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20 Wysheid is 'n vrou wat langs die straat staan en roep, sy laat haar stem hoor op die stadspleine, 21 sy roep bo die 
rumoer uit, by die ingange van die stadspoorte sê sy wat sy te sê het: 22 “Julle onkundiges, hoe lank gaan julle nog 
vashou aan julle onkunde, gaan die grootpraters hulle pratery geniet en die swape 'n afkeer hê van kennis?  23 As 
julle luister na my teregwysing, gee ek julle my wysheid in oorvloed en leer ek julle my woorde begryp. 24 “Ek het 
geroep en julle wou nie luister nie, ek het my hand uitgesteek en julle het dit nie gegryp nie. 25 Julle het my raad 
alles in die wind geslaan, julle wou julle nie laat teregwys nie.  26 Daarom sal ek lag as die ongeluk julle tref, ek sal 
met julle spot wanneer die angs julle oorval, 27 wanneer daar nood en kwelling oor julle kom. Die angs sal soos 'n 
storm oor julle kom, die ongeluk sal julle tref soos 'n orkaan.  28 Dán sal julle my roep en ek sal nie antwoord nie, 
julle sal my soek en my nie kry nie.  29 Julle het 'n afkeer van kennis gehad, julle het geweier om die Here te dien, 30 
julle het my raad verontagsaam en elke teregwysing van my geminag. 31 Julle sal die vrugte van julle optrede pluk, 
julle sal van julle eie planne walg. 32 “Die onkundiges se dwaling kos hulle die dood, die dwase word vernietig deur 
hulle selfversekerdheid, 33 maar wie na my luister, sal veilig wees en hoef geen ramp te vrees nie.” 
 
#wysheid is soos ŉ vrou wat haar hoorbaar maak op die markplein van die lewe en is bedoel vir elke man en vrou en 
kind om te gebruik vir die besig-wees van die lewe.  Wysheid is ŉ sleutel tot ŉ oorvloed lewe. Spreuke het te make met 
alle aspekte van die lewe, want dit glo dat geloof is nie beperk tot Sondag nie, maar raak die lewe 24/7 positief aan! 
Met Spreuke is jy en ek eintlik daaglikse studente aan die “universiteit van die lewe”! 
 
#God se vingerafdrukke: Spreuke het ŉ probleem met mense wat bely hulle is gelowiges, maar hulle daaglikse lewe 
toon min tekens daarvan. Die Spreukeboek is ŉ boek oor praktiese wysheid en wil alle mense help om met sy of haar 
lewe ŉ verskil hier op aarde te maak, ja, ŉ stukkie hemel op aarde te maak. Dit wil jou help om soos Jesus te leef (1 
Joh. 2:6) 
 Daar word vertel dat in Disneyland, byna in al die ritte en ander pretbestemmings ŉ paar Mickey Mouse ore het wat 
iewers daarin versteek is. Dit was die ontwerpers se manier om Walt Disney se vingerafdrukke op elke ding te plaas. 
Tog weet jy nooit vooraf waar die Mickey ore is nie, want jy kan hulle nie sien nie. Maar sodra jy daarvan bewus word, 
begin jy daarvoor soek en sien jy die versteekte Mickey Mouse ore orals. Op die dieselfde manier lê wysheid versteek 
in ŉ verhouding met God, hoe meer jy groei in jou verhouding met God, hoe wyser word jy. Wysheid het daarom niks 
met ŉ hoë IK te make nie - die beste grade kan dit nie vir jou gee nie - maar het alles te make om jou te help om soos 
Jesus te leef. Dit help jou om hier op aarde so te leef dat jy God se vingerafdrukke in die lewe raaksien sodat jy Sy 
vingerafdrukke orals waar jy was, los. Mense wat met jou in aanraking kom, sal dadelik ŉ stukkie hemel op aarde kan 
belewe. 
 
#Sonder daaglikse luister na hierdie vrou se stem, wag daar moeilikheid 
Die jong man het sy kans met beide hande aangegryp en sy byl uitgehaal.  Hy het met groot vaardigheid die boom 
“chop chop” afgekap.  Die voorman was beïndruk en het hard uitgeroep: “Jy kan Maandag begin!” Maandag, Dinsdag 
en Woensdag het gekom en gegaan. Toe Donderdag aanbreek, het die voorman na die jongman gestap en vir hom 
gesê: “Jy is ontslaan! Ons daaglikse evaluasie wys jy het agtergeraak.  Maandag was jy heel eerste, Woensdag laaste!  
Sulke luiheid kan ons nie hier hanteer nie”.  Die jongman het geantwoord: “Nee, meneer.  Ek het  hard gewerk, selfs 
deur my etenstyd en teetye!” Toe snap die voorman iets:” Het jy jou byl skerp gemaak?” Die jong man se antwoord 
was eenvoudig: “Ek het nie nog tyd daarvoor gehad nie.” 
 Somtyds is ons so besig met ons eie planne en dinge dat ons vergeet het van ons “byl” wysheid - om God se wil te 
soek, wat ons lewe die regte rigting gee! Sonder wysheid kan jy nie betekenisvol lewe nie! Daarom plaas die wysheid 
ons daagliks voor ŉ keuse en daardie keuse maak jou lewe betekenisvol of nie. 
 
#Wat is in jou boks? 
As jy wil wys wees en ŉ betekenisvolle lewe leef, moet jy eerste dinge eerste plaas! Kyk, dinge wat die meeste saak 
maak, mag nooit uitgelewer wees aan die genade van dinge wat die minste saak maak nie! Daarom het ŉ man eendag 
na ŉ ryk besigheidsman gekom en vir hom gevra: “Wat is in jou boks?” Die ryk besigheidsman het ŉ klomp goed begin 
aframmel, maar die man het hom gestop en aan hom verduidelik: “Jy mag net een ding daarin sit en dit sal die res 
beïnvloed!” Dit het die besigheidsman aan die dink gesit... 
Dis die punt wat hierdie vers in Spreuke wil maak, alles begin met ŉ verhouding met die Here. Die lewe se slagspreuk 
is: Dien die Here! Laat Hy jou alles wees en in die proses sal jy genoeg wysheid kry om ŉ betekenisvolle lewe te lei. 
Plaas net vir God in die boks van jou lewe!  
As God nou na jou te kom en vir jou vra: “Is Ek genoeg vir jou?” Wat sal jou eerlike antwoord wees? Vra vir die Here 
om jou te help om jou verhouding met Hom hierdie jaar eerste in jou lewe te plaas. 


