:
de eene roept altijd: geef!
de andere roept ook altijd: geef!

DE VIER ONVERZADIGBAREN (30 : 15b, 16)

30_ 15b Drie zijn er die nooit verzadigd worden.
Vier zijn er die nooit zeggen: het is genoeg:

16 De onderwereld, die altijd dooden vraagt.
De onvruchtbare schoot, die altijd semen vraagt.
De aarde, die nooit van regen verzadigd is.
Het vuur, dat niets overlaat en nooit zegt: het is genoeg.

HET SPOTTENDE 00G (30 : 17)
Deze spreuk wisselt de getalspreuken af.

30 : 17 Hij, in wiens oogen .de spot met zijn vader to lezen staat,
en die met minachting kijkt
als er sprake is van gehoorzaamheid aan zijn moeder,
zal bij zijn dood onbegraven liggen,
zoodat de raven bij de beek en de jonge arenden
zijn oogen zullen uitpikken en opeten.
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Spreuken 30 : 18—

VIER WONDERLIJKHEDEN (30 : 18, 19)

De auteur noemt vier wonderlijke dingen op: het
vliegen, de voortbeweging van de slang, die immers
geen pooten heeft, het varen en de geslachtsgemeen-
schap. Voor den Oosterling meer dan voor ons, ko-
men deze vier dingen hierin overeen, dat ze alle
vier een „gaan" zijn, men vergelijke voor de laatste
der vier de term „ingaan tot"; daarom worden al
deze vier dingen een weg genoemd. Het woord „weg"
heeft vele beteekenissen, o.a. godsdienst (Handel.
9 : 2). Hier beteekent het handelwijze (zoo ook in
vs 20). De bedoeling van deze spreuk is er op te
wijzen, dat deze veelvoorkomende dingen, waaraan
we door gewoonte niets vreemds meer opmerken,
toch wondere mogelijkheden zijn, door God in de
schepping gelegd. Deze bedoeling past bij Agurs op-
vattingen nit vs 1-9.

30 : 18 Drie dingen zijn er die mij te wonderlijk zijn,
ja, vier die ik niet begrijp:

19 de weg van den arend in de lucht;
de weg van een slang op een rots;
de weg van een schip midden op zee;
de weg van een man bij een jonge vrouw.

GEWETENLOOSHEID (30 : 20)

De overspeelster eet „heimelijk brood", vergelijk
9 : 17. Met de uitdrukking: „den mond afvegen"
blijft de auteur in het beeld. Heeft de vorige spreuk
gewezen op het wonder in de geslachtelijke gemeen-
schap, deze handelt over gewetenloosheid der over-
speelster op dit gebied.

30 : 20 Aldus is de manier van doen van de overspeelster:
ze eet en veegt haar mond of
en zegt: „ik helo geen kwaad gedaan".

VIER ONVERDRAGELIJKHEDEN (30 : 21-23)

Let op de parallel in dit viertal: twee zijn mannen,
twee zijn vrouwen; een dienaar en een dienstmaagd
die beide het gezag omverwerpen, een verachtelijke
onder de mannen en een verachtelijke onder de
vrouwen, die beide voorspoedig zijn. De plaatsing is
chiastisch.
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30 : 21 Van drie dingen beeft de aarde van ontzetting,
ja, van vier, die ze niet kan verdragen:

22 van een dienaar, die koning wordt,
van een dwaas, die rijk is,

23 van een versmade vrouw, die ten huwelijk genomen wordt,
van een dienstmaagd, die haar vrouw verdringt.

DE MACHT VAN HET KLEINE (30 : 24-28)

30 : 24 Vier zijn er klein op de aarde,
maar bovenmate wijs:

25 de mieren, een yolk zonder kracht,1)
toch bereiden zij des zomers hun voedsel voor den winter;

26 de klipdassen, een yolk zonder macht,
toch maken zij hun woning in de rots;

27 de sprinkhanen, een yolk zonder koning,
toch trekken ze gezamenlijk in goede orde op;

28 de hagedis, die ge met de hand kunt grijpen,
toch dringen ze door tot in de paleizen der koningen.

VIER PARMANTEN (30 : 29-31)

30 : 29 iDrie hebben er een statigen tred,
ja, vier een statigen gang:

30 de leeuw, de held onder de dieren,
die nergens voor terugdeinst;

31 de haan en de bok
en een koning aan het hoofd van zijn leger.

DE HAND OP DEN MOND (30 : 32, 33)

Deze uitdrukking beteekent: zwijgen. De bedoeling
van de spreuk is: mask niet veel ophef, dat prikkelt
anderen; streef zwijgend naar uw doel.

30 : 32 Hetzij ge u ondoordacht verheft,
hetzij wel overwogen,
de hand op den mond!
want ondoordachte en overmoedige woorden veroorzaken

[twist.

1 ) Vgl. 6 : 6-11.
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Spreuken 30 : 33—

33 Verwek dus geen twist door iemands gevoelens met uw
[prikkelend optreden to kwetsen,

want de drukking van de melk brengt boter voort,
en de drukking van den neus brengt bloed voort,
en druk op iemands gevoelens maakt hem weerstrevig —
en daarmee bereikt ge uw doel niet.
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DE WOORDEN VAN LEMUEL (Hfdst. 31)

LEMUEL SPREEKT (31 :1-9)

Dal Lemuel koning van Massa was, is hier de
eenvoudigste opvatting van den oorspronkelijken
tekst; zie de opmerking bij 30 : 1. Ook Lemuel kan
gelden als een voorbeeld van buitenisraelietische
vroomheid.

31 1 De woorden van Lemuel, den koning van Massa,
woorden, waarmede zijn moeder hem onderricht heeft.

De aanspraak, waarmede Lemuels moeder zich tot
haar zoon richt, getuigen van haar groote lief de
voor hem en van den ernst, waarmede zij vervuld is.
Zij heeft veel op haar hart en vraagt zich af wat
het noodigste en belangrijkste is. Omdat haar zoon
koning zal worden, hebben haar woorden betrekking
op de waardige vervulling van het koningschap.

2 Wat, mijn zoon, wat, mijn bloedeigen zoon,
wat, mijn afgebeden zoon,
wat zal ik tot u zeggen?

Het grootste gevaar ziet de moeder in de groote
harem, waar de koning wordt afgeleid van zijn staats-
zaken en waar hij zijn tijd en kracht verspilt (Dent.
17 : 17).

3 Besteed uw kracht en heerlijkheid niet aan vrouwen!
Zij zijn het, die koningen in het verderf storten!
Geef u met haar niet af!

Het tweede gevaar is de drankzucht. Wijn en drank
op zichzelf kunnen hun nut hebben (vs 6 en 7).
„Venus" en „Bacchus" (verge'. ons „Trijntje en
Wijntje") zijn echter de beide grootste gevaren, waar-
aan vooral koningen weerstand hebben to bieden,
zullen ze niet tot plichtsverzuim vervallen.
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Spreuken 31 : 4—

4 Het past koningen niet, Lemuel,
het past koningen niet wijn te drinken.
Het past vorsten niet sterken drank te begeeren.

5 Want hij loopt gevaar, als hij zich te buiten gaat,
de wetten te veronachtzamen
en aan verdrukten onrecht te doen.

6 Geef sterken drank hem, die bankroet gaat,
en wijn aan hen, die bitter bedroefd zijn,
maar niet aan koningen.

7 De ongelukkigen echter kunnen door drank hun armoede
en de herinnering aan hun ellende kwijt raken. [vergeten.

Na de waarsehuwingen volgt een positieve opdracht.
De „stommen" zijn de in hun ellende verstomden; de
koning moet niet alleen recht doen in die zaken, die
voor hem komen. Er zijn ook verdrukten, die be-
vreesd zijn om te klagen. Voor hen moet hij een
mond zijn.

8 Doe uw mond open ten behoeve van de stommen
en spreek voor hen, die in hun ellende verkommeren.

9 Doe uw mond open en oordeel rechtvaardig,
verschaf recht aan armen en verdrukten.

LOFZANG OP DE DEGELIJKE VROUW (31 : 10-31)

Vs 10 tot het einde is een nieuw gedeelte met eigen
vorm en eigen inhoud. Het kan daarom wel tot „de
woorden van Lemuel" behooren. Naar den vorm is
het een acrostichon, dat is die kunstvorm, waarbij
de beginletters der versregels een of meer woor-
den vormen, een spreuk bijvoorbeeld, meestal een
naam (zooals dat bij het Nederlandsche volkslied
het geval is). Een bepaalde vorm van het acrostichon
is de „abecedarische": de beginletters der regels
staan in alphabetische volgorde. De lofzang op de
degelijke vrouw is zulk een alphabetisch acrostichon,
evenals bijv. Psalm 119, die uit 22 stanza's van 8
verzen bestaat. De beginletters van deze stanza's
staan in alphabetische volgorde. In de vertaling gaat
deze kunstvorm natuurlijk verloren.
Naar den inhoud bezingt dit gedeelte den lof der
degelijke huisvrouw. De geprezen verdiensten liggen
vooral op huishoudelijk gebied en dit in zeer rui-
men zin: tuin en wijngaard vallen er onder (vs 16),
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ook huisnijverheid met commercieele doeleinden (vs
24). Toch wordt van andersoortige eigenschappen als
barmhartigheid jegens de armen (vs 20), godsvrucht
(vs 30) en wijsheid (vs 26) niet geheel gezwegen.

31 : 10 Wie zal een degelijke vrouw verkrijgen?
Slechts weinigen gelukt het!
Ze is met geen parelen te betalen!

11 Haar man vertrouwt op haar van heeler harte
en het ontbreekt hem niet aan inkomsten.

12 Ze bezorgt hem wel nut, maar geen schade
zoolang ze leeft.

13 Ze ziet, dat ze wol en vlas krijgt
en bewerkt het met vaardige hand.

14 Zooals een koopman zijn schepen uitzendt
om van heinde en ver zijn waren te betrekken,
zoo laat ook zij het noodige van verre komen
als het daar beter is dan dichtbij.

15 Nog voordat de dag aanbreekt, staat ze op
om de spijze voor haar gezin gereed te maken
en haar dienstmaagden haar taak te geven.

16 Heeft ze op een akker het oog —
ze koopt 'em!
en van de opbrengst van haar werk
plant ze een wijngaard.

17 Ze zet zich schrap voor den arbeid
en „steekt de handen uit de mouwen".

18 Ze ziet wel dat haar bedrijf goed gaat.
Des nachts gaat haar lamp niet uit,
want in haar huis heerscht welvaart.

19 Ze vat het spinrokken met vlas
en spint, de spoel in de hand.

20 Ze is barmhartig:
ze helpt de ongelukkigen
en ontfermt zich over de armen.

21a Ze is zelfs niet bang voor sneeuw,
dat die haar gezin zal hinderen.

22a Want ze heeft dekens gemaakt.
21b Allen gaan ze gekleed in scharlakenroode wol.
22b Haar gewaad is fijn linnen en rood purper.
23 Haar man is gezien in de poorten der stad,
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Spreuken 31 : 24-31

waar hij zit temidden van de oudsten des lands.
24 Ze maakt linnen kleeding om te verkoopen,

den rondreizenden koopman levert ze gordels.
25 Ze ziet er sterk en voornaam uit.

Met een lach van onbezorgdheid
ziet ze de komende dagen tegemoet.

26 Als ze spreekt, doet ze dat met wijsheid
en op vriendelijken town geeft ze onderrichtende aanwij-

[zingen.
27 Ze houdt toezicht op de gang van zaken in haar huis

en is niet iemand, die tegen moeite opziet.
28 Haar zoons komen tot aanzien

en prijzen hun moeder.
Haar man niet minder looft haar met de woorden:

29 Er zijn vele degelijke vrouwen,
maar gij overtreft haar alle!

30 Bevalligheid is bedrog
en schoonheid van voorbijgaanden aard,
maar een vrouw die den HEERE vreest,
die is te prijzen.

31 Moge zij erkenning vinden
van het resultaat van haar werk
en mogen haar daden haar in het openbaar tot lof strekken!
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