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Is	  de	  spreuken	  31	  vrouw	  echt?	  

Heb	   jij	   je	   wel	   eens	   afgevraagd:	   “Wie	   is	   die	   naamloze,	   perfecte	   vrouw	   waarover	   Salomo	  
schrijft	   in	   Spreuken	   31?	   Bestaat	   ze	   echt?”	   Het	   antwoord	   is	   ‘neen’	   en	   ‘ja’.	   Laat	   me	   het	  
uitleggen.	  

Er	  was	  eens	  een	  prins	  die	  op	  een	  dag	  koning	  zou	  worden.	  Toen	  hij	  jong	  was	  onderwees	  zijn	  
moeder	   hem	  hoe	   hij	   een	   deugdzame	   vrouw	   kon	   vinden.	   Ze	   ging	   doorheen	   het	   alfabet	   en	  
letter	  per	  letter	  gaf	  ze	  hem	  eigenschappen	  die	  zijn	  toekomstige	  vrouw	  moest	  bezitten.	  Door	  
de	  volgorde	  van	  de	  letters	  van	  het	  alfabet	  te	  gebruiken	  maakte	  ze	  het	  makkelijker	  voor	  hem	  
om	   deze	   uit	   het	   hoofd	   te	   leren	   als	   hij	   op	   zoek	   zou	   gaan	   naar	   zijn	   droomvrouw.	   En	   zo	  
ontstonden	  de	  geschriften	  in	  Spreuken	  31	  –	  alleen	  was	  het	  geen	  sprookje!	  

Dus	  ze	  bestaat	  echt?	  Heeft	  ze	  een	  naam?	  Neen.	  Spreuken	  31:1	  zegt	  “De	  woorden	  van	  koning	  
Lemuel,	   de	   last	   waarmee	   zijn	   moeder	   hem	   onderwezen	   heeft.”	   En	   de	   verzen	   2-‐9	   zijn	  
instructies	  die	  hem	  vertellen	  hoe	  hij	  een	  goddelijke	  koning	  moet	  zijn.	  Ze	  leerde	  hem	  op	  zijn	  
hoede	  te	  zijn	  voor	  een	  promiscue	  leven	  en	  dronkenschap	  en	  moedigde	  hem	  aan	  bekommerd	  
te	  zijn	  om	  de	  armen.	   In	  de	  verzen	  10-‐31	  geeft	  ze	  hem	  onderricht	  over	  hoe	  hij	  de	  perfecte	  
goddelijke	   vrouw	   kan	   vinden	   –	   ze	   heeft	   geen	   naam	   -‐	   alleen	   een	   buitengewoon	   karakter.	  
	  
Maar	   ik	   vraag	  me	   af…	   zou	   koning	   Lemuel’s	  moeder	   hem	   gedetailleerde	   instructies	   geven	  
over	   waar	   naar	   uit	   te	   kijken	   als	   hij	   een	   vrouw	   zocht	   als	   er	   geen	   vrouwen	   waren	   die	   dit	  
perfecte	  karakter	  konden	  hebben?	  In	  vers	  10	  zien	  we	  dat	  ze	  een	  zeldzame	  schat	   is	  –	  meer	  
waard	  dan	  edelstenen	  –	  maar	  ze	  bestaat.	  Geeft	  dat	  je	  hoop	  –	  of	  overweldigt	  het	  je	  om	  zelfs	  
maar	  te	  proberen	  zo	  excellent	  te	  zijn	  als	  zij?	  	  

Mandi	   van	  Capitol	  Heights	  Mom	  heeft	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  besproken	  op	  het	  berichten	  
bord	  van	  Women	  Living	  Well.	  Ze	  schreef	  een	  blog	  hierover	  en	  ik	  kan	  me	  volledig	  vinden	  in	  de	  
gevoelens	  die	  ze	  had	  toen	  ze	  schreef	  :	  

“Eens	  kijken…Ik	  hou	  er	  niet	  van	  op	  te	  staan	  als	  het	  donker	  is.	  Ik	  heb	  geen	  idee	  hoe	  ik	  
een	  veld	  of	  een	  wijngaard	  zou	  moeten	  kopen.	  Ik	  ga	  het	  liefst	  van	  al	  zo	  vroeg	  mogelijk	  
slapen.	   Ik	  kan	  best	   lui	  zijn	  soms.	   Ik	  heb	  geen	   idee	  hoe	   ik	  een	  gaatje	   in	  de	  broek	  van	  
mijn	  man	  moet	  stoppen,	   laat	  staan	  een	  hele	  nieuwe	  broek	  naaien.	   Ik	  wou	  dat	   ieder	  
woord	   dat	   uit	  mijn	  mond	   kwam	  wijs	  was,	  maar	  mijn	  man	   kan	   je	   bevestigen	   dat	   ik	  
soms	  gezond	   verstand	   tekort	   kom.	   Ik	   ben	   er	   niet	   altijd	   zeker	   van	  dat	  mijn	  man	   ten	  
volle	   vertrouwen	   heeft	   in	  mij.	   (Alhoewel,	   als	   je	   het	   hem	   vraagt,	   zal	   hij	  wel	   zeggen:	  
”Natuurlijk	  heb	  ik	  dat!”)	  

Ze	   zei	   perfect	  wat	   ik	   dacht	   toen	   ik	   de	   eerste	   keer	   Spreuken	   31	   las!	   En	   ik	   hou	   van	   de	   zes	  
conclusies	  die	  ze	  trok	  tijdens	  haar	  studie	  over	  de	  Spreuken	  31	  vrouw!	  

Haar	  blog	  post	  zorgde	  voor	  een	  vonkje	  binnenin	  mij	  –	  en	  gaf	  me	  het	  verlangen	  om	  een	  serie	  
over	  haar	  te	  schrijven	  op	  mijn	  blog.	  Vers	  na	  vers	  ging	  ik	  doorheen	  Spreuken	  31.	  Ik	  wil	  verder	  
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gaan,	  vers	  na	  vers,	  deugd	  na	  deugd	  –	  en	  je	  bemoedigen	  om	  één	  vers	  en	  één	  deugdelijkheid	  
per	  keer	  te	  leren	  –	  met	  Gods	  hulp	  is	  het	  echt	  mogelijk	  voor	  jou	  om	  te	  zijn	  zoals	  zij!	  
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Hoe	  een	  schat	  voor	  je	  man	  te	  zijn.	  

Spreuken	  31:10	  “Wie	  zal	  een	  deugdelijke	  vrouw	  vinden?	  Haar	  waarde	  gaat	  
die	  van	  robijnen	  ver	  te	  boven.”	  

Een	  sterke,	  nobele	  vrouw	  is	  zeldzaam	  en	  buitengewoon	  –	  net	  als	  een	  robijn.	  Zo’n	  vrouw	  is	  
een	  schat	  voor	  haar	  man	  –	  net	  zoals	  de	  edelsteen.	  Wil	  jij	  een	  buitengewone	  schat	  voor	  je	  
man	  zijn?	  Dan	  moet	  je	  leren	  om	  een	  NOBEL	  karakter	  te	  hebben.	  

Laat	  mij	  je	  vertellen	  hoe	  een	  vrouw	  met	  een	  nobel	  karakter	  eruit	  ziet:	  

1. Ze	  wedijvert	  niet	  met	  haar	  man.	  
	  

2. Ze	  moppert	  niet	  over	  het	  huishouden.	  
	  

3. Ze	  geeft	  niet	  teveel	  geld	  uit	  en	  bezorgt	  haar	  familie	  geen	  schulden.	  
	  

4. Ze	  is	  niet	  verveeld,	  ontevreden,	  hebzuchtig	  of	  zelfzuchtig.	  
	  

5. Ze	  roddelt	  niet	  en	  spreekt	  geen	  kwaad	  over	  anderen.	  
	  

6. Ze	  brengt	  haar	  dagen	  niet	  door	  met	  shoppen	  voor	  het	  plezier,	  sms’en,	  e-‐mailen,	  
surfen	  of	  het	  internet,	  laat	  op	  de	  avond	  naar	  films	  kijken	  en	  uitslapen	  ’s	  morgens.	  
	  

7. Ze	  geeft	  geen	  kritiek	  op	  haar	  man	  en	  bespot	  of	  veracht	  hem	  niet.	  
	  

8. Ze	  heeft	  geen	  man	  en	  kinderen	  die	  haar	  in	  verlegenheid	  brengen.	  
	  

9. Haar	  uiterlijke	  schoonheid	  heeft	  geen	  voorrang	  op	  haar	  innerlijke	  schoonheid.	  
	  

10. Ze	  neem	  het	  woord	  van	  God	  niet	  licht	  op.	  
	  

Wie	  kan	  een	  vrouw	  met	  een	  nobel	  karakter	  vinden?	  Ze	  is	  zeldzaam!	  En	  als	  ze	  gevonden	  is	  –	  
dan	  is	  haar	  waarde	  onschatbaar!	  Ze	  is	  een	  schat	  voor	  haar	  man.	  Ik	  wil	  die	  robijn	  zijn!	  Om	  te	  
worden	  als	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  moeten	  we	  onszelf	  nederig	  opstellen	  en	  naar	  onze	  
tekortkomingen	  durven	  kijken.	  We	  moeten	  bereid	  zijn	  om	  een	  aantal	  dingen	  te	  veranderen	  –	  
onze	  houding,	  gedachten	  patronen,	  werk	  ethiek,	  onze	  woorden	  en	  tijdsbesteding.	  Maar	  
door	  Gods	  genade	  kunnen	  we	  een	  vrouw	  met	  een	  nobel	  karakter	  worden!	  Voor	  vandaag	  kan	  
je	  beginnen	  met	  jezelf	  te	  evalueren	  aan	  de	  hand	  van	  de	  lijst	  hierboven.	  Welke	  
karaktereigenschappen	  zijn	  jou	  zwakheid?	  Bid	  en	  vraag	  God	  om	  de	  kracht	  om	  te	  veranderen!	  	  
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Vertrouwt	  jouw	  man	  jou?	  

Spreuken	  31:11	  “Op	  haar	  vertrouwt	  het	  hart	  van	  haar	  echtgenoot,	  
en	  bezit	  zal	  hem	  niet	  ontbreken.”	  

Jaren	  geleden	  had	  mijn	  man	  een	   jaar	  waarin	  hij	  vaak	  moest	   reizen	  voor	  zijn	  werk.	   Ik	  weet	  
nog	  dat	  ik	  hem	  geruststelde	  dat	  ik	  het	  wel	  aan	  kon	  om	  alleen	  te	  zijn	  	  met	  onze	  kinderen	  van	  
toen	  1	  en	  3	  jaar	  oud.	  Hoewel	  ik	  me	  soms	  moest	  inhouden	  om	  niet	  te	  huilen	  aan	  de	  telefoon	  
wilde	  ik	  toch	  zijn	  zakelijke	  dromen	  steunen.	  Het	  was	  bevrijdend	  voor	  hem	  dat	  hij	  er	  op	  kon	  
vertrouwen	  dat	  ik	  het	  huishouden	  en	  de	  zorg	  om	  de	  kinderen	  aankon	  en	  wijze	  beslissingen	  
kon	  nemen	  als	  dat	  nodig	  was.	  Het	  was	  geen	  makkelijke	  tijd,	  maar	  dit	  vers	  was	  mijn	  inspiratie.	  

Spreuken	  zegt	  dat	  wanneer	  een	  man	  het	  volste	  vertrouwen	  heeft	  in	  zijn	  vrouw,	  hij	  niks	  van	  
waarde	  tekort	  komt.	  Een	  man	  met	  een	  vrouw	  die	  op	  emotioneel	  en	  geestelijk	  vlak	  stabiel	  is,	  
vindt	  rust	  en	  stabiele	  ondersteuning	  bij	  haar.	  Kan	  jouw	  man	  je	  vertrouwen	  op	  deze	  vlakken?	  

1. Geld	  –	  Kan	  hij	  erop	  vertrouwen	  dat	  je	  het	  wijs	  spendeert?	  
2. Kinderen	  –	  Kan	  hij	  erop	  vertrouwen	  dat	  je	  hen	  wijs	  opvoedt?	  
3. Huis	  –	  Kan	  hij	  erop	  vertrouwen	  dat	  je	  het	  huis	  ordelijk	  houdt?	  
4. Reputatie	  	  -‐	  Kan	  hij	  erop	  vertrouwen	  dat	  je	  niet	  kwaadspreekt	  over	  hem?	  
5. Trouw	  –	  Kan	  hij	  erop	  vertrouwen	  dat	  je	  geen	  emotionele	  relaties	  aangaat	  met	  andere	  

mannen.	  	  
6. Emoties	  –	  Kan	  hij	  erop	  vertrouwen	  dat	  je	  zelfbeheerst	  bent	  als	  je	  onder	  druk	  staat?	  
7. Keuzes	   –	   Kan	   hij	   erop	   vertrouwen	   dat	   je	   in	   dringende	   situaties	   wijze	   beslissing	  

neemt?	  	  
	  
Niemand	  is	  perfect,	  we	  maken	  allemaal	  fouten.	   Ik	  heb	  ook	  niet	  altijd	  de	  beste	  beslissingen	  
genomen.	  Maar	  ik	  streef	  ernaar	  om	  een	  Spreuken	  31	  vrouw	  te	  zijn	  en	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  
is	  een	  vrouw	  in	  wiens	  man	  ten	  volste	  vertrouwen	  heeft.	  Heef	   jouw	  man	  vol	  vertrouwen	  in	  
jou?	  Als	  dat	  niet	  zo	  in,	  op	  welke	  vlakken	  kan	  jij	  veranderen?	  Breng	  deze	  dingen	  in	  gebed	  en	  
wandel	  met	  de	  Koning!	  
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Een	  vrouw	  in	  actie.	  

Spreuken	  31:12	  “Zij	  doet	  hem	  goed	  en	  geen	  kwaad,	  al	  de	  dagen	  van	  
haar	  leven.”	  

We	  hebben	  nu	  al	  gezien	  dat	  een	  goddelijke	  vrouw	  zeldzaam	  is	  en	  een	  schat	  voor	  haar	  man	  
en	  dat	  hij	  haar	  op	  alle	  vlakken	  kan	  vertrouwen.	  	  Nu	  gaan	  we	  kijken	  naar	  haar	  gedrag	  en	  wat	  
ze	  doet.	  	  

De	  Spreuken	  31	  vrouw	  “doet	  hem	  goed	  en	  geen	  kwaad”.	  Waarom	  komt	  deze	  goedheid	  
vandaan?	  Het	  komt	  van	  haar	  wandel	  met	  God	  –	  het	  is	  een	  vrucht	  van	  de	  Geest.	  Goed	  doen	  is	  
een	  deel	  van	  haar	  karakter.	  En	  voor	  wie	  doet	  ze	  goed?	  Haar	  buren	  of	  knutsel	  vrienden?	  
Neen-‐	  eerst	  en	  vooral-‐	  doet	  ze	  goed	  aan	  voor	  haar	  man!	  

Ze	  spreekt	  niet	  over	  goed	  doen	  voor	  haar	  man	  –	  ze	  DOET	  het!	  Gewillig	  kookt	  ze,	  maakt	  ze	  
het	  huis	  schoon,	  zorgt	  ze	  voor	  de	  kinderen	  en	  draait	  een	  euro	  twee	  keer	  om!	  Gewillig	  
onderwerpt	  ze	  zich	  aan	  haar	  man,	  respecteert	  ze	  hem	  en	  prijst	  ze	  hem.	  Ze	  reageert	  gewillig	  
op	  zijn	  fysieke	  aanrakingen	  en	  wil	  ze	  hem	  bevredigen	  in	  de	  slaapkamer.	  (Oké	  -‐	  ik	  kan	  hier	  
nog	  dieper	  op	  ingaan,	  maar	  dat	  is	  een	  onderwerp	  voor	  een	  andere	  keer,	  LOL!)	  	  
Ze	  bekritiseert	  hem	  niet	  telkens	  voor	  zijn	  tekortkomingen,	  maar	  ze	  houdt	  van	  hem	  ondanks	  
die	  tekortkomingen.	  	  Ze	  weet	  welke	  kracht	  haar	  woorden	  hebben	  en	  zou	  ze	  niet,	  in	  een	  
moment	  van	  boosheid,	  gebruiken	  om	  hem	  te	  kwetsen.	  

In	  het	  allereerste	  huwelijk	  in	  de	  Bijbel	  zien	  we	  pijnlijke	  voorbeeld	  van	  Eva	  die	  Adam	  ellende	  
brengt.	  Ze	  neemt	  een	  hap	  van	  de	  vrucht	  en	  nodigt	  hem	  uit	  om	  met	  haar	  mee	  te	  zondigen.	  Hij	  
is	  zo	  dwaas	  om	  haar	  te	  laten	  leiden!	  Een	  wijze	  vrouw	  weet	  welke	  invloed	  ze	  heeft	  op	  haar	  
man	  en	  dat	  ze	  hem	  kan	  overtuigen	  dingen	  te	  doen	  die	  hij	  zonder	  haar	  zeuren,	  smeken,	  
manipuleren	  of	  huilen	  niet	  zou	  doen.	  We	  moeten	  niet	  proberen	  onze	  mannen	  te	  leiden	  –	  
maar	  hen	  toestaan	  ons	  te	  leiden.	  (Efeze	  5)	  

Hoe	  lang	  doet	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  goed	  voor	  haar	  man?	  “Al	  de	  dagen	  van	  haar	  leven.”	  
Wegen	  deze	  woorden	  zwaar	  op	  je	  hart?	  Is	  je	  huwelijk	  wankel?	  Laat	  me	  je	  zeggen	  dat	  een	  
wankelend	  huwelijk	  betekent	  dat	  je	  nog	  dichter	  bij	  God	  moet	  komen	  om	  hier	  doorheen	  te	  
raken.	  Als	  je	  je	  afvraagt	  hoe	  je	  in	  ’s	  hemelsnaam	  je	  man	  kunt	  liefhebben	  VOOR	  DE	  REST	  VAN	  
JE	  LEVEN…laat	  me	  je	  dan	  het	  antwoord	  geven:	  door	  God	  te	  vrezen.	  	  

Je	  wandel	  met	  God	  is	  de	  sleutel	  tot	  vrede	  in	  het	  midden	  van	  de	  strijd	  om	  je	  huwelijk.	  Je	  hebt	  
geen	  controle	  over	  je	  mans	  wandel	  met	  God	  –	  alleen	  over	  je	  eigen	  wandel.	  Maar	  wanneer	  je	  
vol	  geloof	  bidt,	  Gods	  Woord	  leest	  en	  Hem	  gehoorzaamt	  zal	  het	  de	  koers	  van	  je	  huwelijk	  
veranderen.	  Heb	  jij	  nood	  aan	  een	  koerswijziging	  vandaag?	  Streef	  naar	  God,	  streef	  naar	  de	  
Spreuken	  31	  vrouw	  en	  streef	  naar	  het	  goed	  doen	  voor	  je	  man	  alle	  dagen	  van	  je	  leven!	  
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Werken	  met	  vlijtige	  handen.	  

Spreuken	  31:13	  “Zij	  zoekt	  wol	  en	  vlas	  en	  werkt	  volgens	  de	  wens	  van	  
haar	  handen.”	  	  

Toe	  hiertoe	  hebben	  we	  gezien	  dat	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  een	  schat	  is	  voor	  haar	  man,	  
volledig	  betrouwbaar	  en	  een	  vrouw	  die	  actie	  onderneemt.	  In	  vers	  13	  zien	  we	  een	  nieuwe	  
karaktereigenschap.	  Ze	  is	  niet	  alleen	  een	  vrouw	  die	  hard	  werkt	  om	  goed	  te	  doen	  voor	  haar	  
man	  –	  ze	  werkt	  ook	  met	  een	  buitengewone	  houding.	  Ze	  is	  gewillig	  om	  te	  werken	  met	  
vreugde.	  

Als	  jij	  ’s	  morgens	  uit	  bed	  rolt,	  ben	  jij	  dan	  gewillig	  om	  aan	  je	  dagelijkse	  taken	  te	  beginnen?	  De	  
Spreuken	  31	  vrouw	  straalt	  energie	  uit,	  vlijtigheid,	  gretigheid	  en	  ijver.	  Kijk	  eens	  naar	  jouw	  
handen	  –	  zijn	  ze	  gretig	  om	  te	  werken	  vandaag?	  

Ik	  hou	  er	  van	  om	  te	  zien	  hoe	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  haar	  liefde	  voor	  God	  overvloeit	  op	  haar	  
familie	  door	  haar	  verlangen	  om	  Hem	  te	  dienen!	  Ik	  wil	  dat	  ook	  –	  maar	  hoe	  krijgen	  we	  die	  
gewilligheid?	  

1. Bid	  –	  bid	  en	  vraag	  God	  om	  je	  een	  gretigheid	  te	  geven	  om	  de	  hele	  dag	  te	  werken.	  
2. Doe	  je	  werk	  alsof	  je	  het	  voor	  de	  Heer	  doet.	  Kolossenzen	  3:23	  zegt	  “Wat	  u	  ook	  doet,	  

doe	  het	  van	  harte,	  alsof	  het	  voor	  de	  Heer	  is	  en	  niet	  voor	  de	  mensen,…”	  (NBV)	  
3. Verander	  eens	  je	  perspectief	  –	  iedere	  gewone	  dagelijkse	  taak	  die	  je	  doet	  voor	  je	  

gezin	  is	  een	  werkje	  dat	  je	  uit	  liefde	  doet.	  Als	  je	  boodschappen	  doet,	  het	  avondeten	  
kookt,	  de	  was	  vouwt	  en	  de	  wastafel	  uitwast	  –	  denk	  er	  dan	  eens	  aan	  dat	  alle	  deze	  
dingen	  er	  toe	  bijdragen	  dat	  je	  een	  gekoesterd	  huishouden	  en	  een	  gekoesterde	  
familie	  hebt.	  Zonder	  dat	  je	  één	  woord	  hoeft	  te	  zeggen,	  spreken	  je	  acties	  en	  
bereidwilligheid	  je	  liefde	  voor	  je	  man	  en	  kinderen	  uit!	  

4. Doe	  onderzoek	  en	  zoek	  inspiratie	  –	  lees	  een	  boek	  over	  hoe	  je	  een	  betere	  huisvrouw	  
kunt	  worden	  en	  voor	  de	  schrijvers	  ideeën	  uit.	  Vind	  een	  vrouw	  van	  wie	  je	  weet	  dat	  ze	  
werkwillige	  handen	  heeft	  en	  leer	  van	  haar.	  Vraag	  of	  je	  haar	  kasten	  eens	  mag	  zien	  
zodat	  je	  tips	  krijgt	  om	  beter	  te	  organiseren	  en	  vraag	  haar	  welke	  technieken	  zij	  
gebruikt	  om	  haar	  huishouden	  te	  beheren.	  

5. Rust	  –	  als	  je	  een	  hele	  dag	  gewerkt	  hebt	  met	  bereidwillige	  handen	  dat	  zal	  je	  je	  
uitgeput	  voelen.	  Laat	  je	  vermoeidheid	  en	  behoefte	  aan	  rust	  je	  niet	  ontmoedigen.	  Als	  
je	  een	  hele	  dag	  lang	  baby’s	  en	  peuters	  gevoed	  hebt,	  voor	  ze	  gezorgd	  hebt,	  naar	  ze	  
geluisterd	  hebt,	  ze	  getroost	  hebt,	  dingen	  aangeleerd	  hebt,	  je	  tieners	  onderwezen	  
hebt	  en	  gekookt	  en	  schoongemaakt	  hebt	  –	  dan	  zal	  je	  moe	  zijn.	  God	  zal	  nooit	  rust	  
afkeuren.	  Hij	  keurt	  luiheid	  af.	  

	  
Ik	  ontving	  dankbaar	  bereidwillige	  handen	  toen	  mijn	  familie	  me	  hielp	  om	  te	  verhuizen	  naar	  
ons	  nieuwe	  huis.	  Ze	  arriveerden	  allemaal	  met	  werkwillige	  handen	  en	  wat	  een	  zegen	  was	  het	  
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om	  iedereen	  zo	  hard	  aan	  het	  werk	  te	  zien.	  We	  hadden	  zelfs	  plezier	  omdat	  mijn	  oudste	  zus	  
mijn	  andere	  zus	  en	  mij	  opdroeg	  om	  harder	  te	  schrobben	  toen	  we	  de	  keukenkasten	  
schoonmaakten.	  	  
Onze	  onzekerheid	  over	  ons	  tekort	  aan	  werkwilligheid	  maakte	  dat	  we	  ons	  verstopten	  in	  de	  
badkamer	  boven	  waar	  we	  zonder	  al	  te	  veel	  ‘zorgen’	  verder	  konden	  schoonmaken	  –	  maar	  het	  
duurde	  niet	  lang	  voor	  ze	  daar	  kwam	  inspecteren	  en	  ons	  tips	  gaf	  om	  efficiënter	  en	  effectiever	  
te	  werk	  te	  gaan.	  Hoewel	  we	  er	  toen	  om	  lachten,	  praatten	  mijn	  man	  en	  ik	  achteraf	  wel	  over	  
hoe	  verbazingwekkend	  haar	  werkwilligheid	  is.	  Ik	  wil	  dat	  ook!	  Ze	  is	  zeker	  en	  vast	  een	  
rolmodel	  en	  een	  inspiratie	  voor	  mij	  op	  dat	  vlak.	  
	  
Heb	  jij	  een	  Titus	  2	  rolmodel?	  Investeer	  wat	  tijd	  in	  het	  leren	  van	  de	  vaardigheden	  om	  het	  te	  
huishouden	  doen.	  And	  neem	  wat	  tijd	  vandaag	  om	  te	  bidden,	  verander	  je	  perspectief,	  werk	  
met	  werkwillige	  handen	  en	  rust	  dan.	  Je	  vlijtige	  handen	  zullen	  een	  zegen	  zijn	  voor	  iedereen	  
die	  in	  je	  huis	  binnenkomt.	  
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Shop	  tot	  eer	  van	  God.	  

Spreuken	  31:14	  :	  ”Zij	  is	  als	  schepen	  van	  een	  koopman,	  zij	  laat	  haar	  
voedsel	  van	  verre	  komen.”	  

Wat	  een	  geweldige	  vrouw	  is	  ze!	  Ze	  is	  een	  schat	  voor	  haar	  man	  omdat	  ze	  ten	  volle	  	  
betrouwbaar	  is,	  een	  vrouw	  die	  actie	  onderneemt	  en	  werkt	  met	  vlijtige	  handen.	  In	  vers	  14	  
zien	  we	  een	  nieuwe	  karaktereigenschap.	  Ze	  neemt	  het	  winkelen	  serieus!	  Dit	  is	  mijn	  type	  
vrouw!	  

In	  vers	  14	  wordt	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  vergeleken	  met	  een	  koopvaardijschip.	  Wat	  was	  een	  
koopvaardijschip?	  Het	  was	  een	  schip	  dat	  allerlei	  goederen	  naar	  de	  haven	  bracht.	  Onder	  
andere	  verven,	  stoffen,	  specerijen,	  oliën,	  etenswaren	  en	  aardewerk.	  

De	  Spreuken	  31	  vrouw	  had	  geen	  koelkast,	  dus	  ze	  moest	  dagelijks	  naar	  de	  markt	  gaan	  en	  
soms	  moest	  ze	  ver	  gaan	  om	  alles	  te	  kopen	  wat	  ze	  nodig	  had	  voor	  die	  dag.	  Maar	  ze	  was	  
bereid	  die	  afstand	  af	  te	  leggen	  uit	  liefde	  voor	  haar	  man	  en	  kinderen.	  

Als	  iemand	  jouw	  stijl	  van	  boodschappen	  doen	  zou	  omschrijven,	  hoe	  zouden	  ze	  dat	  doen?	  
Ben	  jij	  als	  een	  koopvaardijschip?	  Ben	  jij	  bereid	  om	  een	  beetje	  verder	  gaan	  om	  de	  beste	  prijs-‐
kwaliteitverhouding	  te	  krijgen	  en	  gezonde	  ingrediënten?	  Werk	  jij	  hard	  aan	  de	  manier	  
waarop	  je	  boodschappen	  doet?	  Koop	  je	  voorverpakte	  maaltijden	  of	  ben	  je	  bereid	  om	  het	  
eten	  vers	  te	  bereiden?	  Zorg	  jij	  ervoor	  dat	  je	  het	  eten	  voor	  een	  goede	  prijs	  krijgt	  of	  stop	  je	  bij	  
de	  dichtstbijzijnde	  winkel	  om	  de	  hoek	  om	  snel	  iets	  te	  kunnen	  kopen?	  	  

Laat	  me	  toch	  even	  zeggen	  dat	  boodschappen	  doen	  hard	  werken	  is	  (vooral	  als	  je	  kleine	  
kinderen	  bij	  je	  hebt).	  Ik	  weet	  hoeveel	  planning,	  tijd	  en	  energie	  het	  vergt.	  Als	  we	  willen	  zijn	  
zoals	  de	  Spreuken	  31	  vrouw,	  moeten	  we	  bereid	  zijn	  om	  de	  alledaagse	  boodschappen	  te	  zien	  
als	  een	  creatieve	  manier	  om	  onze	  liefde	  voor	  ons	  gezin	  te	  uiten.	  	  

De	  vragen	  die	  ik	  hierboven	  stelde	  zijn	  vragen	  die	  ik	  aan	  mezelf	  stel.	  Ik	  doe	  tweewekelijks	  	  
mijn	  boodschappen	  bij	  Aldi	  om	  geld	  te	  besparen.	  Ik	  kijk	  uit	  naar	  advertenties	  en	  rekjes	  met	  
afgeprijsde	  artikelen	  als	  ik	  kleren	  koop.	  Maar	  ik	  ben	  geen	  held	  in	  bonnetjes	  uitknippen	  –	  dat	  
vraagt	  toch	  wat	  extra	  organisatie.	  Ik	  kook	  bijna	  altijd	  thuis,	  maar	  zelden	  helemaal	  vanaf	  nul.	  
De	  meeste	  recepten	  zijn	  erg	  eenvoudig.	  Ik	  heb	  een	  paar	  goede	  vriendinnen	  die	  vaak	  
helemaal	  vanaf	  nul	  koken	  –	  van	  versgebakken	  brood	  tot	  verse	  sauzen,	  dressings	  voor	  salade	  
en	  nagerechtjes.	  Ik	  bewonder	  hun	  bereidheid	  om	  hard	  te	  werken	  in	  de	  keuken.	  

Je	  gezin	  voeden	  is	  een	  basisbehoefte	  vervullen.	  Het	  is	  noodzakelijk.	  Doen	  we	  het	  tot	  glorie	  
van	  God?	  Of	  zijn	  we	  te	  moe	  om	  een	  goede	  maaltijd	  te	  koken	  voor	  ons	  gezin?	  Als	  we	  dat	  zijn	  
dan	  zijn	  onze	  prioriteiten	  niet	  in	  orde.	  Dit	  is	  een	  basisbehoefte	  die	  ons	  gezin	  heeft.	  We	  
moeten	  er	  naar	  streven	  om	  hierin	  uit	  te	  blinken!	  En	  boodschappen	  te	  doen	  tot	  eer	  van	  God!	  	  
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De	  Spreuken	  31	  vrouw	  staat	  vroeg	  op.	  

Spreuken	  31:15	  :	  “Zij	  staat	  op	  als	  het	  nog	  nacht	  is,	  en	  geeft	  haar	  
huisgezin	  voedsel,	  haar	  dienstmeisjes	  het	  hun	  toegewezen	  deel.”	  

Tot	  hiertoe	  hebben	  we	  gezien	  dat	  ze	  een	  schat	  is	  voor	  haar	  man	  omdat	  ze	  betrouwbaar	  is,	  
een	  vrouw	  die	  actie	  onderneemt,	  die	  met	  vlijtige	  handen	  werkt	  en	  een	  goede	  koper	  is.	  In	  
vers	  15	  zien	  we	  een	  nieuwe	  karaktereigenschap.	  Ze	  staat	  HEEL	  VROEG	  op!	  

Voor	  de	  nachtuilen	  wil	  ik	  op	  voorhand	  al	  verduidelijken	  dat	  ik	  niet	  zeg	  dat	  alle	  goddelijke	  
vrouwen	  vroeg	  opstaan.	  Ik	  zeg	  dat	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  vroeg	  opstaat.	  Verder	  in	  Spreuken	  
31:18	  zien	  we	  dat	  haar	  lamp	  niet	  uitgaan	  ’s	  nachts.	  Dus	  ze	  blijft	  ook	  laat	  op	  om	  te	  werken.	  
Maar	  omdat	  ze	  in	  dit	  vers	  vroeg	  opstaat,	  is	  dat	  wat	  we	  hier	  gaan	  bespreken.	  	  

Waarom	  staat	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  vroeg	  op?	  

1. Om	  voedsel	  te	  voorzien	  voor	  haar	  gezin.	  
2. Om	  taken	  te	  geven	  aan	  haar	  slavinnen.	  

	  
Ze	  staat	  vroeg	  op	  om	  haar	  gezin	  te	  voeden	  en	  om	  het	  werk	  te	  delegeren	  dat	  die	  dag	  moet	  
gebeuren.	  Je	  mag	  zeggen:	  “Ik	  heb	  geen	  slavinnen.”	  Dat	  denk	  ik	  ook!	  Maar	  laat	  me	  
suggereren	  dat	  je	  wasmachine,	  droger,	  vaatwasser	  en	  stofzuiger	  een	  paar	  moderne	  
slavinnen	  zijn	  die	  je	  werk	  een	  pak	  lichter	  maken,	  vergeleken	  met	  de	  Bijbelse	  tijden.	  
Wat	  zijn	  de	  voordelen	  van	  vroeg	  opstaan?	  

1. Tijd	  met	  God.	  Je	  kan	  even	  alleen	  zijn	  –	  alleen	  jij	  en	  God	  in	  rust	  en	  stilte.	  Dit	  is	  mijn	  
meest	  kostbare	  tijd	  van	  de	  dag.	  
*	  Een	  tip	  voor	  mensen	  met	  kleine	  kinderen	  die	  deze	  gouden	  tijd	  verstoren*	  
Vanaf	  de	  leeftijd	  van	  3	  jaar	  heb	  ik	  mijn	  kinderen	  geleerd	  om	  in	  hun	  kamer	  te	  blijven	  
tot	  er	  een	  7	  op	  de	  digitale	  klok	  stond.	  Ik	  bedekte	  de	  laatste	  twee	  cijfers	  van	  de	  
wekker	  met	  tape	  en	  schreef	  het	  nummer	  7	  erop.	  Ik	  zei	  hen	  dat	  ze	  in	  hun	  kamer	  
moesten	  blijven	  tot	  ze	  een	  7	  zagen	  zoals	  de	  7	  die	  ik	  opgeschreven	  had.	  	  Ze	  mochten	  
spelen	  en	  lezen	  in	  hun	  kamer,	  alleen	  er	  niet	  uit	  komen	  tot	  de	  7	  er	  was.	  Hen	  aanleren	  
om	  dit	  te	  doen,	  is	  een	  grote	  zegen	  voor	  deze	  mama	  geweest.	  Ik	  kan	  al	  drie	  jaar	  
genieten	  van	  die	  stille	  uurtje	  met	  weinig	  tot	  geen	  onderbrekingen.	  Ze	  weten	  wat	  er	  
van	  hen	  verwacht	  wordt	  en	  ze	  doen	  het.	  
	  

2. Tijd	  alleen	  om	  te	  plannen.	  De	  Spreuken	  31	  vrouw	  delegeerde	  het	  werk	  van	  die	  dag.	  
Ze	  wist	  wat	  er	  gedaan	  moest	  worden	  en	  ze	  kende	  haar	  taak	  als	  beheerder	  van	  het	  
huishouden.	  Ik	  gebruik	  de	  stille	  tijd	  ’s	  morgens	  als	  een	  gelegenheid	  om	  helder	  na	  te	  
denken	  en	  een	  lijst	  te	  maken	  van	  dingen	  die	  ik	  die	  dag	  gedaan	  moet	  krijgen.	  	  
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3. Tijd	  om	  het	  ontbijt	  te	  maken,	  de	  lunch	  in	  te	  pakken	  en	  zelfs	  wat	  voorbereidingen	  te	  
treffen	  voor	  het	  avondeten.	  Haar	  prioriteit	  is	  om	  eten	  te	  voorzien	  voor	  haar	  gezin	  en	  
daarom	  kwam	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  ’s	  morgens	  vroeg	  uit	  bed.	  	  
	  

4. 4.	  Tijd	  voor	  Bijbellezen	  als	  gezin.	  We	  proberen	  om	  elke	  morgen	  de	  Bijbel	  te	  lezen	  
tijdens	  het	  ontbijt.	  Het	  is	  een	  goede	  manier	  om	  een	  ieders	  hart	  voor	  te	  bereiden	  op	  
de	  dag.	  
	  

5. En	  voor	  mij	  is	  het	  mijn	  tijd	  om	  mijn	  dagelijkse	  blog	  te	  posten.	  
	  

	  
Hoe	  train	  je	  jezelf	  om	  elke	  dag	  vroeg	  op	  te	  staan:	  
	  

1. Bepaal	  voor	  jezelf	  om	  hoe	  laat	  je	  wil	  opstaan	  en	  doe	  dat	  6	  dagen	  per	  week.	  
2. Ga	  op	  tijd	  naar	  bed	  –	  minstens	  7	  uur	  voor	  je	  moet	  opstaan.	  
3. Bid	  en	  vraag	  God	  om	  je	  te	  helpen	  vroeg	  op	  te	  staan.	  
4. Sta	  op!	  

	  
Als	  je	  in	  een	  seizoen	  bent	  in	  je	  leven	  waarin	  je	  ’s	  nachts	  een	  baby	  moet	  verzorgen	  of	  de	  zorg	  
draagt	  om	  een	  ziek	  familielid	  –	  alsjeblieft	  laat	  dit	  je	  geen	  schuldgevoel	  bezorgen.	  Er	  zijn	  
seizoenen	  in	  het	  leven	  waarin	  we	  moeilijk	  vroeg	  kunnen	  opstaan.	  	  God	  gebiedt	  ons	  nergens	  
om	  dit	  te	  doen.	  Maar	  we	  zien	  dat	  het	  voorbeeld	  van	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  een	  doel	  is	  waar	  
we	  naartoe	  kunnen	  werken.	  
	  
Zijn	  de	  ochtenden	  hectisch	  en	  chaotisch	  bij	  jou	  thuis?	  Je	  kan	  er	  iets	  aan	  doen	  door	  vroeger	  
op	  te	  staan.	  
Vroeg	  opstaan	  kan	  het	  hele	  verloop	  van	  je	  dag	  veranderen	  en	  zal	  je	  familie	  zegenen.	  
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Heb	  jij	  een	  droom?	  
	  

Spreuken	  31:16	  :	  “Zij	  zet	  haar	  zinnen	  op	  een	  akker,	  en	  verwerft	  die,	  
van	  de	  vrucht	  van	  haar	  handen	  plant	  zij	  een	  wijngaard.”	  
	  
De	  Spreuken	  31	  vrouw	  is	  geweldig!	  Wat	  me	  het	  meest	  opvalt	  is	  haar	  werkhouding.	  Ze	  werkt	  
met	  al	  haar	  energie	  om	  goed	  te	  doen	  voor	  haar	  gezin	  door	  vroeg	  op	  te	  staan,	  bereidwillig	  te	  
werken	  en	  wijs	  te	  kopen.	  De	  karaktereigenschap	  in	  het	  bovenstaande	  vers	  is	  een	  
samenvatting	  van	  al	  deze	  dingen.	  
	  
In	  vers	  16	  zien	  we	  dat:	  	  
	  

1. Ze	  haar	  zinnen	  op	  een	  akker	  zet.	  Ze	  neemt	  geen	  overhaaste	  beslissingen.	  Ze	  is	  
geduldig,	  voorzichtig	  en	  biddend.	  Ze	  ziet	  een	  akker	  en	  probeert	  zich	  in	  te	  beelden	  wat	  
er	  van	  kan	  gemaakt	  worden	  –	  ze	  is	  een	  visionair!	  Dat	  vind	  ik	  zo	  fijn	  aan	  haar	  –	  ze	  is	  
creatief!	  

2. Ze	  koopt	  de	  akker!	  Het	  maakt	  niet	  uit	  hoe	  je	  dit	  vertaalt	  –	  het	  is	  een	  zakelijk	  besluit.	  
Ze	  koopt	  de	  akker.	  In	  plaats	  van	  extra	  geld	  van	  het	  gezin	  uit	  te	  geven	  aan	  lichtzinnige	  
pleziertjes,	  investeert	  ze	  het	  in	  iets	  wat	  de	  hele	  familie	  te	  goede	  komt.	  

3. Ze	  plant	  een	  wijngaard.	  Ook	  hier	  zien	  we	  haar	  werkhouding	  weer.	  Een	  wijngaard	  
planten	  is	  geen	  gemakkelijke	  taak.	  Ze	  werkt	  hard	  en	  het	  resultaat	  bezorgt	  haar	  
familie	  voordelen.	  Tegen	  de	  oogsttijd	  zullen	  ze	  veel	  fruit	  en	  drinken	  hebben.	  
	  

Heb	  jij	  een	  droom?	  Heb	  jij	  een	  talent	  dat	  je	  graag	  zou	  gebruiken	  om	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  
financiën	  van	  je	  gezin?	  Volg	  het	  plan	  van	  de	  Spreuken	  31	  vrouw.	  
	  

1. Overweeg	  –	  Neem	  de	  tijd	  om	  hiervoor	  te	  bidden.	  Vraagt	  God	  of	  dit	  het	  juiste	  
moment	  in	  je	  leven	  is	  om	  tijd	  en	  geld	  te	  investeren	  in	  deze	  droom?	  Zal	  dit	  je	  
wegtrekken	  van	  je	  gezin	  of	  zal	  het	  iets	  goeds	  opleveren?	  

2. Koop	  –	  De	  kans	  is	  groot	  dat	  je	  dingen	  moet	  aanschaffen	  om	  je	  droom	  waar	  te	  maken.	  
Misschien	  moet	  je	  aankopen	  doen,	  een	  kamer	  in	  je	  huis	  veranderen	  of	  andere	  
kleding	  kopen.	  Wat	  het	  ook	  is,	  wees	  wijs.	  	  Ga	  wijs	  om	  met	  het	  gezinsbudget.	  

3. Plant	  –	  Nu	  moet	  je	  hard	  werken	  om	  je	  droom	  te	  verwezenlijken.	  Het	  zal	  niet	  na	  één	  
nachtje	  gebeuren.	  Je	  zal	  dag	  in	  dag	  uit	  je	  werk	  moeten	  overzien	  en	  verzorgen.	  Er	  
zullen	  tegenslagen	  zijn	  en	  frustraties.	  Maar	  je	  moet	  volhouden	  om	  de	  vruchten	  van	  je	  
werk	  te	  kunnen	  oogsten.	  	  
	  

Ik	  heb	  de	  betekenis	  van	  dit	  vers	  mogen	  ondervinden	  toen	  ik	  overwoog	  om	  te	  beginnen	  met	  
Women	  Living	  Well.	  Deze	  blog	  was	  een	  droom	  in	  2008.	  Van	  januari	  tot	  augustus	  heb	  ik	  
gebeden	  –	  zou	  ik	  deze	  website	  starten	  of	  niet?	  Was	  dit	  een	  dom	  idee	  waar	  ik	  mee	  aan	  kwam	  
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zetten	  of	  was	  werk	  waarvoor	  God	  me	  geschapen	  had	  om	  het	  te	  doen?	  Ik	  sprak	  met	  mijn	  man	  
hierover	  en	  samen	  overdachten	  we	  de	  tijdsfactor.	  Heb	  ik	  hier	  tijd	  voor?	  Is	  dit	  het	  juiste	  
moment	  in	  mijn	  leven?	  Wat	  was	  mijn	  doel?	  Een	  groot	  voordeel	  was	  dat	  ik	  deze	  bediening	  
van	  thuis	  uit	  kon	  starten	  –	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  bediening	  die	  ik	  op	  dat	  moment	  als	  had.	  	  
	  
We	  wisten	  dat	  ik	  de	  passie	  had	  –	  maar	  tijd	  is	  iets	  waar	  we	  veel	  waarde	  aan	  hechten!	  Kon	  ik	  
het	  er	  nog	  bij	  nemen	  en	  toch	  de	  doelen	  die	  we	  voor	  ons	  gezin	  gesteld	  hadden	  bereiken?	  
Samen	  besloten	  we:	  “Ja,	  dit	  was	  een	  droom	  die	  door	  God	  in	  mijn	  hart	  gelegd	  was.”	  
	  
Nadat	  ik	  de	  droom	  en	  de	  tijdsfactor	  gewikt	  en	  gewogen	  had,	  was	  het	  tijd	  om	  te	  ‘kopen’.	  Ik	  
kocht	  de	  domeinnaam	  WomenLivingWell.org,	  een	  ontwerp	  voor	  mijn	  blog	  en	  een	  paar	  
andere	  spullen.	  
	  
Nu	  ben	  ik	  aan	  het	  planten.	  Elke	  dag	  moet	  ik	  werken	  om	  mijn	  droom	  vorm	  te	  geven.	  Ik	  
verdien	  geen	  cent	  aan	  de	  website	  en	  ik	  ben	  dat	  ook	  niet	  van	  plan.	  Maar	  ik	  weet	  dat	  er	  veel	  
getalenteerde	  mama’s	  zijn	  die	  kunnen	  naaien,	  knutselen,	  bakken	  of	  geweldige	  dingen	  met	  
hun	  handen	  kunnen	  maken.	  Ik	  wil	  je	  aanmoedigen	  om	  niet	  te	  verlegen	  te	  zijn	  voor	  je	  
dromen.	  Vanuit	  mijn	  eigen	  ervaringen	  kan	  ik	  je	  vertellen	  dat	  ik	  geloof	  dat	  God	  deze	  dromen	  
in	  je	  hart	  legt.	  
	  
Elke	  vrouw,	  van	  de	  dienster	  in	  de	  taverne	  op	  de	  hoek	  tot	  de	  CEO	  van	  een	  groot	  bedrijf,	  heeft	  
een	  droom	  in	  haar	  hart.	  We	  hebben	  gemeenschappelijke	  dromen	  van	  God	  gekregen	  in	  onze	  
harten	  –	  om	  de	  best	  mogelijke	  vrouwen	  en	  huisvrouwen	  te	  zijn.	  Maar	  behalve	  dat	  hebben	  
we	  elk	  unieke	  gaven	  en	  talenten.	  Als	  een	  talent	  en	  het	  juiste	  moment	  passen	  bij	  je	  droom	  
(en	  je	  man	  steunt	  je	  ten	  volle,	  wat	  je	  zal	  ontdekken	  in	  de	  tijd	  dat	  je	  ervoor	  bidt)	  dan	  geloof	  ik	  
dat	  God	  er	  een	  rol	  in	  speelt.	  	  
Misschien	  heb	  je	  nu,	  in	  dit	  seizoen	  van	  je	  leven,	  geen	  tijd	  of	  geld	  om	  te	  investeren	  in	  je	  
droom.	  Maar	  bid	  en	  wacht	  en	  als	  het	  juiste	  moment	  er	  is,	  doe	  dan	  zoals	  de	  Spreuken	  31	  
vrouw,	  tot	  eer	  van	  God!	  	  
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Maak	  je	  huis	  energiek	  schoon	  &	  krijg	  er	  een	  extra	  workout	  
bovenop.	  	  

	  
Spreuken	  31:17	  :	  ”Zij	  omgordt	  haar	  heupen	  met	  kracht,	  ze	  maakt	  
haar	  armen	  sterk.”	  	  
	  
Ik	  zou	  deze	  vrouw	  een	  heel	  jaar	  lang	  kunnen	  bestuderen	  zonder	  er	  genoeg	  van	  te	  krijgen!	  Ze	  
is	  echt	  inspirerend!	  We	  hebben	  haar	  werkhouding	  gezien	  als	  ze	  vroeg	  opstaat,	  bereidwillig	  
werkt,	  wijs	  inkopen	  doet	  en	  haar	  eigen	  fruit	  teelt	  in	  haar	  wijngaard.	  De	  karaktereigenschap	  
in	  het	  bovenstaande	  vers	  is	  een	  uitdaging	  voor	  mij!	  
	  
Er	  zijn	  twee	  beschrijvingen	  van	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  in	  vers	  17:	  

1. Ze	  is	  daadkrachtig.	  
2. Ze	  is	  onvermoeibaar.	  

(Dit	  is	  duidelijker	  in	  de	  Nieuwe	  Bijbelvertaling:	  “Zij	  is	  vol	  daadkracht,	  onvermoeibaar	  is	  ze	  in	  de	  weer.”	  

	  
Het	  woord	  ‘daadkrachtig’	  daagt	  me	  hier	  uit.	  Als	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  werkt,	  dan	  word	  ze	  
niet	  aangetrokken	  door	  de	  wereld	  van	  het	  internet,	  reclame	  mails	  of	  de	  televisie.	  Ze	  bepaalt	  
het	  werkt	  dat	  ze	  wil	  doen	  en	  je	  kan	  er	  zeker	  van	  zijn	  dat	  er	  geen	  onkruid	  in	  haar	  wijngaard	  te	  
vinden	  is!	  Ze	  kiest	  niet	  voor	  de	  gemakkelijke	  werkjes	  die	  ze	  zittend	  kan	  doen,	  ze	  doet	  ook	  de	  
moeilijke	  taken	  met	  al	  haar	  macht.	  
	  
Sommige	  Bijbelse	  commentaren	  zeggen	  dat	  dit	  vers	  het	  beeld	  schept	  van	  de	  Spreuken	  31	  
vrouw	  die	  de	  mouwen	  opstroopt	  om	  aan	  het	  werk	  te	  gaan.	  Het	  is	  zoals	  hoe	  je	  trainingspak	  
aantrekken	  je	  klaar	  maakt	  om	  te	  gaan	  sporten.	  Hetzelfde	  met	  een	  keukenschort	  aantrekken	  
of	  je	  kleren	  om	  mee	  schoon	  te	  maken.	  Mentaal	  bereid	  het	  je	  voor	  om	  aan	  je	  taak	  te	  
beginnen.	  	  	  
	  
Ik	  schreef	  een	  blog	  post	  met	  als	  titel	  “Fit	  worden	  door	  je	  huis	  schoon	  te	  maken.”	  (Get	  Fit	  
Cleaning	  Your	  House”)	  
Hier	  is	  een	  samenvatting	  :	  “Aan	  de	  ene	  kant	  worden	  we	  sterker	  (fitter)	  door	  schoon	  te	  
maken.	  We	  kunnen	  ongeveer	  200	  calorieën	  verbranden	  met	  een	  wandeling	  van	  een	  uur	  of	  
100-‐500	  calorieën	  door	  een	  uur	  lang	  grondig	  schoon	  te	  maken	  EN	  we	  hebben	  het	  voordeel	  
dat	  onze	  taken	  meteen	  gedaan	  zijn!	  
	  
Beeld	  je	  eens	  in	  hoeveel	  zwaarder	  de	  taken	  waren	  100	  jaar	  geleden.	  Vrouwen	  moesten	  hun	  
was	  nog	  schrobben,	  uitwringen	  en	  aan	  de	  waslijn	  hangen.	  Ze	  moesten	  de	  veren	  van	  de	  
kippen	  plukken,	  deeg	  kneden,	  de	  afwas	  met	  de	  hand	  doen	  en	  de	  tapijten	  uitkloppen.	  
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In	  een	  van	  mijn	  artikelen	  toonde	  ik	  hoe	  je	  een	  fitness	  notitieboekje	  moest	  maken.	  Een	  
manier	  om	  fysiek	  sterker	  te	  worden	  is	  door	  te	  trainen	  –	  maar	  een	  andere	  manier	  is	  door	  
gewoon	  je	  dagdagelijkse	  taken	  te	  doen	  als	  je	  je	  huishouden	  doet.	  	  Als	  je	  geen	  tijd	  hebt	  om	  te	  
fietsen,	  lopen,	  zwemmen	  of	  trainen	  of	  geen	  geld	  hebt	  om	  een	  loopband	  of	  fitness	  
abonnement	  te	  kopen,	  dan	  kan	  je	  ook	  deze	  andere	  activiteiten	  doen	  doorheen	  de	  dag	  om	  
wat	  kracht	  in	  je	  spieren	  te	  krijgen	  en	  flexibeler	  te	  worden.	  
	  

• Als	  je	  de	  wasmand	  optilt	  om	  naar	  boven	  te	  dragen,	  til	  hem	  dan	  een	  paar	  keer	  op	  om	  
meer	  kracht	  in	  je	  armen	  te	  krijgen.	  

• Als	  je	  de	  keukenvloer	  dweilt,	  duw	  dan	  goed	  op	  de	  dweil	  om	  meer	  kracht	  in	  je	  
buikspieren	  en	  rug	  te	  krijgen.	  

• Als	  je	  een	  trap	  hebt,	  ga	  dan	  een	  paar	  keer	  naar	  boven	  en	  beneden.	  Dit	  verhoogt	  je	  
hartslag.	  

• Als	  je	  moet	  harken,	  ploegen	  of	  vegen	  buiten,	  probeer	  het	  dan	  30	  minuten	  aan	  een	  
stuk	  te	  doen	  zodat	  je	  hartslag	  omhoog	  gaat	  en	  je	  armen	  sterker	  worden.	  

• Onkruid	  wieden,	  ramen	  wassen	  stofzuigen	  en	  afstoffen	  zijn	  allemaal	  dingen	  waar	  je	  
armen,	  benen	  en	  buikspieren	  sterker	  van	  worden.	  En	  we	  weten	  allemaal	  dat	  een	  
baby	  op	  je	  heup	  dragen	  geen	  gemakkelijke	  taak	  is!	  
	  

Het	  is	  me	  opgevallen	  dat	  mijn	  armen	  slapper	  zijn	  omdat	  ik	  geen	  kinderen	  meer	  moet	  dragen!	  
Baby’s	  dragen	  is	  een	  goede	  workout!	  Maar	  eens	  je	  baby’s	  kleuters	  worden,	  worden	  onze	  
armen	  en	  ruggen	  slapper	  en	  zwakker	  als	  we	  ze	  niet	  sterk	  houden	  voor	  onze	  taken.	  We	  
moeten	  niet	  bang	  zijn	  van	  hard	  werken,	  het	  is	  goed	  voor	  ons!	  
Hard	  werken	  zal	  ons	  helpen	  om	  vol	  	  energie	  door	  het	  leven	  te	  gaan	  en	  het	  zal	  onze	  gezinnen	  
goed	  doen	  om	  een	  in	  een	  schoon	  huis	  tot	  rust	  te	  kunnen	  komen.	  
	  
Kijk	  eens	  rond,	  is	  er	  werk	  dat	  moet	  gebeuren	  in	  jouw	  huis?	  Laat	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  je	  
inspireren,	  rol	  je	  mouwen	  op,	  neem	  je	  gereedschap	  en	  ga	  daadkrachtig	  aan	  het	  werk!	  
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De	  lamp	  ’s	  nachts	  laten	  branden.	  
	  

Spreuken	  31:18	  :	  ”Zij	  merkt	  dat	  het	  met	  haar	  zaken	  goed	  gaat,	  haar	  
lamp	  dooft	  ’s	  nachts	  niet	  uit.”	  
	  
Deze	  vrouw	  blijft	  me	  uitdagen.	  We	  hebben	  gezien	  dat	  ze	  vroeg	  opstaat,	  bereidwillig	  en	  hard	  
werkt,	  wijs	  inkopen	  doet	  en	  heel	  productief	  is	  met	  haar	  handen!	  
	  
Handeldrijven	  gaat	  haar	  heel	  goed	  af.	  Matthew	  Henry’s	  Commentaar	  zegt:	  “Zij	  is	  degene	  die	  
pijn	  ervaart	  in	  haar	  taken,	  maar	  ook	  plezier.	  Ze	  gebruikt	  haar	  tijd	  voorzichtig,	  zodat	  er	  geen	  
tijd	  verloren	  gaat.	  Ze	  staat	  vroeg	  op.	  Ze	  doet	  wat	  ze	  doet,	  met	  al	  haar	  kracht	  en	  
bagatelliseert	  niet.”	  
	  
Mijn	  vriendin	  Kristy	  is	  een	  voorbeeld	  van	  een	  winstgevende	  vrouw.	  Ze	  maakt	  hele	  leuke	  
gebreide	  hoedjes	  en	  tutu’s.	  Ze	  heeft	  er	  honderden	  verkocht	  over	  de	  hele	  wereld	  via	  haar	  
Etsy	  winkeltje	  terwijl	  ze	  gewoon	  van	  huis	  uit	  werkte!	  
	  
Mijn	  zus	  Kristen	  werkt	  van	  thuis	  uit	  als	  een	  virtuele	  lerares	  wiskunde	  voor	  thuisonderwijs.	  Ze	  
onderwijst	  niet	  alleen	  maar	  toont	  ook	  de	  liefde	  van	  Jezus	  aan	  al	  haar	  studenten!	  Ouders	  
mogen	  zich	  gelukkig	  prijzen	  met	  haar	  als	  onderwijzeres!!!	  Ze	  houdt	  veel	  van	  haar	  studenten	  
en	  geeft	  hen	  100%	  van	  haar	  kunnen.	  
	  
Mijn	  vriendin	  Katina	  werkt	  parttime	  as	  verpleegster	  terwijl	  ze	  ook	  een	  echtgenote,	  moeder,	  
huisvrouw	  en	  dienares	  van	  God	  is.	  Ze	  heeft	  al	  vele	  uren	  gespendeerd	  aan	  het	  helpen	  met	  dit	  
e-‐book!	  Ik	  dank	  de	  Heer	  voor	  Katina!	  
	  
Ik	  heb	  ook	  heel	  wat	  vriendinnen	  die	  liefdevol	  de	  handen	  uit	  de	  mouwen	  steken	  als	  
onthaalmoeder	  bij	  hen	  thuis.	  Deze	  vrouwen	  werken	  hard	  en	  zien	  dat	  hun	  werk	  winstgevend	  
is.	  Ze	  doen	  het	  niet	  met	  een	  half	  hart	  of	  bitter.	  Ze	  vinden	  het	  een	  passie	  en	  met	  plezier	  
stoppen	  ze	  uren	  tijd	  in	  hun	  taak.	  Als	  gevolg	  daarvan	  denk	  ik	  dat	  al	  deze	  vrouwen	  de	  volgende	  
karaktereigenschap	  gemeen	  hebben	  met	  elkaar	  :	  
	  
’s	  Nachts	  gaat	  haar	  lamp	  niet	  uit:	  Als	  je	  probeert	  uitmuntend	  werk	  te	  leveren	  dan	  zal	  je	  
merken	  dat	  je	  soms	  de	  olie	  ’s	  nachts	  nodig	  hebt	  om	  het	  allemaal	  voor	  elkaar	  te	  krijgen.	  Mijn	  
blog	  heeft	  me	  meer	  late	  avonden	  gekost	  dan	  ik	  wil	  toegeven!	  	  De	  Spreuken	  31	  vrouw	  kijkt	  
niet	  elke	  avond	  naar	  de	  televisie.	  Om	  eerlijk	  te	  zijn,	  ze	  keek	  helemaal	  niet	  naar	  de	  tv	  ’s	  
avonds	  (slik)!	  
	  
Al	  de	  bijbelse	  commentaren	  zeggen	  dat	  ze	  een	  vrouw	  was	  die	  dag	  en	  nacht	  werkte.	  Maar	  we	  
weten	  dat	  ze	  sliep	  omdat	  vers	  25	  zegt	  dat	  ze	  vroeg	  opstond	  –	  dus	  ze	  moest	  opstaan!	  Door	  de	  
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uitvinding	  van	  de	  gloeilamp	  zouden	  we	  vergeten	  dat	  de	  nachtolie	  gebruikt	  werd	  als	  ze	  zon	  
onderging,	  tussen	  17:30	  en	  20:30.	  Jij	  en	  ik	  beginnen	  onze	  ‘nachtolie’	  te	  gebruiken	  wanneer	  
we	  onze	  lichtschakelaar	  gebruiken!	  Werken	  de	  meesten	  van	  ons	  niet	  door	  ’s	  avonds?	  We	  
moeten	  de	  afwas	  doen,	  verhaaltjes	  voorlezen	  en	  misschien	  schoonmaken	  omdat	  je	  overdag	  
niet	  thuis	  was.	  
	  
De	  nachtolie	  laten	  branden	  betekent	  niet	  dat	  we	  tot	  middernacht	  opblijven	  om	  te	  werken.	  Ik	  
weet	  dat	  er	  vele	  nachtuilen	  zijn	  die	  barsten	  ven	  de	  energie	  ’s	  avonds	  laat!	  Als	  jij	  zo	  iemand	  
bent	  –	  en	  je	  blijft	  laat	  op	  en	  bereikt	  er	  veel	  mee	  –	  dan	  is	  dat	  fantastisch!!!	  
	  
Maar	  de	  anderen	  moeten	  zich	  niet	  slecht	  voelen	  als	  je	  tegen	  10	  uur	  ’s	  avonds	  uitgeput	  bent	  
en	  helemaal	  klaar	  ‘vroeg’	  om	  in	  bed	  te	  ploffen!	  Dat	  is	  niet	  vroeg!	  Je	  nachtolie	  heeft	  al	  een	  
paar	  uur	  gebrand	  en	  als	  je	  vroeg	  gaat	  opstaan	  zoals	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  doet,	  dan	  is	  10	  
uur	  ’s	  avonds	  een	  goede	  bedtijd	  voor	  jou!	  
	  
Het	  probleem	  met	  al	  die	  technologie	  is	  dat	  het	  ons	  wakker	  houdt	  ver	  voorbij	  onze	  nachtolie	  
–	  we	  zijn	  niet	  winstgevend,	  we	  zijn	  uitgeput	  ’s	  morgens,	  te	  moe	  om	  onze	  ogen	  open	  te	  
houden	  en	  Gods	  Woord	  te	  lezen	  of	  te	  bidden	  en	  humeurig	  tegen	  onze	  man	  en	  kinderen.	  
Probeer	  om	  winstgevend	  te	  zijn	  in	  de	  ochtend.	  En	  neem	  dan	  rust.	  Lees	  een	  goed	  boek,	  kijk	  
naar	  een	  kort	  programma	  op	  de	  televisie,	  lees	  mijn	  blog	  (lol!)	  en	  ga	  dan	  naar	  bed	  want	  de	  
zonsopgang	  is	  op	  komst!	  
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Dagelijkse	  taken	  zijn	  een	  verborgen	  schat.	  
	  

Spreuken	  31:19	  :	  “Zij	  steekt	  haar	  handen	  uit	  naar	  het	  spinnewiel	  en	  
haar	  handen	  houden	  een	  weefspoel	  vast.	  “	  
	  
Toe	  hiertoe	  hebben	  we	  gezien	  dat	  ze	  vroeg	  opstaat,	  bereidwillig	  en	  hard	  werkt,	  wijs	  
boodschappen	  doet,	  heel	  productief	  is	  met	  haar	  handen	  en	  dat	  ze	  de	  avonden	  ook	  gebruikt	  
om	  haar	  werk	  gedaan	  te	  krijgen!	  
	  
Begrijp	  je	  vers	  19?	  De	  Spreuken	  31	  vrouw	  spint	  haar	  eigen	  garen!	  Het	  spinrok	  is	  om	  het	  wiel	  
dat	  het	  vlas	  houdt	  bevestigd.	  De	  spoel,	  waarrond	  het	  garen	  gewonden	  wordt	  als	  het	  
gesponnen	  is,	  wordt	  vastgehouden	  is	  haar	  hand.	  	  
	  
Laat	  me	  alvast	  zeggen	  –	  ik	  kan	  me	  niet	  INBEELDEN	  dat	  ik	  mijn	  eigen	  garen	  zou	  spinnen	  om	  de	  
kleding	  van	  mijn	  gezin	  te	  kunnen	  naaien.	  Wat	  een	  last!	  En	  ik	  die	  dacht	  dat	  strijken	  een	  last	  
was!	  Lol!	  Het	  garen	  spinnen,	  het	  hemd	  naaien,	  dat	  ik	  dan	  ook	  nog	  eens	  ga	  moeten	  
strijken…dat	  is	  pas	  alledaags,	  hard	  werk!	  En	  dat	  is	  exact	  het	  soort	  werk	  dat	  de	  Spreuken	  31	  
vrouw	  deed.	  
	  
Heb	  jij	  soms	  het	  gevoel	  dat	  je	  taken	  in	  huis	  dagdagelijks,	  nietszeggend,	  eindeloos	  en	  steeds	  
herhalend	  zijn?	  Heeft	  het	  wel	  zin	  dat	  ik	  die	  vingerafdrukken	  	  van	  het	  raam	  was	  als	  ik	  weet	  
dat	  ze	  er	  de	  volgende	  dag	  op	  magische	  wijze	  weer	  gaan	  verschijnen?	  Zou	  ik	  wel	  eens	  vegen	  
onder	  de	  keukentafel	  na	  de	  lunch?	  Want	  het	  avondeten	  komt	  er	  nog	  aan	  en	  dan	  moet	  ik	  het	  
weer	  doen!	  Moet	  ik	  echt	  afstoffen?	  Ik	  kan	  er	  mijn	  naam	  nog	  niet	  in	  schrijven!	  Soms	  stellen	  
we	  onszelf	  deze	  vragen.	  
	  
Het	  werk	  in	  huis	  is	  wederkerend	  –	  als	  je	  het	  doet!	  En	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  was	  bereid	  om	  
er	  voor	  te	  gaan	  zitten,	  haar	  handen	  en	  verstand	  te	  gebruiken	  en	  het	  garen	  te	  spinnen	  dat	  
nodig	  was	  om	  haar	  familie	  te	  kleden,	  kleding	  te	  maken	  om	  te	  verkopen	  of	  de	  armen	  te	  
helpen,	  zoals	  we	  zullen	  zien	  in	  het	  volgende	  vers.	  
	  
Wat	  is	  de	  aantrekkingskracht	  van	  Martha	  Stewart,	  Better	  Homes	  and	  Gardens	  en	  The	  Fly	  
Lady?	  
Van	  nature	  dromen	  we	  allemaal	  van	  het	  perfecte	  huis	  –	  maar	  in	  de	  realiteit	  wordt	  er	  elke	  
seconde	  van	  de	  dag	  troep	  gemaakt	  wanneer	  het	  huis	  vol	  is	  met	  mensen.	  Het	  werk	  van	  de	  
vrouw	  is	  nooit	  helemaal	  gedaan!	  
	  
Ik	  zou	  graag	  willen	  geloven	  dat	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  	  niet	  elke	  seconde	  genoten	  heeft	  van	  
het	  spinnen	  van	  het	  garen	  –	  het	  was	  hard	  werken.	  Op	  dezelfde	  manier	  zullen	  wij	  ook	  niet	  
elke	  minuut	  genieten	  van	  het	  schoonmaken	  van	  de	  wc	  of	  het	  vouwen	  van	  het	  ondergoed,	  
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MAAR	  ik	  denk	  dat	  we	  allemaal	  zullen	  toegeven	  dat	  we	  houden	  van	  het	  gevoel	  dat	  schone	  
lakens	  op	  het	  bed,	  frisse	  handdoeken	  in	  de	  badkamer,	  gewassen	  baby’s	  in	  schone	  pyama’s	  
en	  een	  verse	  warme	  maaltijd	  ons	  kan	  geven.	  Het	  resultaat	  van	  ons	  harde	  werk	  is	  een	  zegen	  
voor	  iedereen	  die	  door	  de	  deur	  van	  ons	  huis	  binnenkomt.	  
	  
Vergeet	  het	  niet	  –	  als	  je	  de	  confrontatie	  aangaat	  met	  de	  vuile	  borden	  in	  de	  gootsteen	  en	  de	  
berg	  was	  –	  DENK	  GEEN	  MOMENT	  dat	  God	  minder	  van	  je	  houdt.	  God	  baseert	  de	  liefde	  die	  je	  
waard	  bent	  niet	  op	  basis	  van	  de	  properheid	  van	  je	  huis.	  We	  staan	  gerechtvaardigd	  voor	  God	  
door	  het	  bloed	  aan	  het	  kruis!	  
	  
Maar	  ik	  wil	  je	  bemoedigen,	  wordt	  niet	  ontmoedigd	  door	  je	  dagdagelijkse	  taken.	  Deze	  taken	  
zijn	  een	  verborgen	  schat	  die	  van	  je	  huis	  een	  haven	  maken.	  Omarm	  deze	  verborgen	  schat	  
zoals	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  dat	  deed.	  
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P.S.	  Je	  handen	  zijn	  prachtig.	  
	  

Spreuken	  31:20	  :	  “Zij	  opent	  haar	  hand	  voor	  de	  ellendige,	  zij	  spreidt	  
haar	  handen	  uit	  naar	  de	  arme.“	  
	  
Toe	  hiertoe	  hebben	  we	  gezien	  dat	  ze	  vroeg	  opstaat,	  bereidwillig	  en	  hard	  werkt,	  wijs	  
boodschappen	  doet,	  heel	  productief	  is	  met	  haar	  handen	  en	  dat	  ze	  de	  avonden	  ook	  gebruikt	  
om	  haar	  werk	  gedaan	  te	  krijgen,	  zelfs	  het	  gewone	  dagdagelijkse	  werk!	  
	  
In	  Spreuken	  31:20	  zien	  we	  dat	  een	  kenmerk	  van	  deze	  vrouw	  duidelijk	  aangewezen	  wordt	  –	  
haar	  handen.	  Tot	  hiertoe	  hebben	  we	  haar	  handen	  gewillig	  aan	  het	  werk	  gezien	  tijdens	  het	  
naaien,	  planten,	  koken	  en	  boodschappen	  doen.	  En	  nu	  komen	  ze	  even	  in	  de	  spotlichten	  te	  
staan	  als	  zij	  ze	  uitstrekt	  naar	  de	  mensen	  die	  buiten	  haar	  huis	  leven.	  	  
	  
Kijk	  eens	  naar	  beneden	  en	  bestudeer	  je	  handen	  eens.	  Zijn	  ze	  jong	  of	  oud?	  Zacht	  of	  eeltig?	  
Zijn	  er	  vlekken	  op	  van	  de	  zon?	  Zijn	  er	  aders	  zichtbaar?	  Vind	  jij	  je	  handen	  mooi?	  Vaak	  zijn	  
onze	  handen	  de	  eerste	  plek	  van	  ons	  lichaam	  die	  onze	  leeftijd	  tonen	  –	  ze	  hebben	  hard	  
gewerkt	  om	  onze	  mannen,	  kinderen	  en	  de	  behoeftigen	  te	  dienen.	  Wat	  een	  zegen	  is	  het	  om	  
twee	  handen	  te	  hebben!	  
	  
Mijn	  zus	  Jennifer	  deelde	  ooit	  eens	  een	  verhaal	  met	  me	  en	  het	  raakte	  mij	  zo	  dat	  ik	  het	  met	  
jullie	  wil	  delen.	  Ze	  schreef	  het	  op	  voor	  me:	  
	  
“P.S.	  Je	  handen	  zijn	  prachtig.”	  Dit	  schreven	  mijn	  schoonouders	  in	  mijn	  verjaardagskaart	  op	  
het	  einde	  van	  hun	  lieve	  berichtje	  aan	  mij.	  
	  
Een	  paar	  weken	  voor	  mijn	  verjaardag	  was	  ik	  op	  familiebezoek	  en	  het	  gesprek	  gingen	  over	  de	  
handen.	  Ik	  weet	  niet	  precies	  meer	  hoe	  het	  gesprek	  verliep,	  maar	  ik	  weet	  dat	  ik	  zei	  dat	  mijn	  
handen	  de	  plek	  waren	  waaraan	  je	  duidelijk	  kon	  zien	  dat	  mijn	  lichaam	  verouderde.	  Als	  ik	  naar	  
beneden	  kijk	  naar	  mijn	  handen,	  en	  ik	  bedacht	  dat	  ik	  dat	  meermaals	  per	  dag	  doe,	  dan	  merk	  ik	  
dat	  ze	  veranderen,	  ze	  zien	  er	  ouder	  uit.	  
	  
Mijn	  schoonmoeder	  zei	  me	  dat	  ze	  zich	  de	  handen	  van	  haar	  eigen	  moeder	  heel	  goed	  kon	  
herinneren.	  Ik	  herinner	  me	  dat	  ze	  dat	  al	  eerder	  verteld	  had	  en	  ik	  geloof	  dat	  ze	  meer	  bedoelde	  
dan	  de	  buitenkant,	  met	  de	  mooie	  huid	  en	  perfect	  verzorgde	  nagels.	  Wie	  het	  voorrecht	  had	  
haar	  moeder	  te	  mogen	  kennen,	  Louise	  Oliver,	  weet	  dat	  haar	  leven	  er	  één	  was	  waarin	  ze	  
actief	  de	  Heer	  diende	  en	  ze	  had	  prachtige	  handen	  omdat	  ze	  er	  prachtige	  dingen	  mee	  deed	  tot	  
Zijn	  eer.	  
Als	  ik	  mijn	  verjaardagskaart	  lees,	  met	  de	  boodschap:	  ”P.S.	  Je	  handen	  zijn	  prachtig”,	  dan	  
weet	  ik	  wat	  dit	  zinnetje	  ten	  volle	  betekent.	  
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Het	  herinnerde	  mij	  aan	  wat	  Paulus	  zei	  tegen	  de	  gemeente	  in	  Thessalonica.	  1	  
Thessalonicenzen	  4:11-‐12	  zegt	  :”En	  er	  eer	  in	  te	  stellen	  in	  alle	  rust	  uw	  eigen	  zaken	  te	  
behartigen	  en	  uw	  eigen	  brood	  te	  verdienen.	  Dit	  hebben	  wij	  u	  opgedragen,	  opdat	  u	  een	  
eerzaam	  leven	  zult	  leiden	  in	  de	  ogen	  van	  hen	  die	  niet	  tot	  de	  gemeente	  behoren,	  en	  u	  van	  
niemand	  afhankelijk	  bent.”	  (NBV	  vertaling)	  
	  
Deze	  verzen	  zouden	  ons	  moeten	  aansporen	  om	  eens	  naar	  onze	  eigen	  werken	  te	  kijken	  als	  
vrouwen	  en	  onszelf	  de	  vraag	  te	  stellen	  :	  leid	  ik	  een	  eerzaam	  leven?	  
	  
Behartig	  ik	  mijn	  eigen	  zaken,	  de	  taken	  waartoe	  God	  me	  geroepen	  heeft	  om	  ze	  te	  doen?	  
	  
Werk	  ik	  trouw	  met	  mijn	  handen	  in	  mijn	  dagelijkse	  leven	  tot	  eer	  van	  mijn	  Heer?	  
	  
Win	  ik	  met	  mijn	  werk	  het	  respect	  van	  buitenstaanders?	  
	  
Breng	  ik	  glorie	  aan	  mijn	  Heer	  met	  het	  werk	  van	  mijn	  handen?	  
	  
Zou	  God	  denken	  dat	  mijn	  handen	  prachtig	  zijn?	  
	  
Beste	  Lezer,	  
Wees	  niet	  ontmoedigd	  als	  je	  dagelijks	  zwoegt	  voor	  je	  geliefden	  in	  en	  rondom	  je	  huis.	  Als	  we	  
onze	  handen	  gebruiken	  tot	  Gods	  glorie	  dan	  is	  Hij	  tevreden.	  Kijk	  neer	  en	  onderzoek	  je	  handen	  
nog	  een	  keer.	  Heb	  je	  een	  nieuwe	  kijk	  nu?	  Beoordeel	  je	  handen	  niet	  op	  basis	  van	  hoe	  ze	  eruit	  
zien	  aan	  de	  buitenkant	  –	  maar	  op	  basis	  van	  de	  levens	  die	  ze	  raken.	  
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Ben	  jij	  voorbereid	  op	  de	  weersveranderingen?	  
	  

Spreuken	  31:21	  :	  “Zij	  is	  niet	  bevreesd	  voor	  haar	  huisgezin	  vanwege	  
de	  sneeuw,	  want	  heel	  haar	  huisgezin	  is	  in	  scharlaken	  gekleed.“	  
	  
Toe	  hiertoe	  hebben	  we	  gezien	  dat	  ze	  vroeg	  opstaat,	  bereidwillig	  en	  hard	  werkt,	  wijs	  
boodschappen	  doet,	  heel	  productief	  is	  met	  haar	  handen	  en	  dat	  ze	  de	  avonden	  ook	  gebruikt	  
om	  haar	  werk	  gedaan	  te	  krijgen	  en	  dat	  ze	  prachtige	  handen	  heeft	  die	  ze	  uitstrekt	  naar	  de	  
armen!	  
	  
Nu	  komen	  we	  bij	  vers	  21	  en	  dat	  gaat	  over	  voorbereiding!	  “Niemand	  in	  haar	  huis	  hoeft	  
sneeuw	  te	  vrezen,	  zij	  heeft	  hen	  allen	  warm	  gekleed.“	  (NBV)	  
	  
De	  Spreuken	  31	  vrouw	  is	  voorbereid.	  Ze	  is	  voorbereid	  op	  het	  veranderen	  van	  de	  seizoenen	  
en	  ze	  zorgt	  ervoor	  dat	  iedere	  persoon	  in	  haar	  huishouden	  heeft	  wat	  hij/zij	  nodig	  heeft.	  Ze	  
moet	  niet	  op	  het	  laatste	  moment	  nog	  op	  zoek	  naar	  handschoenen,	  mutsen	  en	  laarzen	  –	  ze	  is	  
georganiseerd	  en	  voorbereid.	  
	  
Elk	  jaar	  met	  Kerst	  en	  Pasen	  maak	  ik	  mezelf	  een	  beetje	  gek	  door	  kleding	  te	  zoeken	  voor	  mijn	  
gezin	  die	  mooi	  bij	  elkaar	  past.	  Ik	  vind	  het	  leuk	  om	  een	  thema	  te	  kiezen	  –	  dit	  jaar	  met	  Pasen	  
koos	  ik	  voor	  groen.	  Deze	  kleur	  was	  gekozen	  door	  mijn	  dochter	  omdat	  ze	  een	  mooie	  jurk	  had	  
met	  wit	  en	  groen	  en	  mijn	  zoon	  had	  een	  gilet	  die	  ik	  voor	  $2.99	  gekocht	  had	  in	  de	  
koopjesperiode!	  (Ik	  hou	  van	  koopjes!)	  Dus,	  we	  gingen	  voor	  groen!	  Daarna	  moest	  ik	  voor	  mijn	  
man	  een	  bijpassende	  das	  vinden	  –	  niet	  moeilijk!	  En	  dan	  voor	  mezelf	  nog	  een	  bijpassende	  
jurk	  –	  UGH	  –	  dat	  was	  veel	  moeilijker.	  
	  
Nadat	  ik	  de	  jurk	  gevonden	  had,	  realiseerde	  ik	  me	  dat	  ik	  nog	  een	  hele	  weg	  af	  te	  leggen	  had.	  
Mijn	  dochter	  moest	  een	  jasje	  hebben	  voor	  het	  geval	  het	  te	  koud	  was,	  een	  lint	  voor	  haar	  
haren,	  nieuwe	  witte	  schoenen,	  nieuwe	  witte	  sokken	  en	  ga	  zo	  maar	  door	  tot	  ik	  me	  
realiseerde	  dat	  ik	  alles	  goed	  moest	  overdenken	  als	  ik	  wou	  dat	  de	  hele	  familie	  in	  bij	  elkaar	  
passende	  kleren	  gekleed	  zou	  zijn.	  
	  
Ik	  ga	  zeker	  niet	  beweren	  dat	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  zich	  ook	  maar	  één	  seconde	  zorgen	  
maakte	  om	  bijpassende	  outfits	  –	  maar	  ik	  durf	  wel	  te	  zeggen	  dat	  ze	  zorgvuldig	  haar	  gezin	  
kleedde.	  In	  de	  Engelse	  vertaling	  en	  de	  Herziene	  Statenvertaling	  wordt	  het	  woord	  ‘scarlet’	  
(scharlakenrood)	  gebruikt.	  Dat	  geeft	  aan	  dat	  de	  kleren	  duur	  en	  van	  goede	  kwaliteit	  waren.	  
Ze	  ging	  voor	  kwaliteit	  boven	  kwantiteit	  –	  ik	  moet	  toegeven	  dat	  ik	  vaak	  het	  omgekeerde	  doe	  
ik	  mijn	  leven.	  Ik	  hou	  van	  een	  koopje.	  Maar	  de	  realiteit	  is	  dat	  het	  soms	  heel	  moeilijk	  is	  om	  alle	  
goedkope	  stukken	  bij	  elkaar	  te	  laten	  passen!	  Als	  er	  teveel	  in	  hun	  kasten	  ligt,	  hebben	  mijn	  
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kinderen	  de	  neiging	  het	  op	  een	  bolletje	  te	  draaien	  en	  er	  een	  troep	  van	  te	  maken	  die	  ik	  
geregeld	  weer	  in	  orde	  moet	  brengen!	  
	  
Ben	  jij	  voorbereid	  op	  de	  weersveranderingen	  die	  op	  komst	  zijn?	  Heb	  jij	  goed	  nagedacht	  over	  
wat	  je	  familie	  nodig	  heeft,	  de	  kwaliteit	  van	  de	  spullen	  die	  je	  gaat	  kopen	  en	  het	  comfort	  dat	  
ze	  met	  zich	  meebrengen	  zoals	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  dat	  deed?	  
	  
Ik	  heb	  de	  neiging	  om	  aangetrokken	  te	  zijn	  door	  de	  koopjes	  en	  de	  hoeveelheid	  –	  maar	  de	  
Spreuken	  31	  vrouw	  was	  veel	  eenvoudiger.	  Ze	  had	  minder	  spullen,	  maar	  van	  betere	  kwaliteit.	  
Denk	  eens	  na	  hoe	  eenvoudiger	  het	  leven	  zou	  zijn	  als	  we	  haar	  voorbeeld	  zouden	  volgen.	  
Maak	  een	  lijst	  van	  wat	  je	  familie	  nodig	  heeft,	  vereenvoudig	  je	  aankopen	  door	  kleding	  te	  
kopen	  van	  goede	  kwaliteit	  zodat	  ze	  langer	  meegaan	  en	  wees	  voorbereid.	  Dit	  is	  je	  taak	  als	  
beheerder	  van	  je	  huishouden.	  Aan	  het	  werk	  –	  het	  is	  het	  juiste	  moment!	  
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De	  Spreuken	  31	  vrouw	  is	  klassevol.	  
	  

Spreuken	  31:22	  :	  “Zij	  maakt	  voor	  zichzelf	  dekens,	  van	  fijn	  linnen	  en	  
roodpurper	  is	  haar	  kleding.“	  
	  
Toe	  hiertoe	  hebben	  we	  gezien	  dat	  ze	  vroeg	  opstaat,	  bereidwillig	  en	  hard	  werkt,	  wijs	  
boodschappen	  doet,	  heel	  productief	  is	  met	  haar	  handen	  en	  dat	  ze	  de	  avonden	  ook	  gebruikt	  
om	  haar	  werk	  gedaan	  te	  krijgen	  en	  dat	  ze	  prachtige	  handen	  heeft	  die	  ze	  uitstrekt	  naar	  de	  
armen	  en	  dat	  ze	  voorbereid	  is	  op	  elk	  seizoen!	  
	  
We	  zien	  in	  het	  bovenstaande	  vers	  dat	  haar	  kleding	  een	  weerspiegeling	  zijn	  van	  haar	  
karakter.	  Nadat	  ze	  zorg	  gedragen	  heeft	  voor	  haar	  gezin	  en	  huishouden	  wordt	  ze	  niet	  
onverschillig	  om	  haar	  eigen	  voorkomen.	  Ze	  draagt	  zorg	  voor	  zichzelf	  en	  naait	  haar	  eigen	  
kleren	  van	  fijn	  linnen	  en	  wol.	  
	  
Deze	  stoffen	  tonen	  aan	  dat	  ze	  een	  vleugje	  elegantie	  en	  klasse	  had	  maar	  niet	  overdreven,	  
want	  we	  mogen	  niet	  vergeten	  dat	  ze	  niet	  naar	  het	  winkelcentrum	  kon	  lopen	  om	  te	  gaan	  
winkelen,	  ze	  was	  een	  naaister	  dus	  ze	  maakte	  haar	  eigen	  kleren.	  	  
	  
Deze	  details	  over	  haar	  kleding	  komen	  als	  laatste,	  na	  een	  lange	  lijst	  van	  taken	  die	  ze	  vervulde.	  
Ze	  plaatst	  haar	  eigen	  behoeften	  onderaan	  de	  lijst.	  Zelfzuchtigheid	  is	  niet	  mooi.	  En	  denk	  
eraan,	  het	  is	  Koning	  Lemuels	  moeder	  die	  hem	  vertelt	  naar	  welk	  soort	  vrouw	  hij	  op	  zoek	  
moet	  gaan	  om	  zijn	  koningin	  te	  worden.	  	  Dus	  voordat	  we	  een	  snel	  tripje	  naar	  Ann	  Taylor,	  
moeten	  we	  ons	  afvragen	  of	  we	  eerst	  wel	  in	  de	  noden	  van	  onze	  gezinnen	  voorzien	  hebben.	  
	  
Aan	  de	  andere	  kant,	  is	  er	  niks	  mis	  met	  eenvoud	  –	  dat	  is	  je	  persoonlijkheid	  –	  en	  dat	  mag,	  
maar	  het	  is	  niet	  deugdelijker	  dan	  aantrekkelijk	  proberen	  zijn.	  Soms	  –	  in	  reactie	  op	  de	  wereld	  
–	  willen	  we	  misschien	  beweren	  dat	  het	  zondig	  is	  om	  te	  proberen	  er	  mooi	  en	  	  aantrekkelijk	  
uit	  te	  zien,	  maar	  dat	  is	  hier	  niet	  het	  geval	  met	  de	  Spreuken	  31	  vrouw.	  Ze	  maakte	  alles,	  van	  
haar	  huis	  tot	  haar	  kleding,	  mooi	  voor	  het	  oog.	  Ze	  wist	  dat	  hoe	  ze	  haar	  huis	  decoreerde	  en	  
hoe	  ze	  gekleed	  was	  een	  reflectie	  was	  van	  haar	  man	  en	  kinderen.	  En	  hoewel	  ze	  iedereen	  
prioriteit	  gaf,	  werd	  ze	  niet	  onverschillig	  als	  ze	  even	  tijd	  voor	  zichzelf	  had.	  
	  
Ze	  was	  niet	  onbetamelijk	  gekleed	  en	  probeerde	  niet	  om	  de	  aandacht	  te	  trekken.	  De	  
Spreuken	  31	  vrouw	  wist	  een	  balans	  te	  vinden	  tussen	  klassevol	  zijn	  en	  wat	  er	  in	  1	  Petrus	  3:3-‐4	  
staat	  :	  “Uw	  schoonheid	  moet	  niet	  gelegen	  zijn	  in	  uiterlijkheden,	  zoals	  kunstig	  gevlochten	  
haar,	  gouden	  sieraden	  of	  elegante	  kleding,	  maar	  in	  wat	  verborgen	  ligt	  in	  uw	  hart,	  in	  een	  
zacht	  en	  stil	  gemoed.	  Dat	  is	  een	  onvergankelijk	  sieraad	  dat	  God	  kostbaar	  acht.”	  (NBV)	  
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Is	  er	  goed	  voor	  je	  huis	  gezorgd,	  zijn	  je	  financiën	  op	  orde,	  is	  je	  familie	  goed	  gevoed	  en	  heb	  je	  
je	  uitgestrekt	  naar	  de	  armen?	  Als	  je	  gaat	  winkelen	  voor	  je	  familie	  vergeet	  dat	  niet	  om	  voor	  
jezelf	  een	  klassevol	  paars	  truitje	  te	  kopen!	  Ik	  denk	  niet	  dat	  ik	  ooit	  al	  eerder	  mijn	  lezers	  heb	  
aangemoedigd	  om	  te	  gaan	  winkelen	  –	  maar	  het	  staat	  in	  het	  vers,	  niet	  waar?	  Lol!	  Laat	  je	  
paarse	  truitje	  een	  symbool	  zijn	  van	  de	  innerlijke	  schoonheid	  van	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  die	  
je	  nastreeft	  te	  zijn.	  
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Help	  je	  man	  een	  invloedrijke	  man	  te	  zijn.	  
	  

Spreuken	  31:23	  :	  “Haar	  echtgenoot	  is	  bekend	  in	  de	  poorten,	  als	  hij	  
daar	  zit	  met	  de	  oudsten	  van	  het	  land.“	  
	  
Toe	  hiertoe	  hebben	  we	  gezien	  dat	  ze	  vroeg	  opstaat,	  bereidwillig	  en	  hard	  werkt,	  wijs	  
boodschappen	  doet,	  heel	  productief	  is	  met	  haar	  handen	  en	  dat	  ze	  de	  avonden	  ook	  gebruikt	  
om	  haar	  werk	  gedaan	  te	  krijgen	  en	  dat	  ze	  prachtige	  handen	  heeft	  die	  ze	  uitstrekt	  naar	  de	  
armen	  en	  dat	  ze	  voorbereid	  is	  op	  elk	  seizoen	  en	  dat	  haar	  kleding	  een	  reflectie	  is	  van	  haar	  
karakter:	  klassevol!	  
	  
Nu	  komen	  we	  op	  een	  punt	  in	  het	  Bijbelgedeelte	  waarin	  we	  meer	  leren	  over	  haar	  man.	  Wie	  is	  
hij?	  Hij	  is	  gerespecteerd	  aan	  de	  stadspoorten,	  waar	  hij	  met	  de	  oudsten	  zit.	  Deze	  man	  is	  een	  
man	  met	  respect,	  eer	  en	  invloed.	  Wanneer	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  thuis	  hard	  en	  energiek	  
werkt	  om	  haar	  man	  en	  gezin	  te	  dienen,	  bevrijdt	  zij	  haar	  mand	  om	  in	  de	  stadspoorten	  te	  
zitten	  in	  een	  invloedrijke	  positie.	  Zijn	  vrouw	  en	  goede	  thuis	  brengen	  hem	  eer	  in	  de	  
gemeenschap.	  
	  
Breng	  jij	  eer	  aan	  de	  naam	  van	  je	  man	  door	  de	  manier	  waarom	  je	  jouw	  huishouden	  runt?	  
	  
Ben	  jij	  je	  bewust	  dat	  de	  manier	  waarop	  jij	  jouw	  huishouden	  runt	  een	  reflectie	  is	  van	  je	  man	  
en	  zijn	  invloed?	  Als	  je	  man	  geen	  gezin	  kan	  leiden,	  hoe	  kan	  hij	  dan	  een	  leider	  zijn	  in	  de	  
maatschappij?	  
	  
Strijd	  je	  met	  je	  man	  om	  respect	  of	  laat	  je	  hem	  toe	  het	  respect	  te	  krijgen	  dat	  hij	  verdien	  in	  
publiek?	  
	  
Gaan	  jij	  en	  je	  man	  elk	  jullie	  eigen	  richting	  in	  het	  leven	  –	  elk	  strevend	  naar	  je	  eigen	  doelen	  of	  
volg	  jij	  de	  leiding	  van	  je	  man?	  
	  
Deze	  echtgenoot	  in	  Spreuken	  31	  is	  een	  gelukkige	  man!	  Hij	  heeft	  een	  vrouw	  waar	  veel	  
mannen	  alleen	  maar	  van	  kunnen	  dromen!	  En	  het	  heeft	  hem	  in	  een	  invloedrijk	  leven	  
gekatapulteerd.	  Je	  kent	  het	  gezegde	  :	  ”Achter	  elke	  goede	  man	  schuilt	  een	  goede	  vrouw.”	  Dat	  
is	  zeker	  en	  vast	  het	  geval	  hier.	  
	  
In	  onze	  cultuur	  gaan	  onze	  haren	  al	  overeind	  staan	  bij	  de	  gedachte	  aan	  een	  leven	  uit	  de	  
spotlichten	  zodat	  onze	  mannen	  kunnen	  schitteren.	  Elizabeth	  George	  omschrijft	  het	  mooi	  
hier	  :	  	  

Spreuken	  12:4	  “Een	  sterke	  vrouw	  is	  een	  krans	  voor	  haar	  man,	  een	  vrouw	  die	  hem	  te	  
schande	  maakt,	  is	  als	  beenrot.”	  
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“Een	  prachtige	  vrouw	  Gods	  is	  verheugd	  als	  ze	  de	  krans	  voor	  haar	  man	  mag	  zijn.	  Ze	  
vermijd	  de	  spotlichten,	  ze	  leidt	  met	  plezier	  haar	  leven	  achter	  de	  schermen	  zodat	  haar	  
man	  opgemerkt	  en	  geëerd	  mag	  worden.	  Ze	  is	  blij	  wanneer	  hij	  is	  het	  middelpunt	  van	  
de	  belangstelling	  staat,	  wanneer	  hij	  uitblinkt,	  wanneer	  hij	  erkenning	  krijgt,	  wanneer	  
hij	  naar	  de	  top	  klimt.	  Ze	  geniet	  ervan	  om	  in	  zijn	  schaduw	  te	  leven.	  Zijn	  promotie	  is	  
haar	  grootste	  beloning.	  Ze	  verlangt	  er	  naar	  dat	  haar	  man	  gerespecteerd	  en	  naar	  
waarde	  geschat	  wordt,	  dus	  offert	  ze	  zichzelf	  graag	  op	  voor	  hem.”	  
	  
-‐	  Elizabeth	  George,	  Beautiful	  in	  God’s	  Eyes	  
	  

Volg	  in	  de	  voetstappen	  van	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  –	  je	  echtgenoot	  zal	  gezegend	  worden!	  
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Uitmuntendheid	  nastreven.	  
	  

Spreuken	  31:24	  :	  “Zij	  maakt	  onderkleding	  en	  verkoopt	  die,	  zij	  levert	  
de	  kooplieden	  gordels.“	  
	  
Is	  er	  nog	  iemand	  overdonderd	  door	  de	  Spreuken	  31	  vrouw?	  Laat	  me	  heel	  eerlijk	  zijn	  –	  ik	  wel!	  
Tot	  hiertoe	  zien	  we	  dat	  ze	  een	  juweel	  is	  voor	  haar	  man,	  kinderen,	  bedienden	  en	  zelfs	  de	  
armen.	  We	  hebben	  haar	  vroeg	  zien	  opstaan,	  laat	  weten	  opblijven,	  een	  wijngaard	  zien	  
planten,	  ze	  naaide	  haar	  eigen	  kleren	  en	  die	  van	  haar	  gezinleden,	  de	  tapijten	  en	  de	  dekens!	  
En	  nu	  zien	  we	  	  dat	  ze	  weet	  dat	  ze	  méér	  kan	  en	  ook	  méér	  doet!	  De	  kroon	  op	  al	  het	  werk	  dat	  
ze	  doet	  is	  uitmuntendheid!	  
	  
De	  les	  in	  Spreuken	  31:24	  is	  dat	  ze	  bereid	  is	  haar	  talenten	  te	  gebruiken	  om	  bij	  te	  dragen	  aan	  
de	  financiën	  van	  het	  gezin	  maar	  dat	  ze	  haar	  gezin	  niet	  opoffert	  om	  deze	  talenten	  na	  te	  
streven.	  
	  
De	  Spreuken	  31	  vrouw	  maakt	  niet	  alleen	  linnen	  –	  ze	  maakt	  fijn	  linnen.	  Ze	  streeft	  naar	  
uitmuntendheid	  in	  haar	  werk.	  Uitmuntendheid	  is	  geen	  perfectie,	  maar	  werk	  van	  goede	  
kwaliteit	  leveren.	  Als	  gevolg	  was	  er	  vraag	  naar	  haar	  producten	  voor	  de	  handelaars.	  Deze	  
handelaars	  waren	  waarschijnlijk	  uit	  Kanäan	  en	  Egypte	  en	  waarschijnlijk	  rijk.	  	  Ze	  kon	  omgaan	  
met	  mensen	  van	  alle	  rangen	  en	  standen,	  van	  de	  armen	  tot	  de	  rijken	  en	  ze	  deed	  het	  met	  
uitmuntendheid.	  	  
De	  familie,	  de	  kooplui	  en	  de	  armen	  profiteerden	  van	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  haar	  ijver	  in	  haar	  
werk	  thuis.	  Als	  je	  dit	  vers	  overdenkt,	  stel	  jezelf	  dan	  volgende	  vragen:	  
	   	  

1. Wat	  zijn	  mijn	  talenten?	  
2. Als	  ik	  –	  in	  dit	  seizoen	  in	  mijn	  leven	  –	  mijn	  talenten	  gebruik	  om	  mijn	  familie	  

financieel	  voordeel	  te	  geven,	  breng	  ik	  dan	  offers	  in	  andere	  gebieden	  die	  eigenlijk	  
prioriteit	  verdienen?	  

3. Als	  het	  antwoord	  op	  vraag	  2	  neen	  is,	  streef	  ik	  dan	  naar	  uitmuntendheid	  in	  het	  
uitoefenen	  van	  mijn	  talenten?	  Op	  welke	  manier	  kan	  ik	  mezelf	  trainen	  en	  meer	  tijd	  
investeren	  om	  beter	  te	  worden	  in	  wat	  ik	  doe?	  
	  

Voor	  sommigen	  is	  dit	  niet	  het	  juiste	  seizoen	  om	  je	  talenten	  na	  te	  streven	  buitenshuis.	  Voor	  
anderen	  is	  het	  nu	  de	  juiste	  tijd	  om	  je	  vleugels	  uit	  te	  slaan	  en	  je	  talenten	  te	  gebruiken	  in	  een	  
nieuwe	  arena.	  De	  les	  in	  Spreuken	  31:24	  is	  :	  ze	  is	  bereid	  om	  haar	  talenten	  te	  gebruiken	  om	  bij	  
te	  dragen	  aan	  de	  financiën	  van	  het	  gezin	  MAAR	  ze	  offert	  haar	  gezin	  niet	  op	  in	  het	  nastreven	  
van	  die	  talenten.	  Zoek	  God	  en	  de	  wijsheid	  van	  je	  man	  tijdens	  het	  nemen	  van	  beslissingen	  en	  
dan	  –	  wat	  je	  ook	  doet	  –	  doe	  het	  met	  uitmuntendheid	  zoals	  de	  Spreuken	  31	  vrouw!	  
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Laat	  me	  je	  even	  helpen	  je	  kleren	  uit	  te	  kiezen.	  
	  

Spreuken	  31:25	  :	  “Kracht	  en	  glorie	  zijn	  haar	  kleding,	  zij	  lacht	  de	  
komende	  dag	  toe.“	  
	  
We	  hebben	  gezien	  hoe	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  een	  juweel	  is	  voor	  haar	  man,	  kinderen,	  
bedienden	  en	  zelfs	  de	  armen.	  We	  zagen	  haar	  vroeg	  opstaan,	  laat	  opblijven,	  een	  wijngaard	  
planten,	  haar	  eigen	  kleding	  naaien	  en	  die	  van	  haar	  familie,	  de	  wandtapijten	  en	  de	  dekens!	  En	  
als	  kers	  op	  de	  taart	  is	  het	  werk	  van	  deze	  vrouw	  ook	  nog	  eens	  uitmuntend	  gedaan!	  
	  
Dit	  vers	  voegt	  een	  paar	  nieuwe	  karaktertrekken	  toe:	  
	   1.	  Kracht	  
	  
	   2.	  Waardigheid	   	  
	  

3.	  Lachen	  naar	  de	  toekomst	  
	  

Als	  ik	  kijk	  naar	  deze	  eigenschappen	  dan	  heb	  ik	  maar	  één	  ding	  te	  zeggen.	  Dit	  is	  een	  zelfzekere	  
vrouw.	  Ze	  is	  sterk,	  ze	  is	  waardig	  en	  ze	  is	  niet	  bang	  voor	  de	  toekomst.	  Ben	  jij	  bang	  –	  misschien	  
om	  afgewezen	  te	  worden,	  te	  falen,	  iets	  stoms	  te	  zeggen,	  niet	  goed	  genoeg	  te	  zijn,	  mooi	  
genoeg,	  georganiseerd	  genoeg	  of	  simpelweg	  genoeg?	  
	  
Ik	  wel.	  
	  
Toen	  ik	  pas	  blogde,	  nam	  ik	  iedere	  reactie	  persoonlijk	  –	  vooral	  de	  negatieve.	  Daar	  ben	  ik	  nu	  
overheen!	  Maar	  wees	  alsjeblieft	  toch	  aardig	  tegen	  mij!	  Ik	  maak	  me	  wel	  eens	  zorgen	  over	  het	  
ouderschap	  –	  doe	  ik	  het	  wel	  goed?	  Ik	  heb	  momenten	  waarop	  ik	  denk,	  als	  iemand	  nu	  aan	  de	  
deur	  zou	  bellen,	  zou	  mijn	  huis	  dan	  proper	  genoeg	  zijn	  om	  ze	  binnen	  te	  vragen?	  Ik	  vraag	  me	  
af,	  ben	  ik	  goed	  genoeg	  om	  op	  Women	  Living	  Well	  te	  schrijven?	  
	  
Laat	  me	  heel	  eerlijk	  zijn.	  Op	  een	  dag	  deelde	  ik	  in	  mijn	  onzekerheid	  over	  Women	  Living	  Well	  
in	  mijn	  bijbel	  studie	  groepje	  voor	  vrouwen.	  Ik	  deelde	  mijn	  vrees	  om	  ‘tentoongesteld’	  te	  
worden.	  Niet	  dat	  ik	  geheimen	  verborgen	  heb	  maar	  vooral	  omdat	  ik	  mijn	  tekortkomingen	  niet	  
deelde	  op	  mijn	  blog.	  Ik	  deel	  mijn	  ‘planningen’	  zonder	  er	  bij	  te	  vertellen	  hoe	  moeilijk	  ik	  het	  
vind	  om	  mij	  er	  aan	  te	  houden.	  Ik	  deel	  wat	  ik	  heb	  geleerd	  in	  mijn	  huwelijk,	  zonder	  te	  vertellen	  
door	  welke	  donkere	  dalen	  we	  gegaan	  zijn	  om	  te	  komen	  waar	  we	  nu	  zijn.	  En	  ik	  deel	  zelden	  
iets	  over	  mijn	  ouderschap	  omdat	  ik	  zeker	  weet	  dat	  één	  van	  mijn	  kinderen	  me	  wel	  in	  
verlegenheid	  zal	  brengen!	  Lol!	  
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Wat	  zo	  mooi	  is	  aan	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  is	  dat	  ze	  menselijk	  is,	  met	  tekortkomingen,	  maar	  
niet	  tentoongesteld	  –	  ze	  is	  gekleed	  –	  gekleed	  met	  kracht	  en	  waardigheid.	  	  Ik	  bid	  dat	  als	  je	  
naar	  mij	  kijkt,	  deze	  zwakke	  vrouw,	  je	  Gods	  kracht	  en	  waardigheid	  mijn	  zwakheden	  mag	  zien	  
bekleden.	  	  
	  
Als	  ik	  mijn	  ogen	  niet	  op	  mezelf	  richt,	  maar	  op	  mijn	  	  geweldige	  God	  dan	  wordt	  mijn	  vrees	  
veranderd	  in	  zelfvertrouwen.	  En	  Hij	  geeft	  met	  het	  zelfvertrouwen	  om	  tegen	  jou	  te	  zeggen,	  
mijn	  zuster	  in	  de	  Heer,	  dat	  je	  sterk	  kan	  zijn.	  Leef	  je	  leven	  niet	  met	  angst.	  Loop	  niet	  met	  
gewrongen	  handen	  en	  laat	  je	  slaap	  niet	  voor	  de	  zorgen	  van	  vandaag.	  Kleed	  jezelf	  met	  Gods	  
kracht.	  Wees	  zelfverzekerd.	  	  
	  
Hij,	  die	  de	  fundamenten	  van	  deze	  aarde	  gemaakt	  heeft,	  haar	  dimensies	  bepaald	  heeft,	  de	  
sterren	  in	  de	  hemel	  geplaatst	  heeft,	  de	  dauw	  haar	  weg	  wijst,	  hemelse	  pakhuizen	  met	  
sneeuw	  gevuld	  heeft	  en	  de	  bliksem	  haar	  weg	  vertelt,	  houdt	  van	  jou	  met	  tekortkomingen	  en	  
al	  (lees	  ook	  Job	  38).	  En	  Hij	  heeft	  je	  bekleed	  met	  Zijn	  kracht.	  Verwissel	  die	  kleren	  niet	  met	  de	  
vodden	  die	  deze	  wereld	  je	  biedt!	  Want,	  lieve	  zuster	  in	  de	  Heer,	  de	  kleren	  die	  je	  vandaag	  
draagt	  zijn	  stralend!	  
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Je	  tong	  in	  bedwang	  houden.	  
	  

Spreuken	  31:26	  :	  “Zij	  doet	  haar	  mond	  open	  met	  wijsheid,	  onderricht	  
uit	  genegenheid	  ligt	  op	  haar	  tong.“	  
	  
Als	  we	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  bestuderen,	  zien	  we	  haar	  orde	  op	  zaken	  stellen	  in	  ieder	  aspect	  
van	  haar	  leven.	  We	  hebben	  gezien	  hoe	  ze	  een	  juweel	  is	  voor	  haar	  man,	  kinderen,	  bedienden	  
en	  de	  armen.	  We	  zagen	  haar	  vroeg	  opstaan,	  laat	  opblijven,	  een	  wijngaard	  planten,	  haar	  
eigen	  kleding	  en	  die	  van	  haar	  familie	  naaien,	  de	  wandtapijten	  en	  de	  dekens!	  En	  als	  kers	  op	  
de	  taart	  levert	  ze	  uitmuntend	  werk!	  
	  
Zoals	  ze	  orde	  op	  zaken	  stelt	  in	  haar	  huis,	  zien	  we	  dat	  ze	  dat	  ook	  met	  haar	  tong	  doet.	  Jakobus	  
3:	  2	  zegt:	  “Wie	  nooit	  struikelt	  in	  het	  spreken	  kan	  zich	  een	  volmaakt	  mens	  noemen	  …”	  (NBV)	  
Het	  is	  geen	  gemakkelijke	  taak	  om	  je	  tong	  in	  bedwang	  te	  houden.	  Ze	  is	  niet	  perfect	  maar	  ze	  is	  
vast	  van	  plan	  om	  moeite	  te	  doen	  en	  haar	  woorden	  te	  filteren!	  
	  
We	  vinden	  twee	  regels	  die	  ze	  daarbij	  volgde:	  

1. Ze	  sprak	  alleen	  wijze	  woorden.	  
2. Ze	  sprak	  alleen	  vriendelijke	  woorden.	  

	  
Waar	  komt	  haar	  wijsheid	  vandaan?	  Van	  haar	  wandel	  met	  God,	  van	  de	  ervaringen	  die	  ze	  in	  
het	  leven	  opdeed,	  van	  haar	  wijze	  mentors,	  wijze	  vrienden	  en	  misschien	  een	  paar	  goede	  
boeken.	  
	  
Wandel	  jij	  dagelijks	  met	  God?	  Overdenk	  jij	  je	  ervaringen	  in	  het	  leven	  lang	  genoeg	  om	  er	  iets	  
uit	  te	  leren?	  Heb	  jij	  een	  wijze	  mentor,	  een	  moeder	  of	  grootmoeder?	  Heb	  jij	  wijze	  vrienden?	  
Lees	  jij	  materialen	  gevuld	  met	  rijke	  wijsheden?	  
	  
Of	  ben	  jij	  te	  druk	  bezig	  om	  in	  je	  Bijbel	  te	  lezen?	  Te	  druk	  om	  de	  dagelijkse	  gebeurtenissen	  te	  
overdenken	  en	  er	  wijsheid	  uit	  te	  halen?	  Heb	  jij	  slechte	  vriendschappen	  gekozen?	  Kies	  jij	  er	  
voor	  om	  je	  geest	  te	  vullen	  met	  de	  wijsheid	  van	  deze	  wereld,	  door	  de	  televisie,	  tijdschriften	  
en	  websites	  vol	  roddels	  over	  beroemdheden?	  
	  
Als	  je	  wijsheid	  tekort	  komt,	  start	  dan	  door	  te	  graven	  in	  Gods	  Woord	  VANDAAG	  in	  het	  boek	  
Spreuken.	  Start	  in	  hoofdstuk	  1	  en	  begin	  te	  lezen!	  Bid	  dan.	  Jakobus	  1:5	  zegt	  :	  “Komt	  één	  van	  u	  
wijsheid	  tekort?	  Vraag	  God	  erom	  en	  Hij,	  die	  aan	  iedereen	  geeft,	  zonder	  voorbehoud	  en	  
zonder	  verwijt,	  zal	  u	  wijsheid	  geven.”	  (NBV)	  
	  
Denk	  nu	  eens	  aan	  de	  mensen	  die	  het	  meeste	  geraakt	  worden	  door	  de	  woorden	  die	  je	  
spreekt.	  Heb	  je	  er	  aan	  gedacht	  dat	  zij	  ook	  pelgrims	  in	  een	  droge	  woestijn	  zijn	  die	  een	  fontein	  
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van	  leven	  nodig	  hebben	  die	  wijsheid	  en	  vriendelijkheid	  over	  hen	  sproeit	  om	  te	  overleven?	  Je	  
kan	  het	  karakter	  van	  een	  vrouw	  kennen	  aan	  de	  hand	  van	  haar	  woordkeuze.	  	  
	  
Zou	  je	  familie	  van	  jou	  zeggen	  dat	  je	  vriendelijk	  bent?	  Het	  maakt	  niet	  uit	  hoe	  mooi	  je	  haar,	  je	  
make-‐up	  en	  je	  kleren	  zijn.	  Het	  zijn	  de	  woorden	  die	  uit	  je	  mond	  komen	  die	  je	  echte	  
schoonheid	  bepalen.	  Wat	  kunnen	  we	  doen	  om	  aan	  onze	  vriendelijkheid	  te	  werken?	  
	  

1. Oefen	  je	  zelfbeheersing	  bij	  je	  emoties.	  Probeer	  niet	  te	  emotioneel	  te	  zijn	  en	  
spreek	  niet	  te	  gauw	  als	  je	  boos	  bent.	  Al	  deze	  snel	  gesproken	  worden	  zijn	  
onvriendelijk.	  

2. Pas	  op	  met	  sarcasme	  –	  het	  toont	  meestal	  een	  bitter	  hart.	  
3. Pas	  op	  met	  kritische	  opmerkingen	  –	  het	  zijn	  rode	  vlaggen	  die	  een	  trots,	  jaloers,	  

egoïstisch	  en	  boos	  hart	  markeren.	  
	  
	  Hier	  is	  je	  to-‐do-‐lijstje	  voor	  vandaag:	  
	  	  

• Laat	  je	  echtgenoot	  horen	  hoe	  je	  je	  kinderen	  onderwijst	  over	  Gods	  wijsheid.	  
• Laat	  je	  woorden	  genadig	  en	  vriendelijk	  zijn	  naar	  anderen	  toe.	  
• Wees	  zachtaardig	  naar	  anderen	  toe.	  
• Wees	  snel	  in	  het	  opmerken	  van	  andere	  mensen	  hun	  sterke	  kanten	  en	  traag	  in	  het	  

aanwijzen	  van	  hun	  tekortkomingen.	  
• Zuiver	  je	  hart	  door	  Gods	  Woord	  te	  lezen	  en	  schuif	  alle	  boosheid	  opzijn.	  Alle	  

bitterheid,	  boosaardigheid,	  laster,	  afgunst	  en	  zelfmedelijden.	  

Hou	  je	  tong	  in	  bedwang	  als	  je	  wandelt	  met	  de	  Koning!	  

	  

	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



34	  
	  

Je	  tijd,	  huishouden	  en	  familie	  beheren.	  
	  

Spreuken	  31:27	  :	  “Zij	  houdt	  de	  gangen	  van	  haar	  huis	  in	  het	  oog,	  en	  
brood	  van	  de	  luiheid	  eet	  zij	  niet.“	  
	  
Dit	  vers	  vat	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  mooi	  samen!	  Het	  brood	  van	  de	  luiheid	  eet	  zij	  niet!	  We	  
hebben	  haar	  ijver	  gezien	  in	  elk	  aspect	  van	  haar	  leven	  –	  van	  de	  zorg	  om	  haar	  man,	  kinderen	  
bedienden	  tot	  zelfs	  de	  armen.	  We	  zagen	  haar	  vroeg	  opstaan,	  laat	  opblijven,	  een	  wijngaard	  
planten,	  haar	  eigen	  kleding	  en	  die	  van	  haar	  familie	  naaien,	  de	  wandtapijten	  weven	  en	  de	  
dekens.	  En	  de	  kers	  op	  de	  taart	  is	  haar	  uitmuntendheid	  in	  haar	  werk!	  
	  
De	  Spreuken	  31	  vrouw	  wist	  dat	  haar	  rol	  als	  huisvrouw	  haar	  door	  God	  gegeven	  was	  en	  ze	  
BEHEERSTE	  die!	  Ze	  zat	  niet	  ijdel	  te	  wezen	  en	  liet	  de	  rommel	  en	  de	  berg	  was	  niet	  ophopen!	  Ze	  
was	  bezig	  en	  omarmde	  haar	  roeping.	  Ze	  was	  druk	  bezig	  met	  het	  goed	  beheren	  van	  haar	  tijd,	  
familie	  en	  huishouden	  
	  
Spreuken	  31:24	  zegt	  :	  

1. “Ze	  houdt	  …in	  het	  oog”	  –	  dit	  betekent	  dat	  ze	  haar	  ogen	  richt	  op	  haar	  gezin	  als	  haar	  
eerste	  prioriteit.	  Ze	  kijkt	  niet	  naar	  wat	  anderen	  doen.	  Ze	  kijkt	  niet	  de	  hele	  dag	  naar	  de	  
tv	  of	  de	  status	  updates	  op	  Facebook.	  Ze	  houdt	  haar	  huishouden	  nauwkeurig	  in	  de	  
gaten	  en	  de	  noden	  die	  daar	  zijn.	  

2. Wat	  houdt	  ze	  in	  het	  oog?	  “de	  gangen.”	  Wat	  zijn	  de	  gangen	  van	  jouw	  gezin?	  Wat	  zijn	  
hun	  gewoonten	  en	  wat	  is	  hun	  routine?	  Zijn	  ze	  gezond?	  Zijn	  ze	  tot	  eer	  van	  God?	  Krijgt	  
iedereen	  genoeg	  rust,	  genoeg	  tijd	  in	  Gods	  Woord,	  genoeg	  aandacht	  en	  tijd	  waarin	  je	  
naar	  hen	  luistert,	  liefde	  affectie,	  beweging	  en	  gezond	  eten?	  Wat	  zijn	  de	  gangen	  van	  je	  
huishouden?	  Jij	  geeft	  die	  gangen	  vorm	  door	  jouw	  invloed.	  

3. Wiens	  gangen	  houdt	  ze	  in	  de	  gaten?	  “haar	  huis”	  -‐	  Laat	  me	  herhalen	  –	  ze	  denk	  eerst	  
aan	  haar	  huishouden.	  Ze	  denkt	  er	  niet	  aan	  om	  haar	  baas	  tevreden	  te	  stellen,	  of	  haar	  
schoonmoeder,	  of	  zich	  te	  mengen	  in	  andermans	  zaken.	  Ze	  is	  gefocust	  op	  haar	  
huishouden	  omdat	  ze	  de	  sterke	  rol	  die	  ze	  speelt	  in	  haar	  huishouden	  goed	  begrijpt	  en	  
omarmt.	  
	  

En	  dan	  eindigt	  het	  vers	  met	  een	  klapper!	  “Het	  brood	  van	  de	  luiheid	  eet	  ze	  niet.”	  	  Dit	  is	  een	  
krachtig	  statement!	  De	  Spreuken	  31	  vrouw	  weet	  hoe	  ze	  haar	  tijd	  moet	  beheren	  en	  voor	  haar	  
gezin	  en	  huis	  moet	  zorgen!	  En	  ze	  is	  niet	  lui,	  ze	  omarmt	  haar	  werk	  en	  dient	  haar	  gezin.	  
	  
Zie	  je	  hoe	  onvervangbaar	  ze	  is	  in	  haar	  huishouden?	  Ze	  is	  de	  enige	  die	  er	  voor	  zorgt	  dat	  alles	  
op	  rolletjes	  loopt!	  Het	  is	  haar	  oplettend	  oog	  en	  haar	  ijver	  die	  huis	  een	  aangename	  plaats	  
maken.	  
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Hoe	  je	  huis	  er	  voorkomt	  is	  geen	  leugen.	  Het	  is	  heel	  duidelijk	  voor	  het	  oog	  wanneer	  een	  huis	  
verwaarloosd	  is.	  En	  ik	  ben	  overtuigd	  door	  dit	  vers.	  
	  
Ik	  wil	  je	  aanmoedigen	  om	  niet	  lui	  te	  worden	  in	  je	  dagdagelijkse	  taken.	  Beheer	  je	  tijd,	  je	  gezin	  
en	  je	  huishouden	  goed!	  Dagdagelijkse	  taken	  zijn	  een	  verborgen	  schat	  die	  van	  je	  huis	  een	  
haven	  maken.	  Let	  op	  de	  gangen	  van	  je	  gezin.	  Omarm	  deze	  verborgen	  schat	  zoals	  de	  
Spreuken	  31	  vrouw	  dat	  deed	  en	  je	  zal	  gezegend	  worden!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



36	  
	  

Wat	  denken	  je	  man	  en	  kinderen	  over	  jou?	  

Spreuken	  31:28:	  	  “Haar	  kinderen	  staan	  op	  en	  prijzen	  haar	  gelukkig,	  
ook	  haar	  echtgenoot	  roemt	  haar:”	  

Dit	  vers	  raakt	  me	  diep!	  Is	  dat	  niet	  waar	  we	  allemaal	  van	  dromen?	  Geprezen	  worden	  door	  
onze	  mannen	  en	  kinderen?	  We	  hebben	  gezien	  hoe	  deze	  vrouw	  haar	  leven	  geeft	  voor	  haar	  
gezin.	  We	  zagen	  haar	  vroeg	  opstaan,	  laat	  opblijven,	  een	  wijngaard	  planten,	  haar	  eigen	  
kleding	  naaien,	  wandtapijten	  weven	  en	  beddenlakens.	  En	  hier	  zien	  we	  haar	  beloning	  –	  “Haar	  
kinderen	  staan	  op	  en	  prijzen	  haar	  gelukkig.”	  

Ik	  ga	  het	  in	  het	  volgende	  hoofdstuk	  hebben	  over	  hoe	  haar	  echtgenoot	  haar	  “roemt”	  omdat	  
dat	  bij	  het	  volgende	  vers	  past	  en	  het	  een	  BELANGRIJK	  onderwerp	  voor	  me	  is	  –	  ik	  kan	  niet	  
wachten	  tot	  ik	  het	  hoofdstuk	  kan	  schrijven!	  	  
Nu	  kijken	  we	  alleen	  even	  naar	  de	  kinderen.	  

	  

• Wie	  prijst	  haar?	  Het	  is	  niet	  haar	  bijbel	  studie	  groep	  in	  de	  kerk,	  de	  plaatselijke	  krant,	  
haar	  collega’s	  of	  de	  buren.	  Het	  zijn	  haar	  kinderen!	  

• Wie	  je	  thuis	  bent,	  is	  wie	  je	  werkelijk	  bent.	  Als	  alle	  eerbetoon	  van	  buitenshuis	  komt	  en	  
in	  je	  huis	  is	  het	  een	  chaos,	  dan	  kun	  je	  er	  zeker	  van	  zijn	  dat	  je	  prioriteiten	  een	  beetje	  
ontspoord	  zijn.	  

• Als	  je	  kleine	  kinderen	  hebt	  of	  zelfs	  tieners,	  dan	  is	  het	  misschien	  niet	  het	  seizoen	  in	  je	  
leven	  waarin	  ze	  opstaan	  en	  je	  prijzen,	  dus	  wees	  geduldig!	  Het	  woord	  ‘opstaan’	  
betekent	  hier	  dat	  ze	  volwassen	  zijn.	  Vaak	  duur	  het	  even	  voor	  je	  kinderen	  voldoende	  
perspectief	  in	  hun	  leven	  gekregen	  hebben	  voor	  ze	  beseffen	  hoeveel	  hun	  moeder	  
voor	  hen	  opgeofferd	  heeft.	  	  

• Opstaan	  en	  hun	  moeder	  prijzen	  draait	  niet	  zozeer	  om	  ‘”dank	  u”	  zeggen,	  maar	  om	  het	  
volwassen	  worden	  en	  een	  eerbaar,	  nobel,	  Godvrezend	  leven	  leiden.	  Deze	  vrucht	  is	  
het	  bewijs	  van	  het	  harde	  werk	  van	  een	  moeder.	  Dit	  is	  de	  echte	  beloning	  van	  een	  
moeder!	  

Wat	  zijn	  een	  paar	  praktische	  manieren	  om	  dit	  punt	  te	  bereiken?	  

1. Focus	  niet	  zozeer	  het	  opvoeden	  van	  je	  kinderen	  tot	  ze	  alleen	  tienen	  halen,	  kapitein	  
van	  het	  basketbal	  team	  worden,	  dokters	  of	  zendelingen.	  Focus	  op	  het	  opvoeden	  van	  
kinderen	  die	  God	  vrezen	  en	  een	  verlangen	  hebben	  om	  Hem	  te	  dienen.	  En	  laat	  hun	  
succes	  en	  roeping	  in	  Gods	  handen.	  

2. Bid	  dagelijks	  voor	  je	  kinderen	  dat	  ze	  de	  heer	  mogen	  liefhebben	  en	  meer	  naar	  Hem	  
verlangen	  dan	  naar	  eender	  wat	  de	  wereld	  hen	  zou	  te	  bieden	  hebben.	  

3. Werk	  aan	  het	  creëren	  van	  orde,	  plezier,	  herinneringen,	  warmte	  in	  je	  thuishaven.	  
Zodat	  je	  kinderen	  zich	  comfortabel	  voelen	  om	  hun	  harten	  te	  openen	  en	  te	  praten,	  
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dat	  ze	  vrij	  kunnen	  lachten,	  fouten	  kunnen	  maken,	  gek	  doen	  en	  toch	  altijd	  Gods	  
aanwezigheid	  mogen	  voelen.	  We	  moeten	  eerst	  Gods	  Woord	  aanwezig	  maken	  in	  onze	  
levens	  voor	  de	  kinderen	  Zijn	  aanwezigheid	  kunnen	  voelen	  in	  hun	  eigen	  leven.	  Lees	  
samen	  in	  de	  Bijbel,	  lees	  verzen	  uit	  het	  hoofd,	  zing	  ze	  en	  verheug	  je	  erom!	  

4. Er	  is	  geen	  ruimte	  voor	  opgeven,	  toegeven	  of	  overgeven	  	  aan	  het	  weerspannige	  kind.	  
We	  moeten	  constant	  onze	  kinderen	  opvoeden.	  Niet	  tot	  de	  middelbare	  school,	  tot	  ze	  
16	  zijn	  of	  18	  zijn.	  Ze	  zullen	  cruciale,	  levensveranderende	  keuzes	  maken	  tussen	  hun	  
18e	  en	  25e	  –	  hun	  beroep	  en	  met	  wie	  ze	  zullen	  trouwen.	  Blijf	  in	  hun	  nabijheid	  met	  een	  
vastberaden	  blik!	  Hou	  vol	  in	  het	  leiden,	  bidden,	  liefhebben,	  praten	  met…	  en	  creëeren	  
van	  tijd	  met	  je	  kinderen.	  Je	  kinderen	  hebben	  je	  nodig!	  

5. Denk	  er	  aan	  –	  jij	  bent	  onvervangbaar.	  Ze	  zijn	  JOUW	  verantwoordelijkheid	  om	  op	  te	  
voeden,	  te	  leren	  en	  los	  te	  laten.	  Wandel	  nederig	  en	  godvrezend	  als	  je	  deze	  roeping	  
vervult!	  
	  

Er	  ligt	  een	  grote	  uitdaging	  voor	  ons	  als	  we	  nadenken	  over	  onze	  kwaliteiten	  als	  ouder.	  
Hebben	  we	  ’t	  verknoeid?	  Verontschuldig	  je?	  Hebben	  we	  gefaald	  in	  het	  bidden?	  Start	  
vandaag.	  Waren	  we	  teveel	  met	  onze	  eigen	  levens	  bezig	  om	  waardevolle	  tijd	  met	  onze	  
kinderen	  door	  te	  brengen?	  Zet	  de	  TV	  en	  de	  computer	  uit	  en	  geef	  je	  kinderen	  het	  beste	  van	  
jou.	  
	  
Laat	  me	  afsluiten	  door	  op	  te	  staan	  en	  mijn	  moeder	  te	  prijzen!	  “DANK	  U”	  voor	  al	  je	  
opofferingen	  en	  onvoorwaardelijke	  liefde	  en	  voor	  elke	  storm	  die	  je	  voor	  mij	  doorstond.	  
Vanaf	  mijn	  babytijd	  heb	  je	  met	  de	  waarheid	  geleerd	  over	  Gods	  Woord	  en	  ben	  je	  een	  
rolmodel	  geweest	  door	  te	  tonen	  wat	  het	  is	  om	  naar	  dat	  Woord	  te	  leven	  op	  hoge	  hakken!	  Je	  
verdient	  het	  om	  geprezen	  te	  worden	  –	  ik	  hou	  van	  jou!	  
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Wees	  de	  vrouw	  die	  je	  man	  nodig	  heeft.	  

Spreuken	  31:29	  :	  “Veel	  dochters	  hebben	  krachtige	  daden	  verricht,	  
maar	  jíj	  overtreft	  ze	  allemaal.”	  

Dit	  vers	  is	  absoluut	  mijn	  favoriete	  vers	  uit	  de	  hele	  stuk	  in	  Spreuken	  31.	  We	  hebben	  gezien	  
hoe	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  haar	  leven	  geeft	  voor	  haar	  gezin.	  We	  hebben	  gezien	  hoe	  hard	  ze	  
werkt.	  En	  hier	  zien	  we	  haar	  beloning	  :	  Haar	  man	  prijst	  haar.	  

Laten	  we	  hier	  even	  pauzeren!	  Ik	  weet	  wat	  sommigen	  onder	  jullie	  denken:	  “Courtney,	  jij	  bent	  
in	  lalala	  land	  –	  mijn	  echtgenoot	  prijst	  me	  nooit.	  Het	  enige	  wat	  hij	  doet	  is	  me	  bekritiseren!”	  Jij	  
beeldt	  je	  waarschijnlijk	  in	  dat	  ik	  een	  echtgenoot	  heb	  die	  dagelijks	  opmerkelijke	  dingen	  zegt	  
over	  wat	  ik	  doe	  in	  ons	  huis,	  met	  de	  kinderen	  en	  in	  mijn	  schrijven.	  Nee!	  Dit	  is	  niet	  het	  geval	  –	  
ook	  al	  heb	  ik	  een	  man	  waarvan	  ik	  weet	  dat	  hij	  blij	  is	  om	  mij.	  Hij	  gaat	  niet	  rond	  om	  me	  overal	  
te	  prijzen.	  

Ik	  heb	  een	  normaal	  huwelijk	  waarin	  mijn	  man	  mijn	  tekortkomingen	  ziet	  en	  dingen	  vernoemt	  
waar	  ik	  op	  moet	  letten	  of	  die	  verwaarloosd	  zijn.	  En	  als	  hij	  die	  dingen	  aanwijst,	  is	  het	  als	  een	  
dolksteek	  in	  mijn	  hart.	  Ik	  neem	  dat	  heel	  persoonlijk	  en	  heel	  serieus.	  Dat	  is	  iets	  waarvan	  hij	  
zou	  willen	  dat	  ik	  dat	  niet	  deed.	  Maar	  ik	  heb	  het	  al	  tegen	  hem	  gezegd	  :	  ”Ik	  streef	  ernaar	  om	  
een	  Spreuken	  31	  vrouw	  te	  zijn	  die	  geprezen	  wordt	  door	  haar	  man.	  Dus	  als	  je	  me	  op	  mijn	  
tekortkomingen	  wijst,	  dan	  heb	  ik	  gefaald!”	  

Zie	  je,	  geen	  enkele	  hoeveelheid	  reacties	  van	  lezers,	  eerbetoon	  van	  de	  wereld,	  
complimenten	  van	  mijn	  ouders,	  vrienden,	  predikant	  of	  zelfs	  lofprijs	  van	  de	  kinderen	  kan	  
op	  tegen	  mijn	  verlangen	  om	  mijn	  echtgenoot	  tevreden	  te	  stellen.	  

De	  Spreuken	  31	  vrouw	  kende	  de	  noden	  van	  haar	  man,	  kwam	  eraan	  tegemoet	  en	  als	  
resultaat	  prees	  hij	  haar.	  Als	  we	  de	  verlangens	  van	  onze	  mannen	  verwaarlozen,	  zijn	  advies	  
negeren,	  geen	  liefde	  geven	  in	  de	  slaapkamer	  (*knipoog*)	  en	  weigeren	  onderdanig	  te	  zijn	  en	  
hem	  te	  respecteren,	  dan	  is	  het	  onvermijdelijk:	  we	  zullen	  niet	  veel	  geprezen	  worden	  door	  
hen.	  

We	  kunnen	  de	  beste	  carrière	  vrouw	  zijn,	  de	  beste	  dienares	  in	  de	  kerk,	  de	  beste	  vriendin	  van	  
een	  andere	  vrouw,	  maar	  als	  we	  thuiskomen	  en	  we	  kwamen	  niet	  tegemoet	  aan	  de	  noden	  van	  
onze	  mannen	  dan	  hebben	  we	  gefaald	  als	  Spreuken	  31	  vrouw.	  

Elke	  man	  heeft	  andere	  behoeften.	  Als	  gevolg	  zal	  elk	  huwelijk	  anders	  zijn.	  We	  moeten	  
luisteren	  naar	  onze	  echtenoten.	  

Ik	  geloof	  dat,	  als	  we	  Gods	  woord	  volgen	  en	  het	  toepassen	  in	  onze	  huwelijken,	  onze	  mannen	  
op	  een	  dag	  zullen	  zeggen:	  “Velen	  dochters	  hebben	  krachtige	  daden	  verricht,	  maar	  jij	  
overtreft	  ze	  allemaal.”	  	  	  
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Het	  schoonheidsgeheim	  van	  de	  Spreuken	  31	  vrouw.	  

Spreuken	  31:30	  :	  “Bevalligheid	  is	  bedrieglijk	  en	  schoonheid	  
vergankelijk,	  een	  vrouw	  die	  de	  Heere	  vreest	  zal	  geprezen	  worden.”	  

	  
Wat	  een	  vreugde	  is	  het	  geweest	  om	  deze	  lieftallige	  vrouw	  met	  jou	  te	  bestuderen!	  We	  
hebben	  haar	  schoonheid	  gezien	  als	  ze	  haar	  man	  en	  kinderen	  dient	  met	  alle	  kracht	  en	  liefde	  
die	  ze	  heeft.	  

Wanneer	  we	  vers	  30	  lezen,	  dan	  worden	  we	  eraan	  herinnerd	  dat	  dit	  hoofdstuk	  geschreven	  is	  
door	  een	  moeder	  die	  haar	  zoon	  vertelt	  wat	  hij	  moet	  zoeken	  in	  een	  vrouw	  (zoals	  we	  zagen	  in	  
Spreuken	  31:1).	  Dames,	  als	  ze	  zonen	  hebt	  –	  luister	  dan	  goed	  naar	  de	  waarschuwingen	  die	  je	  
je	  zoons	  moet	  geven!	  

1. Bevalligheid	  is	  bedrieglijk	  –	  Bevalligheid	  is	  een	  manier	  waarom	  vrouwen	  hun	  
vriendelijkheid	  en	  aangenaamheid,	  vleierij	  en	  genegenheid	  gebruiken	  om	  een	  man	  
aan	  de	  haak	  te	  slaan.	  Eens	  ze	  getrouwd	  is,	  komt	  de	  ware	  identiteit	  tevoorschijn	  en	  
blijkt	  dat	  het	  allemaal	  een	  leugen	  was.	  Want	  die	  bevallige	  vrouw	  is	  lang	  niet	  zo	  
vriendelijk,	  aangenaam	  en	  vol	  affectie	  als	  de	  vrouw	  waarop	  de	  man	  verliefd	  werd.	  De	  
arme	  echtegenoot	  is	  nu	  gevangen	  in	  een	  huwelijk	  dat	  begon	  met	  misleiding!	  

2. Schoonheid	  is	  vergankelijk	  –	  Mannen	  verlangen	  naar	  iets	  moois	  om	  te	  bewonderen,	  
en	  raad	  eens,	  dames?	  God	  heeft	  ons	  allemaal	  gemaakt	  met	  ogen,	  haar	  en	  rondingen	  
om	  je	  man	  te	  plezieren.	  Maar	  trouwen	  met	  een	  schoonheid	  betekent	  niet	  dat	  je	  een	  
goed	  huwelijk	  zal	  hebben!	  De	  schoonheid	  zal	  vergaan	  en	  als	  ze	  niet	  mooi	  is	  aan	  de	  
binnenkant,	  zit	  de	  echtgenoot	  in	  de	  val!	  
	  

Herinner	  je	  zoons	  eraan	  dat	  ze	  niet	  in	  de	  val	  van	  schoonheid	  en	  bevalligheid	  moeten	  
trappen!	  Maar	  herinner	  hen	  eraan	  :	  “Een	  vrouw	  die	  de	  Heere	  vreest	  zal	  geprezen	  worden.”	  
	  
Een	  vrouw	  die	  de	  Heere	  vreest	  heeft	  een	  bewustzijn	  over	  God.	  Ze	  is	  zich	  bewust	  van	  Gods	  
constante	  aanwezigheid	  in	  haar	  huis.	  Ze	  werkt	  onvermoeibaar	  en	  zelfopofferend	  om	  een	  
huis	  te	  creëren	  dat	  gevuld	  is	  met	  vrede,	  vreugde	  en	  troost.	  Deze	  vrouw	  houdt	  van	  haar	  Heer	  
en	  heeft	  het	  verlangen	  om	  Hem	  te	  behagen.	  Ze	  dient	  haar	  man	  en	  kinderen	  omwille	  van	  
haar	  verlangen	  om	  de	  Heer	  te	  behagen.	  Als	  huwelijksproblemen	  zich	  voordoen	  dan	  blijft	  ze	  
standvastig	  in	  haar	  geloof	  en	  verlangen	  om	  God	  te	  behagen.	  Ze	  weet	  dat	  als	  haar	  man	  zich	  
lelijk	  gedraagt	  er	  een	  God	  is	  in	  de	  hemel	  die	  van	  haar	  houdt	  en	  die	  ze	  dienen	  mag	  en	  zo	  
houdt	  ze	  vol	  in	  de	  moeilijke	  tijden	  door	  standvastig	  te	  blijven	  in	  haar	  toewijding	  aan	  Hem.	  
	  
Deze	  vrouw	  haar	  geloof	  is	  haar	  schoonheidsgeheim.	  
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Haar	  geloof	  maakt	  haar	  prachtig,	  begeerlijk,	  prijzenswaardig,	  bewonderenswaardig,	  nobel	  en	  
zeker	  en	  vast	  ZELDZAAM!	  
	  
Het	  is	  de	  bevallige	  en	  mooie	  vrouw	  die	  de	  cover	  van	  een	  tijdschrift	  sieren.	  Heb	  je	  recent	  nog	  
een	  foto	  van	  een	  vrouw	  die	  de	  Heere	  vreest	  op	  een	  tijdschrift	  gezien?	  Nee?	  Ik	  ook	  niet!	  
	  
Deze	  wereld	  heeft	  ons	  leugens	  verteld	  over	  schoonheid!	  En	  veel	  te	  lang	  zijn	  we	  erin	  getrapt!	  
Waarom	  vergelijken	  we	  onszelf	  met	  deze	  goddeloze,	  misleidende,	  vergankelijke	  
schoonheden?	  We	  hebben	  de	  mensen	  gevreesd	  in	  plaats	  van	  God.	  
	  
Luister	  naar	  mij:	  je	  geloof	  maakt	  je	  mooi!	  Je	  geloof	  maakt	  je	  prijzenswaardig!	  We	  moeten	  dit	  
aan	  onze	  zonen	  en	  dochters	  leren!	  
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Medelijden	  met	  of	  lof	  voor	  de	  Spreuken	  31	  vrouw.	  

Spreuken	  31:31	  :	  “Geef	  haar	  van	  de	  vrucht	  van	  haar	  handen	  en	  
laten	  haar	  werken	  haar	  prijzen	  in	  de	  poorten.”	  

We	  zijn	  eindelijk	  aan	  het	  einde	  van	  de	  Spreuken	  31	  serie	  gekomen!	  Wat	  een	  inspiratie	  is	  het	  
geweest	  om	  deze	  vrouw	  te	  bestuderen	  die	  het	  brood	  van	  de	  luiheid	  niet	  eet!	  We	  hebben	  
haar	  ijverigheid	  gezien	  in	  elk	  aspect	  van	  haar	  leven	  –	  van	  de	  zorg	  over	  haar	  man,	  kinderen	  en	  
bedienden	  tot	  de	  armen	  toe.	  We	  hebben	  gezien	  dat	  ze	  vroeg	  opstond,	  laat	  opbleef,	  een	  
wijngaard	  plantte,	  haar	  eigen	  kleding	  en	  die	  van	  haar	  kinderen	  naaide	  en	  wandtapijten	  en	  
beddengoed	  weef!	  Tot	  slot:	  wat	  krijgt	  ze	  voor	  dit	  harde	  werk?	  Een	  prijs,	  een	  trofee,	  een	  
gedenkplaat?	  Neen,	  ze	  krijgt	  de	  lofprijs	  van	  de	  mensen	  rondom	  haar	  die	  verklaren	  dat	  ze	  wel	  
degelijk	  zeldzaam	  is.	  

Laten	  we	  eens	  nadenken	  over	  de	  bovenstaande	  lijst.	  Denk	  je	  dat	  ze	  medelijden	  wou	  voor	  het	  
nederige	  werk	  dat	  ze	  te	  doen	  had?	  Denk	  je	  dat	  ze	  liep	  te	  mopperen	  en	  zich	  inbeeldde	  dat	  het	  
gras	  groener	  was	  voor	  de	  vrouw	  verderop	  in	  de	  straat?	  Ze	  moest	  zo	  vroeg	  opstaan	  om	  te	  
zorgen	  voor	  de	  mensen	  van	  wie	  ze	  hield.	  Ze	  moet	  laat	  doorwerken	  om	  al	  haar	  naaiwerk	  klaar	  
te	  krijgen.	  Ze	  hielp	  de	  armen	  terwijl	  ze	  er	  ook	  voor	  zorgde	  dat	  haar	  eigen	  familie	  het	  warm	  	  
had	  en	  goed	  gevoed	  was.	  Ze	  moest	  wel	  uitgeput	  zijn!	  	  
Moeten	  we	  medelijden	  hebben	  met	  de	  Spreuken	  31	  vrouw?	  

Waar	  zijn	  de	  verwendagjes?	  Vakanties	  in	  Disney	  Land?	  Loonsopslag	  en	  een	  mooi	  kantoor	  op	  
de	  hoek	  en	  een	  cheque	  met	  een	  bonus?	  Spreuken	  31:31	  zegt	  :	  “Geef	  haar	  van	  de	  vrucht	  van	  
haar	  handen.”	  Wat	  heeft	  ze	  dan	  precies	  “verdiend?	  

Spreuken	  31:28	  zegt	  :	  “Haar	  kinderen	  staan	  op	  en	  prijzen	  haar	  gelukkig,	  ook	  haar	  echtgenoot	  
roemt	  haar.”	  Haar	  beloning	  is	  de	  lofprijs	  van	  haar	  naaste	  geliefden.	  En	  dus	  moeten	  we	  ons	  
afvragen:	  

1. Wat	  denken	  jouw	  kinderen	  over	  jou?	  
2. Wat	  denkt	  jou	  echtgenoot	  over	  jou?	  

	  
Sommigen	  zullen	  zeggen:	  “Lofprijs	  is	  niet	  echt	  een	  beloning.”	  Maar	  eerlijk	  waar,	  hoeveel	  
vrouwen	  ken	  jij	  die	  verlangen	  naar	  appreciatie	  en	  erkenning	  van	  hun	  echtgenoten	  voor	  het	  
werk	  dat	  ze	  doen?	  Hoeveel	  ouders	  worstelen	  niet	  me	  de	  rebellie	  van	  hun	  tieners?	  	  De	  
Spreuken	  31	  vrouw	  heeft	  deze	  worstelingen	  niet.	  Zou	  jij	  niet	  die	  vrede,	  liefde	  en	  harmonie	  in	  
een	  warm	  en	  gezellig	  huis	  willen	  in	  plaats	  van	  een	  gezinsvakantie	  vol	  strijd?	  
	  
Ik	  heb	  het	  al	  vaak	  gezegd	  op	  mijn	  blog	  :	  “Wie	  je	  thuis	  bent,	  is	  wie	  je	  echt	  bent.”	  Maar	  ik	  wil	  
eraan	  toevoegen	  dat	  je	  niet	  warm	  kan	  zijn	  voor	  de	  mensen	  in	  je	  huis	  en	  koud	  voor	  de	  
mensen	  daarbuiten	  en	  zijn	  zoals	  de	  Spreuken	  31	  vrouw.	  
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Haar	  karakter	  was	  duidelijk	  zichtbaar	  voor	  de	  mensen	  buiten	  haar	  huis.	  Vers	  31	  zegt:	  Laten	  
haar	  werken	  haar	  prijzen	  in	  de	  poorten.”	  Niet	  alleen	  wordt	  ze	  geprezen	  door	  de	  mensen	  in	  
haar	  huis,	  maar	  nu	  zien	  we	  dat	  ze	  ook	  geprezen	  wordt	  door	  de	  mensen	  daarbuiten!	  Twee	  
keer	  een	  bonus!	  
	  
Dus,	  aan	  het	  einde	  van	  de	  rit,	  prijzen	  we	  de	  Spreuken	  31	  vrouw	  of	  hebben	  we	  medelijden	  
met	  haar?	  Ik	  denk	  dat	  het	  er	  vanaf	  hangt	  waar	  je	  waarde	  aan	  hecht?	  Geld,	  status,	  macht	  of	  
mensen?	  
	  
Mijn	  leven	  zou	  leeg	  zijn	  zonder	  de	  mensen	  erin.	  En	  ik	  zou	  nooit	  zelfzuchtig	  op	  zoek	  gaan	  naar	  
lofprijs	  van	  anderen	  –	  we	  zien	  dat	  het	  een	  natuurlijk	  gevolg	  is	  voor	  een	  vrouw	  die	  haar	  leven	  
geeft	  voor	  haar	  gezin	  en	  vrienden.	  
	  
Heeft	  God	  medelijden	  of	  lofprijs	  voor	  de	  Spreuken	  31	  vrouw?	  Hij	  prijst	  haar.	  Het	  is	  God	  die	  ik	  
uiteindelijk	  wil	  behagen.	  En	  deze	  wereld	  mag	  verward	  zijn	  door	  haar	  eigen	  dromen,	  visies	  en	  
doelen.	  Op	  een	  dag	  zullen	  we	  allemaal	  voor	  Gods	  troon	  staan	  op	  de	  dag	  des	  oordeels	  en	  zal	  
het	  allemaal	  duidelijk	  zijn.	  

Spreuken	  31:10	  zegt:	  “Een	  sterke	  vrouw,	  wie	  zal	  haar	  vinden?	  Zij	  is	  meer	  waard	  dan	  
edelstenen.”	  
Inderdaad,	  lieve	  zuster	  in	  de	  Heer,	  je	  bent	  zeldzaam	  en	  je	  bent	  meer	  waard	  dan	  enige	  schat	  
ter	  wereld.	  Ga	  nu	  en	  koester	  de	  mensen	  in	  je	  leven	  en	  streef	  naar	  het	  behagen	  van	  God.	  

	  

Wandel	  met	  de	  Koning,	  

Courtney	  
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Over	  de	  auteur	  
	  

Welkom	   bij	   Women	   Living	   Well	   Ministries!	   Mijn	   naam	   is	   Courtney	   en	   ik	   ben	   al	   13	   jaar	  
getrouwd	  met	  mijn	  vriend	  van	  de	  middelbare	  school.	   Ik	  geef	  thuisonderwijs	  aan	  mijn	  zoon	  
en	   dochter	   en	   ik	   ben	   afgestudeerd	   aan	   het	   Moody	   Bible	   Institute	   met	   een	   diploma	   in	  
Evangelisme	  en	  Discipelschap.	  
	  
Na	   het	   leiden	   van	   bijbelstudies	   voor	   vrouwen,	   een	   bediening	   in	   mentoraat	   en	   Titus	   2	  
workshops	   in	   mijn	   kerk	   heb	   ik	   in	   2008	   mijn	   bediening	   naar	   mijn	   huis	   verplaatst	   door	   te	  
bloggen.	  
	  
In	  November	  2009	  kreeg	  ik	  onverwachts	  een	  e-‐mail	  van	  de	  producer	  van	  een	  nationale	  show	  
op	  de	  televisie,	  bij	  CBS,	  The	  Rachael	  Ray	  Show.	  De	  producer	  kwam	  op	  mijn	  blog	  terecht	  en	  
nodigde	  mijn	  echtgenoot	  en	  mij	  uit	  om	  te	  komen	  vertellen	  over	  ons	  huwelijk,	  ouderschap	  en	  
het	  huishouden.	  Vanaf	  dat	  moment	  werd	  mijn	  blog	  bekend.	  
	  
Mij	  passie	  om	  “vrouwen	  goed	  te	  zien	  leven”	  (vertaling	  van	  Women	  Living	  Well)	  inspireerde	  
me	   in	   2010	   om	   een	   tweede	   website	   te	   starten	   :	   goodmorninggirls.org.	   Daar	   verzamelen	  
vrouwen	  zich	  om	  samen	  dagelijks	   in	  de	  Bijbel	  te	   lezen	  via	   ‘technologische’	  groepen	  die	  we	  
Good	   Morning	   Girls	   noemen.	   (Facebook,	   e-‐mail,	   blog,	   …)	  
Je	  kan	  ons	  ook	  hier	  vinden	  :	  Women	  Living	  Well	  op	  Facebook;	  Women	  Living	  Well	  op	  Twitter	  
en	  Good	  Morning	  Girls	  op	  Facebook.	  	  
	  


