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Uit “Des menschen begin, midden, en einde”: 
De Roede 

Jan Luyken (1649-1712) 

 

‘t Is beter dat de vriendschap slaat,  
Als dat de vijand vriendelijk praat. 

 
 

Als ‘t kindje stout is, moet het lijden, 
Dat hem zijn ouderen kastijden, 

Doch dat geschied hem niet uit haat; 

Gelijk het oude kind moet dragen, 
Des Heeren hand van liefdeslagen, 

Opdat het niet verderft in ‘t kwaad. 
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Spreuken 1:7-9: “De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten 
wijsheid en tucht. Mijn zoon! hoor de tucht van uw vader, en verlaat de leer van uw moeder niet; 
want zij zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel1 zijn, en ketenen aan uw hals. 

Hebreeën 12:4-11: “U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zon-
de. En u hebt vergeten de vermaning waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn kind, acht 
de tuchtiging van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem bestraft wordt. Want de 
Heere tuchtigt die Hij liefheeft en Hij geselt ieder kind dat Hij aanneemt. Als u tuchtiging verdraagt, 
behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader getuchtigd wordt? Maar 
als u zonder tuchtiging bent, die allen ten deel is gevallen, bent u bastaarden en geen kinderen. En 
verder, wij hadden onze aardse vaders die ons tuchtigden en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij 
ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons 
wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht getuchtigd, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij 
deel krijgen aan Zijn heiligheid. En elke tuchtiging schijnt op het moment zelf wel geen reden tot 
blijdschap te zijn, maar van droefheid. Maar achteraf levert zij hun die erdoor geoefend zijn een 
vreedzame vrucht van gerechtigheid op”. 

 
__________________________________ 

 
 

Ook online beschikbaar op http://www.dbnl.org/tekst/luyk001desm01_01/ 
Over Jan Luyken: http://www.dbnl.nl/auteurs/auteur.php?id=luyk001 en 
http://www.janluyken.com/index-nl.htm 
 

 
1 Kroon: zie Spreuken 4:9. 
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