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De kerk toen…

2



De kerk nu…
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7:10 Vraag jezelf niet af waarom het 
vroeger beter was dan nu. Het getuigt 
van weinig wijsheid als je daarnaar 
vraagt

1:9 Wat er was, zal er altijd weer zijn, 
wat er is, zal altijd weer worden gedaan. 
Er is niets nieuws onder de zon
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De Bijbel: Spreuken
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Een verzamelwerk van korte 
spreuken die tot doel hebben de lezer 
of toehoorder kennis, praktische 
levenswijsheid en moreel besef op 
allerlei gebied bij te brengen



Hoe gezond te leven?

De schijf van 5 De schijf van 3
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WERK

Spreuken 16:26
een mens zwoegt omdat hij 

moet eten
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De verleidingen van werk
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De risico’s van werk
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Spreuken 

• 23:4 Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij. 
Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. 

• 28:22 Een hebzuchtig mens jaagt rijkdom na, hij weet niet 
dat hem gebrek wacht. 

• 18:9 Wie lui is in zijn werk, werkt aan zijn eigen ondergang

• 13:4 de verlangens van een luiaard worden niet vervuld, een 
vlijtig mens wordt rijkelijk gelaafd
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Relaties
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Wat kan relaties uiteen drijven?
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Wat heeft dit tot gevolg?
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Spreuken

• 17:1 lezen we Beter een stuk droog brood en vrede, dan een 
huis vol met voedsel en ruzie

• 17:17 Je vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om 
je te helpen in tijden van nood

• 5:15 drink water uit je eigen bekken, ga naar de stromen van 
je eigen bron
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Zingeving
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Wij zijn op aarde om 
God te dienen en 
daardoor hier en in 
het hiernamaals 
gelukkig te worden
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•Mt. 5:16 Zo moet jullie licht schijnen 
voor de mensen, opdat ze jullie goede 
daden zien en eer bewijzen aan jullie 
Vader in de hemel.

•Mt. 6:33 Zoek liever eerst het koninkrijk 
van God en zijn gerechtigheid, dan zullen 
al die andere dingen je erbij gegeven 
worden. 
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God in het middelpunt
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