
Huisgeloof2018#29 - Maandag 17 tot Sondag 23 September 2018 - Spreuke 31 
10 'n Knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. 11 Haar man steun op haar en pluk die vrugte van 
haar werk. 
12 Sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie, haar hele lewe lank. 13 Sy maak wol en vlas bymekaar en 
geniet dit om dit te verwerk. 14 Sy is soos die handelskepe, sy bring die kos van ver af in. 15 Sy staan op as 
dit nog nag is en maak kos vir haar huisgesin; ook haar slavinne kry hulle deel. 16 Sy oorweeg die waarde 
van 'n stuk grond en koop dit, sy sit dit onder wingerd met geld wat sy self verdien het. 17 Sy pak die werk 
aan met krag, haar hande staan vir niks verkeerd nie. 18 Sy stel vas of die wins goed is, haar lamp bly 
heelnag brand. 19 Sy werk met die spinwiel, haar hande bly besig met die weefstoel. 20 Sy het 'n oop hand 
vir die armes, sy is vrygewig teenoor die behoeftiges. 21 Sy is gerus oor haar huisgesin as dit sneeu: hulle 
dra almal warm klere. 22 Sy maak self vir haar dekens en sy dra klere van linne en wol. 23 Haar man is 
welbekend by die stadspoort waar hy saam met die leiers beraadslaag. 
24 Sy maak klere en verkoop dit, sy lewer gordels aan die handelaars. 25 Alles aan haar spreek van 'n sterk 
en edel persoonlikheid; sy ken geen kommer oor die toekoms nie. 26 As sy praat, is dit met wysheid; as sy 
leiding gee, is dit met liefde. 27 Sy hou goeie toesig oor haar huishouding; lui is sy nie. 28 Haar kinders prys 
haar, haar man bewonder haar: 29 “Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal!” 30 Uiterlike 
skoonheid hou nie, 'n mooi voorkoms is nie alles nie; as sy die Here dien, dán verdien 'n vrou om geprys te 
word. 31 Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen; laat haar werk haar roem wees in die 
stadspoorte. 
 

In die Spreuke-boek word daar nie ingewikkelde en bonatuurlike gedagtes met ons gedeel nie.  

Alles handel oor die gewone lewe, die alledaagse: slegte vriendskappe, sekere soorte vroue, 

armoede, ouerskap, geldsake, luiaards, die manier waarop ons praat – om slegs enkele sake te 

noem.  In die gewone lewe moet gelowiges hul weg vind as navolgers van Jesus en gevaarlike 

slaggate vermy.  Hierdie Spreuke moes dus in ons gedagtes vasgelê word om ons lewe te rig 

en te stuur.  Wie hierdie wysheid sy eie gemaak het, was ’n verstandige, wyse mens.  So 

iemand het ’n greep op die lewe gehad.  Hy of sy het die kuns om waarlik te lewe bemeester.  

Hierdie persoon het hom duidelik van ’n dwase onderskei, wat nie geweet het hoe om te leef 

nie.  Lees nou Spreuke 31:10-31 en verlustig julle in hierdie kunstig-geformuleerde gedig 

 

Lees Spreuke 31:10 

“As jy die verkeerde persoon soos die regte persoon behandel, kan jy dalk net op die ou end die regte 
persoon by jou hê.  Aan die ander kant, as jy met die regte persoon trou en hom of haar verkeerd 
behandel, sal jy beslis op die ou end met die verkeerde persoon getrou het. Ek weet ook dat dit baie 
belangriker is om die regte persoon te wees as wat dit is om met die regte persoon te trou. Kortom, of jy 
met die regte of die verkeerde persoon trou, hang hoofsaaklik van jou af.” (Zig Ziglar) 
Behandel ŉ persoon soos hy/sy voorkom om te wees en jy kan hom/haar erger maak. Maar behandel 
iemand soos hy/sy potensieel kan wees en jy maak hom/haar wat hy/sy kan wees. 
Onthou Spreuke 31:30 >> ŉ Skoonheid wat nie verdwyn nie. Uiterlike skoonheid hou nie, ŉ mooi voorkoms 
is nie alles nie; as sy die Here dien, dan verdien ŉ vrou om geprys te word. (Spreuke 31:30) 
 

# Its all in the makeup > Alles in Spreuke gaan daaroor of ons innerlike met ons uiterlike klop. Soos hierdie 

Spreuke-vers ons leer - alles in die lewe gaan oor jou geestelike “skoonheid”. Dit is die skoonheid wat hou! 

 

Aan ŉ ou tannie is gevra hoe sy dit regkry dat sy so mooi lyk en haar antwoord is so aangrypend dat ek dit 

vir jou in die oorspronklike Engels gee:  

“It’s all in the make-up. Forget about the jewelry, it’s all in the make-up. 



- For my lips I use truth 

- For my voice I use kindness 

- For my eyes, I use compassion 

- For my hands I use charity 

- For my figure, I use uprightness 

- For my heart I use love 

- For any who do not like me I use prayer 

 

Wat ŉ mooi manier om elke dag te lewe! Hierdie vers geld vir vroue sowel as mans, want praktiese 

wysheid soos Spreuke beteken eenvoudig dat in al jou verhoudings jy jou Christenskap moet leef, moenie 

daaroor praat nie!   

Dit maak van jou en my van die mooiste mense op aarde. 

 

#ware skoonheid: Die gedeelte beskryf die waarde en ware skoonheid van ’n vrou. Dink watter maatstaf 
die wêreld gebruik om mense se waarde te beskryf. 
Ons bekroon/beloon/bewonder: (noem voorbeelde van mense) 
Die vinnigste - uit die sportwêreld 
Die sterkste – ook uit die sportwêreld 
Die slimste – dink aan prysuitdelings 
Die vaardigste – dink aan verskillende sportsoorte 
Die mooiste – skoonheid kompetisies  
 
Wat sê Spreuke 31 van skoonheid. 
Wys ook die klassieke Dove advertensie:  https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U  
  
Spreuke beloon ook hardwerkendheid.Let wel: nie beloon vir elke werkie nie, maar juis omdat hulle meer 
gedoen het as wat hulle moes. 

 

Geloofsgewoonte: Onderskeiding.  Die geloofsgewoonte van onderskeiding help ons om na die 

stem van God te luister en sy aanwysings vir ons lewe nougeset te volg.  Om God se wil te 

onderskei en God se stem te hoor bring die grootste vreugde.  Ignatius van Loyola het een 

keer opgemerk: sonde is ons onwilligheid om God te vertrou dat Hy ons diepste vreugde en 

geluk in die oog het.  Lees Joh. 16:7; Fil. 1:9-10; 1 Joh. 4:1 en Jak. 1:5.       

 

Doen-dinge:  

1.   Oefen jouself daarin om geen besluit oorhaastig te neem nie, maar eers deeglik, 

wagtend na God te luister.  Woon ‘n retraite by om na God te luister.   

2.  Ontdek die vooroordele, ongeloof en verslawings wat dikwels ons besluite beïnvloed.  Deel 

jou lewe in segmente van sewe-jaar elk op.  Let op die begeertes van jou hart wat 

telkemale weer en weer na vore gekom het.  Praat met die Here oor die begeertes van jou 

hart.     

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U

