
NIEUWJAARSDAG

… wetenschap en bedachtzaamheid.
Spreuken 1:4

Op deze eerste dag van het nieuwe jaar wensen wij elkaar 
een gezegend jaar toe. Die goede gewoonte is wijdverbreid. 
Er zijn ook slechte gewoonten. Zoals de gewoonte om op 
de eerste dag van een pas begonnen jaar jezelf te belasten 
met allerlei goede voornemens. Zo zullen velen vandaag 
besloten hebben om voortaan niet meer te roken. Anderen 
zullen zich op deze dag wijsmaken dat ze eindelijk eens 
serieus aan de slanke lijn gaan werken. Waarom die vast-
besloten plannen tóch slecht aflopen? Omdat deze plan-
nen wel erg enthousiast gemaakt zijn, maar met weinig 
overleg. Zodra onze plannen stevig in daden worden 
omgezet, mislukken ze vaak al na enkele weken. Hoe dat 
komt? Omdat wij onszelf slecht kennen. Het ontbreekt de 
mens aan inzicht omtrent zichzelf.
Hoe je aan die bedachtzaamheid en wijsheid komt? Bij de 
Heere zijn ze te krijgen. Hebt u ze vandaag dáár gezocht? 

Lezen: Spreuken 1:1-4
Zingen: Psalm 104:12

ZATERDAG 1 JANUARI
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De vreze des HEEREN is het beginsel 
der wetenschap …

Spreuken 1:7

Deze tekst is bij velen bekend: ‘De vreze des HEEREN is het 
beginsel der wetenschap’. Toch is het de vraag of deze 
woorden ook begrepen worden. Wat die ‘vreze des HEE-
REN’ betreft zal dat nog wel gaan. De Spreukendichter ziet 
het dienen van de Heere, het ontzag hebben voor God en 
het liefhebben van Zijn Naam als onmisbaar voor alle 
wetenschap. Maar bij ‘wetenschap’ wordt dan vooral 
gedacht aan mensen die een gedegen studie achter de rug 
hebben. Grote geleerden die hun sporen verdiend hebben 
in de universitaire wereld. Maar zo zit dat niet: ook putjes-
scheppers zijn mensen die wetenschap beoefenen! Ieder 
mens is door de Heere gezegend met verstand en kennis. 
De ene mens kreeg er wel méér van dan de andere, maar 
allemaal hebben we hersens gekregen. Gebruiken we die 
hersens ook goed? Dat doen we alleen als we in ons den-
ken uitgaan van God!

Lezen: Spreuken 1:5-7
Zingen: Psalm 139:1

ZONDAG 2 JANUARI

21053 Hart en Huis 2022.indd   821053 Hart en Huis 2022.indd   8 05-07-2021   16:0805-07-2021   16:08



… indien de zondaars u aanlokken …
Spreuken 1:10

De woorden in deze tekst klinken wellicht wat ouderwets, 
maar ze gaan wél over een buitengewoon actuele zaak: de 
verleiding tot de zonde. Daar heeft, sinds Adam en Eva in 
het paradijs zondigden, ieder mens dagelijks mee te 
maken. Wat je vandaag ook zult missen, je hebt vast geen 
gebrek aan verleidingen! Wat kun je daartegen doen? Hoe 
ga je allerlei ‘aanlokkelijkheden’ uit de weg? Is dat een 
kwestie van een daadkrachtige persoonlijkheid bezitten? 
Zijn het alleen de zwakkere figuren die verslaafd raken 
aan de drugs? Zijn het louter slappelingen die op inbrekers-
pad gaan? Welnee. Zelfs beroemdheden maken zich vol-
gens de kranten regelmatig schuldig aan overschrijdend 
seksueel gedrag. Hoe ze zo diep konden vallen? Gebrek 
aan tucht! Nu betekent ‘tucht’ niet de karwats, maar: trek-
ken! Heeft de zondaarsliefde van de Heere u al uit de duis-
ternis tot Zijn wonderbaar licht getrokken? 

Lezen: Spreuken 1:8-10
Zingen: Psalm 66:9

MAANDAG 3 JANUARI
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… weer uw voet van hun pad.
Spreuken 1:15

Deze verzen gaan over vreselijke dingen, namelijk diefstal 
en moord. Abel was het eerste slachtoffer van moord toen 
zijn broer Kaïn hem doodsloeg. Zijn ouders waren de eer-
ste dieven toen ze de verboden vrucht plukten en opaten. 
De neiging om te zondigen kunnen we bij alle mensen 
aantreffen. Althans: bij alle ándere mensen. Zelf zijn we 
natuurlijk niet zo slecht. Nee, wij zoeken juist het goede. 
Wij behoren bij de bestrijders van alle kwaad! Zo bedriegt 
de mens zichzelf. Bedriegt de Spreukendichter zijn zoon 
ook zo? Nee. Deze man heeft duidelijk oog gekregen voor 
de macht van de zonde. Als zijn zoon níét het slechte pad 
op zal gaan, dan zal dat slechts kunnen als hij met kracht 
zijn voet bij dat pad vandaan houdt. Die kracht heeft die 
zoon overigens niet zélf. Kent u de kracht van Gods 
genade? Die laat u anders wandelen, namelijk met de 
Heere. 

Lezen: Spreuken 1:11-15
Zingen: Psalm 1:1

DINSDAG 4 JANUARI
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… zij zal de ziel van haar meesters 
vangen.

Spreuken 1:19

De Bijbel keurt gierigheid duidelijk af. Een goed voorbeeld 
is de herdersvorst Nabal te Karmel. Deze rijkaard bezat 
drieduizend schapen en duizend geiten. Al deze dieren 
zijn, mét de herders die ze weidden, lange tijd belangeloos 
beschermd door de knechten van David. Maar toen die 
knechten van David op zekere dag aan Nabal vroegen om 
voedsel, zei Nabal heel ondankbaar: ‘Nee, jullie krijgen 
niks!’ Hoe dat afliep? Abigaïl, de vrouw van Nabal, haastte 
zich met broden, zakken wijn, koren, vijgen, rozijnen en 
schapenvlees naar David om hem nederig te vragen Nabal 
niet te doden. En toen zij Nabal later vertelde wat zij gedaan 
had om hem te beschermen, begaf zijn hart het. Tien dagen 
later overleed hij. Zijn gierigheid kostte hem ten slotte het 
leven! Zoekt u het ware leven? U zult het alleen vinden bij 
de Heere, Die niet gierig is, maar mild geeft en zonder ver-
wijt.

Lezen: Spreuken 1:16-19
Zingen: Psalm 119:18

WOENSDAG 5 JANUARI
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… Ik zal Mijn woorden u bekendmaken.
Spreuken 1:23

In deze verzen gaat het over de opperste Wijsheid. Hogere 
Wijsheid kun je dus nergens anders vinden. Wie deze 
Wijsheid is? Uit het tekstverband blijkt die Wijsheid de 
Zoon van God te zijn. Wat deze Wijsheid doet? Ze roept! 
Ze verheft haar stem op de straten. Tegen wie? Deze Wijs-
heid roept tegen spottende, dwaze en verstandeloze men-
sen. Wat roept de Wijsheid deze schepselen toe? Dat ze 
zich moeten bekeren van hun verkeerde wegen. Maar dat 
is niet het enige wat de opperste Wijsheid roept. Vóórdat 
het dwaze mensengeslacht zich kan verontschuldigen, 
omdat ze zichzelf nu eenmaal niet kán bekeren, roept de 
opperste Wijsheid Gods hen ook toe dat Hijzelf Zijn Geest 
overvloedig op hen zal uitstorten. En die Geest Gods zal 
hun de woorden van God bekendmaken. Ook aan u heeft 
de Geest des Heeren Gods Woord bekendgemaakt. Wat 
hebt u met dat Woord gedaan? 

Lezen: Spreuken 1:20-23
Zingen: Psalm 139:14

DONDERDAG 6 JANUARI
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… zullen Mij vroeg zoeken, maar (…) 
Mij niet vinden.

Spreuken 1:28

Deze woorden komen we vaker in de Bijbel tegen. Zo staat 
er in Spreuken 8:17: ‘… en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij 
vinden.’ Maar ja, die tekst zegt wél precies het omgekeerde! 
Hoe zit dat? Vinden zij die de HEERE zoeken Hem nu wel 
of niet? Ga je alle teksten in de Bijbel over ‘zoeken en vin-
den’ met elkaar vergelijken, dan kom je tot de ontdekking 
dat ze in een heel verschillend verband kunnen staan. Er 
zijn grofweg twee groepen aan te wijzen. Aan de ene kant: 
dat het zoeken van de HEERE zeker tot vinden zal leiden. 
Dat is dan een zoeken met het gehele hart. Maar aan de 
andere kant bestaat er ook een tevergeefs zoeken. Dat is 
een noodgedwongen zoeken van de gunst van de HEERE, 
omdat men het oordeel al vlak voor zich ziet. Dat leidt niet 
tot ‘vinden’. De vrouw van Lot is hiervan een duidelijk 
voorbeeld. Tot welke groep behoort u?
 

Lezen: Spreuken 1:24-28
Zingen: Psalm 27:5

VRIJDAG 7 JANUARI
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… die naar Mij hoort, zal zeker wonen …
Spreuken 1:33

Vanaf de schepping wonen er mensen op aarde. Toch 
komen we het woord ‘wonen’ in de Bijbel pas tegen als Lot 
en Abraham bewust uiteengaan in het land Kanaän. 
Waarom? De herders van Lot kregen voortdurend ruzie 
met de herders van Abraham. In vrede samenwonen valt 
lang niet altijd mee. Maar in Sodom wonen betekende 
voor Lot weer het kwellen van zijn ziel! En u weet wel hoe-
veel moeite Israël heeft gehad voor het in het beloofde 
land woonde. Trouwens, eeuwenlang ergens wonen kan 
plotseling eindigen als je in ballingschap wordt wegge-
voerd. En vluchtelingen wonen nooit erg luxueus! Kortom: 
zeker, goed, veilig en in vrede wonen is bepaald niet van-
zelfsprekend. Het is een buitengewone genade van God. 
Wanneer zullen we ‘zeker wonen’? Als we naar de stem 
van de Heere horen! Dan mogen we zelfs eeuwig bij Hem 
wonen. Woont u al in Zijn huis? 

Lezen: Spreuken 1:29-33
Zingen: Psalm 65:2

ZATERDAG 8 JANUARI
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… en zult de kennis Gods vinden.
Spreuken 2:5

Het is nodig om de Wijsheid te zoeken, want zij beschermt 
je tegen allerlei zonden. Is dat alles wat de Wijsheid ople-
vert? Levert de Wijsheid slechts keurige mensen af? Die 
vraag wordt in de eerste verzen van hoofdstuk 2 beant-
woord. Wat gebeurt er namelijk als je naar de Wijsheid 
gaat horen? Dan leg je niet alleen Gods geboden langs je 
levensweg. Dan merken je oren niet alleen wijsheid op. 
Dan neigt je hart niet alleen naar verstandigheid. Nee, dan 
ga je ook de vreze Gods verstaan! Nu is de vreze des HEE-
REN heel veelzijdig. De vreze Gods kent vele glanzende 
zijden. De Spreukendichter laat er hier slechts één van 
zien. Hij zegt: ‘Als je de vreze Gods verstaat, dan zul je de 
kennis Gods vinden.’ Van nature kennen wij God niet. 
Hebt u door de opperste Wijsheid God al leren kennen?

Lezen: Spreuken 2:1-5
Zingen: Psalm 34:6

ZONDAG 9 JANUARI
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… gerechtigheid en recht,  
en billijkheden …

Spreuken 2:9

Deze woorden klinken ons behoorlijk ouderwets in de 
oren: ‘gerechtigheid en recht, en billijkheden’. Het is heel 
goed mogelijk dat iemand zal zeggen: ‘Wat wordt er eigen-
lijk met die woorden bedoeld?’ Het zijn inderdaad woor-
den die weinig meer uitgesproken worden. Maar wat erger 
is: het zijn ook woorden die weinig meer begrepen wor-
den! Wie maakt zich in onze dagen nog druk over gerech-
tigheid? Wie weet nog wat recht is? Wie kan je vertellen 
dat met ‘billijkheden’ ‘wat er redelijk en schappelijk is’ 
wordt bedoeld? De hedendaagse mens maakt zich nauwe-
lijks meer druk om dat soort zaken. Waarom niet? Omdat 
die mens zelf wil uitmaken wat goed en recht is! Op demo-
cratische wijze wordt uitgemaakt wat goed en fout is. De 
meerderheid bepaalt dus gewoon wat juist is. Griezelig! De 
Wijsheid kent een veel beter levenspad: alleen wat de 
Heere recht vindt is goed.
Bent u – net als Sion – ook al door Gods recht verlost?

Lezen: Spreuken 2:6-9
Zingen: Psalm 142:7

MAANDAG 10 JANUARI
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