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Spreuke (iii): ‘n Wyse laat hom leer... 
 
“Moenie ’n ligsinnige mens probeer opvoed nie, hy sal jou daarvoor haat. 
Voed ’n wyse op, en hy sal lief wees vir jou.”     
 Spreuke 7:2-3 
 
Jy kry twee soorte mense: dié wat hulle laat leer en die wat weier om dit toe 
te laat. Die wyse een kies om sy lewe in te rig volgens die Woord van God en 
wil graag daarvolgens lewe. Hy gee nie om as iemand hom leer wat die wil 
van die Here is nie, want hy is gretig om dit te doen. Die dwaas, aan die 
ander kant, word kwaad as iemand hom probeer reghelp. Want eintlik wil hy 
glad nie graag ophou sondig nie! 
 
Die Spreukeskrywer weet dat die Here jou mede-gelowiges gebruik om jou te 
help om die Here met steeds groter oorgawe te dien. Hy weet dat die Here 
elke dag sy wil op baie maniere aan ons bekend maak: deur dit wat ons lees 
(ook uit die Bybel), dit wat ons hoor, en dit was ons sien. Maar ook uit die 
geleenthede wanneer ons saam luister na God se Woord, wanneer ons 
Sondae saam in sy huis byeen is of saam as ‘n groep Bybelstudie doen.. 
 
Die vraag is net: Hoe gretig is jy regtig om God se Woord te hoor en te doen? 
Die dwaas hoor ook, maar dit maak geen verskil nie – hy gaan maar net aan 
soos altyd. Die wyse stel homself oop vir die Woord, en oordink dit agterna. 
Hy bid selfs voor die tyd dat die Here sy ore wyd sal oopmaak om te hoor. Hy 
is bereid om hom te laat leer, en enige aanpassing wat die Here van hom 
vra, hoe moeilik ook al, te maak.  
 
Watter soort luisteraar is jy, wanneer jy Sondag na die Woord luister, of self 
uit jou Bybel lees? Is jy regtig gereed om enige aanpassing te maak wat die 
Here vra? 
 


