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Thema Weer naar (de wijsheids-) school (Pnr. 1140)  Spreuken 9: 10 
Uitgesproken 22 augustus 2010 in de Bovenkerk te Kampen 
 
 
U luistert naar: een opname in de Bovenkerk. Organist is Ab Weegenaar. De 
preek is een bewerking van de Pnrs 1140 t/m 1142, gehouden in en omstreeks 
juni 2005 in het Open Hof en de Burgwalkerk te Kampen. 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 18: 1 en 9 

1. Ik heb U lief van ganser harte, HERE. 
Gij immers zult het onheil van mij weren. 
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, 
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. 
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, 
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, 
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, 
ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd. 
 
9. Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, 
zijn woord is waar en zuiver t'allen tijde. 
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, 
voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid. 
Want wie is God, dan deze onze HERE? 
Wie is de rots die alles kan trotseren? 
Alleen die God die mij met kracht omgordt, 
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Aanvangstekst Spreuken 9: 10a 

Wijsheid begint met ontzag voor de HEER  
 
 
Zingen Lied 326: 1, 2 en 5 

1. Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal er in aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
2. God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
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voor andre stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 
 
5. O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luistren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

 
Gebed van verootmoediging  

Zingen Psalm 24: 2 
2. Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 

 
Genadeverkondiging 

 
Zingen Psalm 24: 3 

3. God is hem zegenrijk nabij, 
in 't recht des HEREN wandelt hij, 
de God des heils zal hem verblijden. 
Een nieuw geslacht gaat op in 't licht 
en zoekt des HEREN aangezicht, 
Jakob, het volk dat Hij zal leiden. 

 
Aanwijzingen ten leven Micha 6: 6-8 (pad der wijsheid) 

6 Waarmede zal ik de HERE tegemoet treden en mij buigen voor 
God in den hoge? Zal ik Hem tegemoet treden met brandofferen, 
met éénjarige kalveren? 7 Zal de HERE welgevallen hebben aan 
duizenden rammen, aan tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn 
eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn 
schoot voor de zonde mijner ziel? 8 Hij heeft u bekendgemaakt, o 
mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan 
recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te 
wandelen met uw God. 

 
Zingen Psalm 25: 4 

4. God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
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Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des HEREN: 
wie Hem needrig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Matthéüs 11: 25-30 

25 Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer 
des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en 
verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. 
26 Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U.  
27 Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand 
kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de 
Zoon en wie de Zoon het wil openbaren.  
28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust 
geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw 
zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

 
Schriftlezing Spreuken 1: 1-9 

1 De Spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van 
Israël, om wijsheid en tucht te verkrijgen, 2 om verstandige 
woorden te verstaan, om de tucht aan te nemen, 3 die verstandig 
maakt, gerechtigheid en recht en rechtschapenheid; 4 om de 
onverstandigen schranderheid, de jongeling kennis en 
bedachtzaamheid te geven.  
5 De wijze hore en vermeerdere inzicht  
en wie verstandig is, verwerve overleg,  
6 om te verstaan spreuk en beeldspraak,  
woorden en raadselen van wijzen.  
7 De vreze des HEREN is het begin der kennis;  
de dwazen verachten wijsheid en tucht.  
8 Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader  
en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet;  
9 want zij zijn een liefelijke krans voor uw hoofd,  
een keten voor uw hals.  

 
Schriftlezing  Spreuken 9: 1-12 

1 De Wijsheid heeft haar huis gebouwd,  
zij heeft haar zeven pilaren uitgehouwen,  
2 zij heeft haar slachtvee geslacht, haar wijn gemengd,  
ook heeft zij haar tafel bereid.  
3 Zij heeft haar dienstmaagden uitgezonden,  
zij roept boven op de hoogten der stad:  
4 Wie onverstandig is, kere zich hierheen;  
tot de verstandeloze zegt zij:  
5 Komt, eet van mijn brood  
en drinkt van de wijn die ik gemengd heb;  
6 laat varen het onverstand, dan zult gij leven,  
en betreedt de weg van het verstand.  
7 Wie een spotter terechtwijst, haalt schande over zich,  
wie een goddeloze tuchtigt, zijn eigen schandvlek.  
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8 Bestraf de spotter niet, opdat hij u niet hate,  
bestraf de wijze, dan zal hij u liefhebben,  
9 geef aan de wijze, en hij zal nog wijzer worden,  
onderwijs de rechtvaardige, en hij zal aan inzicht winnen.  
10 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid  
en het kennen van de Hoogheilige is verstand.  
11 Want door mij worden uw dagen vermeerderd,  
worden jaren van leven u toegevoegd.  
12 Als gij wijs zijt, zijt gij wijs tot uw eigen welzijn,  
als gij spot, zult gij dat alleen dragen. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 139: 8 en 10 

8. Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in 't diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
 
10. O God, hoe diep verwonderd ga 
ik uw volmaakte wijsheid na. 
Hoe schoon is alles wat Gij doet. 
Hoe kostelijk in overvloed 
zijn uw onpeilbare gedachten, 
ik overdenk die al mijn nachten. 

 
Preek  
 
Zingen Lied 380: 4, 5, 6, en 7 

4. Wie van zich afziet naar God toe, 
loopt in het licht en wordt niet moe. 
Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat. 
 
5. Houd dan de hemel in het oog, 
maar hef uw hart niet al te hoog; 
op aarde hier, op aarde thans 
ziet gij een bovenaardse glans. 
 
6. De kalme gang, de kleine taak, 
zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
Onszelf verliezen in 't gebod 
brengt daaglijks nader ons tot God. 
 
7. Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid 
voor licht en vreed' in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedre dag 
als ons gebed U loven mag. 

 
Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Lied 476: 1 en 4 
1. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 
God uit God en Licht uit Licht; 
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen 
spelend voor Gods aangezicht; 
engel Gods uit Isrels oude dagen, 
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, 
dienaar van Gods hoog bevel, 
kind der maagd, Immanuël! 
 
4. Mensenzoon tussen de kandelaren, 
Wortel Davids, Morgenster, 
blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
roep haar van nabij en ver. 
Laat de luchters branden van uw klaarheid, 
maak uw kerk tot pijler van uw waarheid, 
schuilplaats in de wildernis, 
huis waarin uw vrede is. 

 
Zegen 
 
 


