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MIJN VRAAG
Op de website Kommm! geplaatste vragen en antwoorden

Vraag nr. 005 (11 - 5 - ‘14).

Weer een vraag van Jan: Wat betekent Spreuken 11:26 - 'Wie zijn graan vasthoudt, wordt door

het volk vervloekt, wie het verkoopt, wordt gezegend.'

Dag Jan, 

De tekst die je aanhaalt, komt uit de NBV (de nieuwe bijbelvertaling). De NBG (de wat oudere

vertaling) zegt het zo: Wie koren achterhoudt, hem vloekt het volk; maar zegening daalt neer op

het hoofd van de verkoper.

Die woorden zeggen het direct al duidelijker. Het koren is er om verkocht te worden, zodat het volk te

eten heeft. Als je dat niet doet, maar het achterhoudt, verhongert het volk. Dan is het begrijpelijk, dat

ze zo reageren. Want als verkoper heb je volgens deze bijbelschrijver de morele plicht, om het ter

beschikking te stellen.

Tegelijk heeft deze tekst nóg een dimensie. Je moet Spreuken altijd lezen vanuit twee opties. De eerste

is de letterlijke betekenis. Daarover hadden we het daarnet. Maar er is nog een optie. Je zou kunnen

zeggen: dat is de profetische inhoudt van die tekst, de toepassing in geestelijk opzicht. Als je de tekst

van die kant bekijkt, dan is dit eigenlijk een gelijkenis. Dan staat er: ‘Wie beschikt over het Evangelie,

het geestelijke koren, en een prediker ervan is, maar het achterhoudt, het dus niet brengt aan de

mensen (= het niet ‘verkoopt’), die draagt een schuld, als ze daardoor verloren gaan. Maar hij die het

wel doorgeeft aan anderen, die zal de zegening daarvan ondervinden.’

Snap je de verantwoordelijkheid die een prediker van het Evangelie heeft? Paulus zegt: Wee mij, indien

ik het evangelie niet verkondig! Want doe ik dit gewillig, dan heb ik aanspraak op loon; maar doe ik het

niet uit eigen beweging, de taak blijft mij toch opgedragen (1 Korintiërs 9:17).

Arie van der Stoep 15 april 2014

Attentie! - Deze tekst mag voor eigen gebruik worden uitgeprint.

Publicatie of vermenigvuldiging mag alleen na toestemming van de

schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl. Die kan worden

gevraagd via de pagina Contact.

http://www.kommm.nl.

