20 Mei
Beheersing van Gedrag
Zelfbeheersing
Spr. 25:28

Een man, die zijn geest niet wederhouden kan,
is een opengebrokene stad zonder muur.

29:11

Een zot laat zijn gansen geest uit,
maar de wijze wederhoudt dien achterwaarts.

Haastige spoed
Spr. 20:25

Het is een strik des mensen, dat hij het heilige verslindt,
en na gedane geloften, onderzoek te doen.

21:5

De gedachten des vlijtigen zijn alleen tot overschot;
maar van een ieder, die haastig is, alleen tot gebrek.

25:8

Vaar niet haastelijk voort om te twisten,
opdat gij misschien in het laatste daarvan niet wat doet,
als uw naaste u zou mogen beschaamd hebben.

29:20

Hebt gij een man gezien, die haastig in zijn woorden is?
Van een zot is meer verwachting dan van hem.

Humeur en geduld
Spr. 12:16

De toorn des dwazen wordt ten zelven dage bekend;
maar die kloekzinnig is, bedekt de schande.

14:16,17

De wijze vreest, en wijkt van het kwade;
maar de zot is oplopende toornig, en zorgeloos.
Die haastig is tot toorn, zal dwaasheid doen;
en een man van schandelijke verdichtselen zal gehaat worden.

14:29

De lankmoedige is groot van verstand;
maar die haastig is van gemoed, verheft de dwaasheid.

15:18

Een grimmig man zal gekijf verwekken;
maar de lankmoedige zal den twist stillen.

16:32

De lankmoedige is beter dan de sterke;
en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.

19:11

Het verstand des mensen vertrekt zijn toorn;
en zijn sieraad is de overtreding voorbij te gaan.

19:19

Die groot is van grimmigheid, zal straf dragen;
want zo gij hem uitredt, zo zult gij nog moeten voortvaren.

☼

22:24,25

Vergezelschap u niet met een grammoedige,
en ga niet om met een zeer grimmig man;
opdat gij zijn paden niet leert,
en een strik over uw ziel haalt.

29:8

Spotdrijvende lieden blazen een stad aan brand;
maar de wijzen keren den toorn af.

29:22

Een toornig man verwekt gekijf;
en de grammoedige is veelvoudig in overtreding.

Dronkenschap en vraatzucht
Spr. 20:1

De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig;
al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn.

23:19-21

Hoor gij, mijn zoon! en word wijs,
en richt uw hart op den weg.
Zijt niet onder de wijnzuipers,
noch onder de vleesvreters;
want een zuiper en vraat zal arm worden;
en de sluimering doet verscheurde klederen dragen.

23:29-35

Bij wien is wee? Bij wien och arme?
Bij wien gekijf? Bij wien het beklag?
Bij wien wonden zonder oorzaak?
Bij wien de roodheid der ogen?
Bij degenen, die bij den wijn vertoeven; bij degenen,
die komen om gemengden drank na te zoeken.
Zie den wijn niet aan, als hij zich rood vertoont,
als hij in den beker zijn verve geeft, als hij recht opgaat;
in zijn einde zal hij als een slang bijten,
en steken als een adder.
Uw ogen zullen naar vreemde vrouwen zien,
en uw hart zal verkeerdheden spreken.
En gij zult zijn, gelijk een, die in het hart van de zee slaapt;
en gelijk een, die in het opperste van den mast slaapt.
“Men heeft mij geslagen”, zult gij zeggen, “ik ben niet ziek geweest;
men heeft mij gebeukt, ik heb het niet gevoeld;
wanneer zal ik opwaken?
Ik zal hem nog meer zoeken!”

Overspel
Spr. 5:1-6

Mijn zoon! merk op mijn wijsheid,
neig uw oor tot mijn verstand;
opdat gij alle bedachtzaamheid behoudt,
en uw lippen wetenschap bewaren.
Want de lippen der vreemde vrouw druppen honigzeem,
en haar gehemelte is gladder dan olie.
Maar het laatste van haar is bitter als alsem,
scherp als een tweesnijdend zwaard.
Haar voeten dalen naar den dood,
haar treden houden de hel vast.
Opdat gij het pad des levens niet zoudt wegen,
zijn haar gangen ongestadig, dat gij het niet merkt.

5:7-14

Nu dan, gij kinderen! Hoort naar mij,
en wijkt niet van de redenen mijns monds.
Maak uw weg verre van haar,
en nader niet tot de deur van haar huis;
opdat gij anderen uw eer niet geeft,
en uw jaren den wrede;
opdat de vreemden zich niet verzadigen van uw vermogen,
en al uw smartelijke arbeid niet kome in het huis des onbekenden;
en gij in uw laatste brult,
als uw vlees, en uw lijf verteerd is;
en zegt: “Hoe heb ik de tucht gehaat,
en mijn hart de bestraffing versmaad!
En heb niet gehoord naar de stem mijner onderwijzers,
noch mijn oren geneigd tot mijn leraars!
Ik ben bijna in alle kwaad geweest,
in het midden der gemeente en der vergadering!”

5:15-20

Drink water uit uw bak,
en vloeden uit het midden van uw bornput;
laat uw fonteinen zich buiten verspreiden,
en de waterbeken op de straten;
laat ze de uwe alleen zijn,
en van geen vreemde met u.
Uw springader zij gezegend;
en verblijd u vanwege de huisvrouw uwer jeugd;
een zeer liefelijke hinde, en een aangenaam steengeitje;
laat u haar borsten te allen tijd dronken maken;
dool steeds in haar liefde.
En waarom zoudt gij, mijn zoon, in een vreemde dolen,
en den schoot der onbekende omvangen?

5:21-23

Want eens iegelijks wegen zijn voor de ogen des HEEREN,
en Hij weegt al zijne gangen.
Den goddeloze zullen zijn ongerechtigheden vangen,
en met de banden zijner zonden zal hij vastgehouden worden.
Hij zal sterven, omdat hij zonder tucht geweest is,
en in de grootheid zijner dwaasheid zal hij verdwalen.

6:20-29

Mijn zoon, bewaar het gebod uws vaders,
en verlaat de wet uwer moeder niet.
Bind ze steeds aan uw hart,
hecht ze aan uw hals.
Als gij wandelt, zal dat u geleiden;
als gij nederligt, zal het over u de wacht houden;
als gij wakker wordt, zal hetzelve met u spreken.
Want het gebod is een lamp,
en de wet is een licht,
en de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens;
om u te bewaren voor de kwade vrouw,
voor het gevlei der vreemde tong.
Begeer haar schoonheid niet in uw hart,
en laat ze u niet vangen met haar oogleden.
Want door een vrouw, die een hoer is, komt men tot een stuk broods;
en eens mans huisvrouw jaagt de kostelijke ziel.
Zal iemand vuur in zijn boezem nemen,
dat zijn klederen niet verbrand worden?
Zal iemand op kolen gaan,
dat zijn voeten niet branden?

Alzo die tot zijns naasten huisvrouw ingaat;
al wie haar aanroert, zal niet onschuldig gehouden worden.
6:30-35

Men doet een dief geen verachting aan, als hij steelt
om zijn ziel te vullen, dewijl hij honger heeft;
en gevonden zijnde, vergeldt hij het zevenvoudig;
hij geeft al het goed van zijn huis.
Maar die met een vrouw overspel doet, is verstandeloos;
hij verderft zijn ziel, die dat doet;
plage en schande zal hij vinden,
en zijn smaad zal niet uitgewist worden.
Want jaloersheid is een grimmigheid des mans;
en in den dag der wraak zal hij niet verschonen.
Hij zal geen verzoening aannemen;
en hij zal niet bewilligen, ofschoon gij het geschenk vergroot.

7:1-5

Mijn zoon, bewaar mijn redenen,
en leg mijn geboden bij u weg.
Bewaar mijn geboden, en leef,
en mijn wet als den appel uwer ogen.
Bind ze aan uw vingeren,
schrijf ze op de tafels uws harten.
Zeg tot de wijsheid: “Gij zijt mijn zuster”;
en heet het verstand uw bloedvriend;
opdat zij u bewaren voor de vreemde vrouw,
voor de onbekende, die met haar redenen vleit.

7:6-9

Want door het venster van mijn huis,
door mijn tralie keek ik uit;
en ik zag onder de slechten;
ik merkte onder de jonge gezellen
een verstandelozen jongeling;
voorbijgaande op de straat, nevens haar hoek,
en hij trad op den weg van haar huis.
In de schemering, in den avond des daags,
in den zwarten nacht en de donkerheid.

7:10-13

En ziet, een vrouw ontmoette hem
in hoerenversiersel, en met het hart op haar hoede;
deze was woelachtig en wederstrevig,
haar voeten bleven in haar huis niet;
nu buiten, dan op de straten zijnde,
en bij alle hoeken loerende;
en zij greep hem aan, en kuste hem;
zij sterkte haar aangezicht, en zeide tot hem:

7:14-20

“Dankoffers zijn bij mij,
ik heb heden mijn geloften betaald;
daarom ben ik uitgegaan u tegemoet,
om uw aangezicht naarstiglijk te zoeken, en ik heb u gevonden.
Ik heb mijn bedstede met tapijtsieraad toegemaakt,
met uitgehouwen werken, met fijn linnen van Egypte;
ik heb mijn leger met mirre, aloë en kaneel
welriekende gemaakt;
Kom, laat ons dronken worden van minne tot den morgen toe;
laat ons ons vrolijk maken in grote liefde.
Want de man is niet in zijn huis,
hij is een verren weg getogen;

Hij heeft een bundel gelds in zijn hand genomen;
ten bestemden dage zal hij naar zijn huis komen.”
7:21-23

Zij bewoog hem door de veelheid van haar onderricht,
zij dreef hem aan door het gevlei harer lippen.
Hij ging haar straks achterna,
gelijk een os ter slachting gaat,
en gelijk een dwaas tot de tuchtiging der boeien.
Totdat hem de pijl zijn lever doorsneed;
gelijk een vogel zich haast naar den strik,
en niet weet, dat dezelve tegen zijn leven is.

7:24-27

Nu dan, kinderen, hoort naar mij,
en luistert naar de redenen mijns monds.
Laat uw hart tot haar wegen niet wijken,
dwaal niet op haar paden.
Want zij heeft veel gewonden nedergeveld,
en al haar gedoden zijn machtig vele.
Haar huis zijn wegen des grafs,
dalende naar de binnenkameren des doods.

22:14

De mond der vreemde vrouwen is een diepe gracht;
op welken de HEERE vergramd is, zal daarin vallen.

Prostitutie
Spr. 23:26-28

Mijn zoon! Geef mij uw hart,
en laat uw ogen mijn wegen bewaren.
Want een hoer is een diepe gracht,
en een vreemde vrouw is een enge put.
Ook loert zij als een rover;
en zij vermenigvuldigt de trouwelozen onder de mensen.

29:3

Een man, die de wijsheid bemint, verblijdt zijn vader;
maar die een metgezel der hoeren is, brengt het goed door.
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