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Spreuke (i): Die geheim van ‘n geseënde lewe 
 
“Kennis begin met die dien van die Here” 

Spreuke 1:7 
 
Kennis het ons van kleins af gehoor, is baie belangrik. Daarom moes ons 
twaalf jaar op die skoolbanke deurbring, om daarna dalk nog verder die 
een of ander naskoolse opleiding ook te gaan volg. Kennis is mag, is die 
ou gesegde vir ons aangehaal – hoe meer jy weet hoe meer sukses gaan 
jy in die lewe behaal. Maar wag, kom herinner die skrywer van Spreuke 
ons: daar is ‘n ander soort kennis, wat selfs nog belangriker is. Want 
hierdie kennis gaan nie net vir jou sukses in jou lewe verseker nie – dit 
gaan ware geluk bring. “Welgeluksalig” het die Ou Vertaling gesê. Méér 
as gelukkig! 
 
Jy kan ongelukkig baie slim geleerd en nog altyd ‘n dwaas wees. Want 
menslike kennis is altyd beperk. En al is kopkennis hoe belangrik, is dit 
eers as jy die Here en sy wil leer ken, wat jy ook jouself en ander leer ken. 
Ware kennis sal jy dus nie uit dik biblioteekboeke kry nie. Ware kennis 
begin met ‘n keuse – die keuse om die Here te dien. Daardie besluit is die 
vertrekpunt van ‘n werklik sinvolle, gelukkige lewe. Want eers as jy die 
Here werklik leer ken deur Hom te dien, leer jy om werklik te lewe. 
 
Kom ons maak dit ons leuse vir 2022: om die Here beter te leer ken. Kom 
ons begin weer regtig erns maak met sy Woord, en daarby ook 
geleenthede aan te gryp waar ons Hom en sy wil beter kan leer ken, soos 
eredienste en Bybelstudiegeleenthede. Nie sodat jy meer kan weet nie – 
maar sodat jy in 2022 werklik kan begin lewe...! 
 
Want dit is wat die Here vir jou in Spreuke 1 belowe. 

 


