
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Wees verstandig 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Spreuken 3:6. 

 Een ‘spreuk’ is een wijze uitspraak. Soms lijkt het alsof de woorden nergens op slaan. Maar 

na even denken, besef je dat ze een wijze betekenis hebben. Ken jij van die spreuken? 

 Hoe kun jij verstandig zijn en weten wat goed is om te doen? 

 Stel je voor dat jij altijd zou weten wat goed is om te doen. Zou dat niet geweldig zijn? 

Lees verder… 

Wat er aan vooraf ging… 

Door het boek Spreuken leer je dat alle wijsheid een cadeau is van God – en je bent wijs als je God 

volgt. 

Lees nu samen Spreuken 3:1-8. 

Wat er daarna gebeurde… 

Wijsheid en gezond verstand zijn meer waard dan geld en juwelen, staat er in Spreuken. Als je wijs 

bent, vind je de manier om veilig en gelukkig te leven. 

Ontdek de Bijbel! 

Beantwoord samen de vragen op pagina 60 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

Bijbelse woorden toegelicht… 

Salomo stond bekend om zijn wijsheid. Veel van de spreuken uit het boek Spreuken in de Bijbel 

komen bij hem vandaan. 

Wijze woorden In Spreuken staan veel wijze woorden over werk, familie, je gedrag, en wat goed en 

wat slecht is in allerlei situaties. Er zijn ook wijze woorden over eerlijk zijn, goede vrienden en hoe je 

arme mensen moet helpen. Veel van die spreuken en andere teksten uit de Bijbel worden nu nog 

gebruikt in onze taal. (Kijk maar bij ´Probeer het uit´.) 

Probeer het uit 

Ken je een ouder iemand die ook christen is? Misschien een opa of oma, of iemand uit de kerk? Praat 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
met die oudere man of vrouw en vraag wat het betekent om christen te zijn. 

Wat heeft hij of zij geleerd tijdens zijn leven? Wat heeft hij of zij gedaan om God te volgen en te 

gehoorzamen? Hebben de spreuken uit de Bijbel iets voor hem of haar betekend? 

Ken je de volgende spreekwoorden uit onze taal? Weet je ook wat ze betekenen? 

(Als je het niet weet, vraag het dan aan een volwassene.) 

 Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in. (Spreuken 26:27) 

 Oog om oog, tand om tand. (Exodus 21:24) 

 Iemand de woorden in de mond leggen. (Exodus 4:15) 

 Op twee gedachten hinken. (1 Koningen 18:21) 

 Hoogmoed komt voor de val. (Spreuken 16:18) 

 Met dezelfde maat meten. (Spreuken 20:10) 

 Er is niets nieuws onder de zon. (Prediker 1:10) 

Praten met God 

Vader God, dank U dat U ons de woorden van de Bijbel geeft zodat we wijs kunnen worden. 

 

 


