
Hoe kies je wijs ?



● Jij bent aan de beurt :

En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, 

word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over 

de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de 

dieren die over de aarde kruipen! (Gen. 1:28)

Een mens heeft overleggingen in het hart, (Spr. 16:1a)

Het hart van een mens overdenkt zijn weg, (Spr. 16:9a)

De plannen van wie vlijtig is, leiden alleen tot overschot, maar al 

wie zich overhaast, komt slechts tot gebrek (Spr. 21:5)

➔ plan, doe, neem verantwoordelijkheid

Spreuken – de perfecte gids ?



● En dan het wonder :

Een mens heeft overleggingen in het hart, maar het antwoord 

van de tong komt van de HEERE (Spr. 16:1a)

Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE 

bestuurt zijn voetstappen (Spr. 16:9a)

Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing 

daardoor komt van de HEERE.  (Spr. 16:33)

➔ Wat God plant, gebeurt

Spreuken – de perfecte gids ?



● Actief of passief ?

Handelingen 27:23-24 ; 30-34

● God werkt, ook in het donker

De HEERE heeft alles gemaakt omwille van Zichzelf, ja, zelfs 

de goddeloze voor de dag van het onheil. (Spr. 16:33)

ONTSPAN … GOD WERKT

Spreuken – de perfecte gids ?



● Ons heimelijk verlangen …

Toon mij de weg ! 



Wentel uw werken op de HEERE, en uw plannen zullen 

bevestigd worden. (Spr. 16:3)

Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken 

(Spr. 3:6)

● wat er niet staat :

Vertrouw God uw plannen toe, en uw werken zullen lukken

Toon mij de weg ! 



● mijn persoonlijk verlangen :

maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, 

dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is 

geworden. (Spr. 4:18)

Toon mij de weg ! 


