19 Mei
Oprechte Motieven
Motieven en het hart
Spr. 15:11

De hel en het verderf zijn voor den HEERE;
hoeveel te meer de harten van des mensen kinderen?

16:2

Alle wegen des mans zijn zuiver in zijn ogen;
maar de HEERE weegt de geesten.

17:3

De smeltkroes is voor het zilver, en de oven voor het goud;
maar de HEERE proeft de harten.

20:11

Een jongen zal ook door zijn handelingen zich bekend maken,
of zijn werk zuiver, en of het recht zal wezen.

20:27

De ziel des mensen is een lamp des HEEREN,
doorzoekende al de binnenkameren des buiks.

21:2

Alle weg des mensen is recht in zijn ogen;
maar de HEERE weegt de harten.

27:19

Gelijk in het water het aangezicht is tegen het aangezicht,
alzo is des mensen hart tegen den mens.

Valse aanbidding
Spr. 15:8

Het offer der goddelozen is den HEERE een gruwel;
maar het gebed der oprechten is Zijn welgevallen.

15:29

De HEERE is ver van de goddelozen;
maar het gebed der rechtvaardigen zal Hij verhoren.

21:3

Gerechtigheid en recht te doen
is bij den HEERE uitgelezener dan offer.

21:27

Het offer der goddelozen is een gruwel;
hoeveel te meer, als zij het met een schandelijk voornemen brengen!

Tweeslachtigheid
Spr. 6:12-15

Een Belialsmens, een ondeugdzaam man
gaat met verkeerdheid des monds om;
wenkt met zijn ogen,
spreekt met zijn voeten,
leert met zijn vingeren;
in zijn hart zijn verkeerdheden,
hij smeedt te aller tijd kwaad;
hij werpt twisten in.
Daarom zal zijn verderf haastelijk komen;
hij zal schielijk verbroken worden, dat er geen genezen aan zij.

☼

10:10,11

Die met het oog wenkt, richt smart aan;
en een dwaas van lippen zal omgeworpen worden.
De mond des rechtvaardigen is een springader des levens;
maar het geweld bedekt den mond der goddelozen.

11:3

De oprechtheid der oprechten leidt hen;
maar de verkeerdheden der trouwelozen verstoort hen.

16:30

Hij sluit zijn ogen, om verkeerdheden te bedenken;
zijn lippen bijtende, volbrengt hij het kwaad.

20:14

“Het is kwaad, het is kwaad!” zal de koper zeggen;
maar als hij weggegaan is, dan zal hij zich beroemen.

23:6-8

Eet het brood niet desgenen, die boos is van oog,
en wees niet belust op zijn smakelijke spijzen;
want gelijk hij bedacht heeft in zijn ziel,
alzo zal hij tot u zeggen: “Eet en drink!”
maar zijn hart is niet met u;
uw bete, die gij gegeten hebt, zoudt gij uitspuwen;
en gij zoudt uw liefelijke woorden verderven.

26:23-26

Brandende lippen, en een boos hart,
zijn als een potscherf met schuim van zilver overtogen.
Die haat draagt, gelaat zich vreemd met zijn lippen;
maar in zijn binnenste stelt hij bedrog aan.
Als hij met zijn stem smeekt, geloof hem niet,
want zeven gruwelen zijn in zijn hart.
Wiens haat door bedrog bedekt is,
diens boosheid zal in de gemeente geopenbaard worden.

Zorg voor Anderen
Liefde en trouw
Spr. 3:3,4

Dat de goedertierenheid en de trouw u niet verlaten;
en bind ze aan uw hals,
schrijf zij op de tafel uws harten.
En vind gunst en goed verstand,
in de ogen Gods en der mensen.

16:6

Door goedertierenheid en trouw wordt de misdaad verzoend;
en door de vreze des HEEREN wijkt men af van het kwade.

20:6

Elk van de menigte der mensen roept zijn weldadigheid uit;
maar wie zal een recht trouwen man vinden?

25:19

Het vertrouwen op een trouweloze, ten dage der benauwdheid,
is als een gebroken tand en verstuikte voet.

Liefde, haat en mededogen
Spr. 10:12

Haat verwekt krakelen;
maar de liefde dekt alle overtredingen toe.

15:17

Beter is een gerecht van groen moes, waar ook liefde is,
dan een gemeste os, en haat daarbij.

17:5

Die den arme bespot, smaadt deszelfs Maker;
die zich verblijdt in het verderf, zal niet onschuldig zijn.

24:17,18

Verblijd u niet, als uw vijand valt;
en als hij nederstruikelt, laat uw hart zich niet verheugen;
opdat het de HEERE niet zie, en het kwaad zij in Zijn ogen
en Hij Zijn toorn van hem afkere.

25:21,22

Indien dengene, die u haat, hongert, geef hem brood te eten;
en zo hij dorstig is, geef hem water te drinken;
want gij zult vurige kolen op zijn hoofd hopen,
en de HEERE zal het u vergelden.

Vriendelijkheid en genade
Spr. 11:16,17

Een aangename huisvrouw houdt de eer vast,
gelijk de geweldigen den rijkdom vasthouden.
Een goedertieren mens doet zijn ziel wel;
maar die wreed is, beroert zijn vlees.

12:10

De rechtvaardige kent het leven van zijn beest;
maar de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed.

12:25

Bekommernis in het hart des mensen buigt het neder;
maar een goed woord verblijdt het.

21:10

De ziel des goddelozen begeert het kwaad;
zijn naaste krijgt geen genade in zijn ogen.

Misbruik van gastvrijheid
Spr. 25:16,17

Hebt gij honig gevonden, eet dat u genoeg is;
opdat gij misschien daarvan niet zat wordt, en dien uitspuwt.
Spaar uw voet van het huis uws naasten,
opdat hij niet zat van u worde, en u hate.

Aandacht voor Jezelf
Trots en onderdanigheid
Spr. 11:2

Als de hovaardigheid komt, zal de schande ook komen;
maar met de ootmoedigen is wijsheid.

12:9

Beter is, die zich gering acht, en een knecht heeft,
dan die zichzelven eert, en des broods gebrek heeft.

13:7

Er is een, die zichzelven rijk maakt, en niet met al heeft,
en een, die zichzelven arm maakt, en heeft veel goed.

13:10

Door hovaardigheid maakt men niet dan gekijf;
maar bij de beradenen is wijsheid.

15:25

Het huis der hovaardigen zal de HEERE afrukken;
maar de landpale der weduwe zal Hij vastzetten.

16:5

Al wie hoog is van hart, is den HEERE een gruwel;
hand aan hand, zal hij niet onschuldig zijn.

16:18,19

Hovaardigheid is vóór de verbreking,
en hoogheid des geestes vóór den val.
Het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedigen,
dan roof te delen met de hovaardigen.

18:12

Vóór de verbreking zal des mensen hart zich verheffen;
en de nederigheid gaat vóór de eer.

19:10

De weelde staat een zot niet wel;
hoeveel te min een knecht te heersen over vorsten!

20:9

Wie kan zeggen: “Ik heb mijn hart gezuiverd,
ik ben rein van mijn zonde?”

21:4

Hoogheid der ogen, en trotsheid des harten,
en de ploeging der goddelozen, zijn zonde.

21:24

Die een hovaardig pocher is, zijn naam is spotter;
hij gaat met hovaardige verbolgenheid te werk.

22:4

Het loon der nederigheid, met de vreze des HEEREN,
is rijkdom, en eer, en leven.

25:27

Veel honigs te eten is niet goed;
maar de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke dingen is eer.

26:16

De luiaard is wijzer in zijn ogen,
dan zeven, die met rede antwoorden.

27:2

Laat u een vreemde prijzen, en niet uw mond;
een onbekende, en niet uw lippen.

27:21

De smeltkroes is voor het zilver, en de oven voor het goud;
alzo is een man naar zijn lof te proeven.

29:23

De hoogmoed des mensen zal hem vernederen;
maar de nederige van geest zal de eer vasthouden.

Zelfzuchtigheid
Spr. 18:1

Die zich afzondert, tracht naar wat begeerlijks;
hij vermengt zich in alle bestendige wijsheid.

Jaloezie
Spr. 27:4

Grimmigheid en overloping van toorn is wreedheid;
maar wie zal voor nijdigheid bestaan?

Nijd
Spr. 14:30

Een gezond hart is het leven des vleses;
maar nijd is verrotting der beenderen.

24:19,20

Ontsteek u niet over de boosdoeners;
zijt niet nijdig over de goddelozen.
Want de kwade zal geen beloning hebben,
de lamp der goddelozen zal uitgeblust worden.

Hebzucht
Spr. 28:25

Die grootmoedig is, verwekt gekijf;
maar die op den HEERE vertrouwt, zal vet worden.
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