
Spreuke 9:1-12 

Inleiding 

Die rysbakkie (Sjinese kinderverhaal) 

’n Ou dame met die naam Nii Yoo het drie elfjarige seuns uit die weeshuis aangeneem. Yii Noo het 

vir twee van hulle Lan Dua en Swa Jow mooi klere gekoop en hulle skool toe gestuur sodat hulle ’n 

behoorlike opvoeding kon kry. Gow sir, wat blind was, het sy egter soos ’n slaaf behandel. Hy het ou 

flenterklere en oorskietkos gekry, moes allerhande takies vir die ou dame verrig, en hy het geen 

skoolopleiding ontvang nie. 

Een nag, terwyl almal lê en slaap, het daar in die rysstoorkamer ’n brand uitgebreek wat soos blits na 

die woonhuis versprei het. Die oomblik toe Gow Sir van die vuur se rook en hitte bewus raak, het hy 

alarm gemaak en almal gewaarsku. Lan Dua en Swa Jow het danksy sy uuitroepe wakker geword, 

opgevlieg en uit die huis uitgestorm. Gow Sir het egter besef dat Nii Yoo sukkel om sonder hulp rond 

te beweeg, daarom het hy dieper die huis in gehardloop om haar te gaan help. Teen die tyd dat hy 

by haar uitkom, het die vlamme hulle omring. 

“Gou, Nii Yoo! Laat jou oë my gids wees” Gow Sir het haar op sy rug getel en Nii Yoo het gesê hoe hy 

moet loop. Gelukkig het hulle betyds veiligheid bereik. Die skok van die ervaring was egter nie goed 

vir haar swak hart nie, en sy was naby haar einde. Sy roep toe vir Gow Sir en sê vir hom: “Al het ek 

jou sleg behandel, het jy jou lewe gewaag om myne te red. Jy is ’n onselfsugtige seun. Uiteindelik het 

ek iemand gevind wat waardig was om my 

rysbakkie te ontvang. Nou kan ek in vrede 

rus.” Met die woorde het sy ’n rysbakkie aan 

Gow Sir oorhandig. “Die bakkie het die 

vermoë om wense te vervul.,” vertel sy. “Jy 

kan elke jaar een wens wens, of elke twee 

raar twee wense, of elke drie jaar drie wense. 

Onthou net: As die rysbakkie breek, verloor jy 

alles wat dit aan jou geskenk het. Pas dit mooi 

op. Wees wys in jou wense.,” was die ou 

dame se raad. Kort daarna het die ou dame 

haar laaste asem uitgeblaas en haar oë vir 

ewig gesluit. 

Lan Da en Swa Jow het dit aan Gow Sir oorgelaat om haar alleen te begrawe. Et voordat hy haar sou 

begrawe, het Gow Sir onwillekeurig gesug: “Ai, ek wens tog ek kon sien, dan het ek darem ’n 

herinnering aan haar gehad.” 

Sy woorde was nog nie koud nie, toe word sy wens vervul. SY oë het oopgegaan en hy kon sien.  Gow 

Sir was oorstelp. Hy het hom by die skool gaan inskryf, ’n werk by een van die winkels gekry sodat hy 

homself kon onderhou, en begin om die huis te herbou. 

“Dis seker die intense hitte en rook van die brand wat sy gesig herstel het,” het die dorpsmense 

gegis. Lan Dua en Swa Jow het egter nie die verduideliking gesluk nie. ’n Jaar later is hulle na Gow Sir 

toe om hom te ondervra. Toe Gow Sir hulle van die rysbakkie vertel, het hulle daarop aangedring dat 



hy die voordeel daarvan met hulle moet deel. Gow Sir het heel gewillig ingestem,, maar nie sonder 

dat hy die vermaning van die ou dame aan hulle oorgedra het nie. 

Toe wou Gow Sir weet: “Nou, waarvoor wil julle wens?” 

“’n Huis ... met baie om te eet ... altyd,” het Lan Dua geantwoord. 

“En dit sou gaaf wees as ons goeie punte in die skool kon behaal sonder om enigsens te studeer,” 

het Swa Jow  bygevoeg. 

Hulle het pas hulle wense uitgespreek, toe staan daar ’n huis reg oorkant die dame s’n wat halfpad 

afgebrand het. Daar was ’n oorvloed kos – in die spens, in die kombuis en op die eetkamertafel. Lan 

Dau en Swa Jow  het elkeen ’n peer geneem, en onmiddellik het nog twee pere verskyn om die twee 

te vervang wat hulle aan die eet was. Hulle sou ook ontdek dat hulle ingewikkelde maal- en 

deelsomme kan doen sonder dat hulle eens les ontvang het. “Dis nou net wat ons wil hê! Ons hoef 

nooit weer skool toe te gaan og te werk of honger te wees nie ... nooit weer nie.” Dit was dan ook 

presies hoe Lan Dau en Swa Jow hulle dae deurgebring het: doodgelukkig om rond te sit, te speel en 

hulle lui liggame te laat rus. Elke liewe dag. 

Gow Sir was ook doodgelukkig, want hy kon ook doen wat vir hom die lekkerste was – om te leer. Hy 

het soveel gelees en gestudeer as wat hy kon. 

So het drie jaar verbygevlieg. Dit was weer tyd dat die drie seuns – wat toe veertien jaar oud was – ’n 

tweede wens kon uitspreek. “Waarvoor wil julle wens?” wou Gow Sir weet.  

Lan Dau was gereed met sy antwoord: “My eie huis, langs die rivier, en ’n kis vol goud.” “Ek wens 

ook vir my eie huis; net dit moet groter as Lan Dua s’n wees en in plaas van langs die rivier moet dit 

bo-op ’n heuwel wees. En dan nog ... twee kiste goud.” Dit was Swa Jow se wens. Die rysbakkie het 

albei se wense vervul. 

“Ek wil ’n biblioteek vol boeke hê – so baie boeke dat dit my die volgende drie jaar sal besig houi,” 

het Gow Sir met ’n glimlag gesê. Die rysbakkie het dit vir hom geskenk. 

Lan Dau en Swa Jow het gelag. “Boeke?! Jy kan dit tog nie eet of indrukwekkende besittings 

daarmee koop nie. Boeke is net ’n vervelige spul woorde,” het hulle gereken. 

Gow Sir het die volgende drie jaar aanhou lees, aanhou skoolgaan en aanhou werk in die winkel. Lan 

Dau en Swa Jow het in hulle eie huise ingetrek, met hulle kiste goud. Hulle het die drie jaar 

deurgebring deur te speel, te eet en hulle liggame te laat rus. Toe het dit tyd geword dat die seuns – 

toe sewentien jaar oud – hulle derde wens uitspreek. Op die aangewese dag het Lan Dau en Swa Jow 

by Gow Sir se huis opgedaag om hulle eise te kom stel. 

Lan Dau het oorgeloop van gierigheid: “Ek soek ’n herehuis in die plek van die huis wat ek reeds het 

Dit moet die volgende insluit: een vertrek vol goud, ’n pragtige gedienstige vrou wat vir my baie 

gesonde, sterk seuns in die lewe bring, en ’n eretitel vir my. Ek wil die suksesvolste gowerneur wees 

wat hierdie dorpie nog ooit aanskou het.” 

Ook Swa Jow kon nie wag om sy gierigheid te bevredig nie: “Ek wil ook ’n herehuis in plaas van my 

ou huis hê. Dit moet die volgende insluit: twee vertrekke vol goud, ’n vrou wat pragtiger en 



gedienstiger is as Lan Dau se vrou en wat vir my talle sterk en gesonde seuns in die lewe bring. Ek wil 

’n status posisie hê vir myself. Ek wil die suksesvolste en spoggerigste handelaar wees wat hierdie 

dorpie nog ooit gesien het.” 

“En jy, Gow Sir, wat wil jy hê?” het Lan Dau en Swa Jow gewonder. 

“Ek wil nog boeke hê in die plek van die boeke wat ek reeds gelees en bestudeer het,” het hy sonder 

aarseling geantwoord. 

Lan Dau en Swa Jow wou hulle breek: “Sal jy dan nooit leer om slim te word nie?” het hulle 

kopskuddend gevra. 

Die rysbakkie het al drie se wense vervul. Lan Dau en Swa Jow was dolgelukkig met hulle nuwe 

lewensomstandighede en Gow Sir het maar aanhou lees, studeer en werk soos altyd. Op sy 

twintigste verjaarsdag het hy ’n pos as onderwyser gekry. Hy is ook getroud – met die winkel eienaar 

se dogter. 

Die tyd het aangebreek dat die jongmanne – toe een en twintig – hulle vierde wens uitspreek. Lan 

Dau en Swa Jow het teen daardie tyd albei twee seuns gehad. 

“Wens nou met wysheid: het Gow Sir hulle gemaan. 

“Ek wens ... dat ek die rysbakkie net vir myself kan hou. Dit moet net my wense vervul!” het Lan Dau 

dadelik uitgeroep. 

“Nee! Dit moet net my wense vervul!” het Swa Jow gegil en die rysbakkie blitsvinnig gegryp. “Maar 

ek het dit eerste gewens” en Lan Dau gestry en die rysbakkie by Swa Jow probeer afneem. 

Hulle baklei nog so, toe hoor hulle kaplaks. Die rysbakkie het op die grond geval, flenters.  

“Wat het julle aangevang?” het Gow Sir eers uitgeroep, en die volgende oomblik: “Ek kan nie sien 

nie! Ek kan niks sien nie!” Die rysbakkie het Gow Sir se gesig teruggevat, net so oombliklik soos wat 

hy dit nege jaar tevore ontvang het. Al sy boeke het ook verdwyn. 

Lan Dau en Swa Jow het weggestorm om te gaan kyk wat met hulle besittings gebeur het. Toe hulle 

aankom op die plekke waar hulle herehuise moes wees, het hulle net oop stukke velde en onkruid 

aangetref. Hulle toegewyde, pragtige vrouens en kinders was nêrens te vind nie, en daar was nie 

eens ’n muntstuk oor nie.  

Die volle omvang van die nagmerrie het Lan Dau en Swa Jow getref toe hulle besef hulle het ook 

hulle aansien verloor. In plaas daarvan dat hulle gesiene en gerespekteerde goewerneur en 

handelaar was, was hulle niks en niemand nie. En nog erger: hulle kon nie eens lees of skryf nie of 

eenvoudige somme maak nie. 

Gow Sir, daarenteen, het sy onderwyspos behou. Toe Lan Dau en Swa Jow dit uitvind, het hulle hom 

gaan spreek. “Hoe werk dit dat jy jou sig en daardie boeke verloor het, ,aar jy kan nog lees en skryf” 

wou Lan Dau weet. “Ja, en jy het nog jou vrou   en werk ook” het Swa Dau bygevoeg. 

“Ek kan nie meer lees en skryf nie! My sig was ’n geskenk van die rysbakkie, en daarom kon dit 

weggeneem word. Maar wat ek met my oë gesien het, dit kan nooit van my afgeneem word nie. Die 



boeke was ‘ geskenk van die rysbakkie, daarom kon dit weer teruggeneem word. Maar wat ek 

daardeur geleer en gelees het, dit is vir altyd myne. Dieselfde geld my vrou: Ek het haar nie te danke 

aan die rysbakkie se goedgunstigheid nie. Sy is so werklik soos ek en julle. 

Lan Dau en Swa Jow het uit hulle dwaasheid en selfsug geleer; hulle was baie jammer en skaam 

daaroor. Hulle het die twee oudste leerlinge in die skool geword... maar ook die twee mees 

toegewydes. Hulle het geleer dat die lewe is wat ’n mens kies om daarmee te maak. 

Meester Gow Sir is wyd gerespekteer as een van die wysste en goedhartigste onderwysers waarmee 

Sjina ooit geseën is. En op sy lessenaar het daar altyd ’n doodgewone rysbakkie gestaan. ’n Mens 

kon sien dat dit uit dosyne flentertjies aan mekaar gelas is. 

Agtergrond 

Spreuke is kort stellings wat raad gee vir ’n suksesvolle en gelukkige lewe. Dit was praktiese sake wat 

in die alledaagse lewe waargeneem is. In die Ou Testamentiese tyd was daar plekke, ons sou ook kon 

sê skole waar wysheid beoefen is. Hulle het voltyds gewerk aan die daarstel van wysheid. Dit is veral 

deur wysgere in die koning se paleis gedoen. Die wysheid was nie uniek net aan Israel nie. Ook ander 

volke het hulle daarmee besig gehou. So kry ons die Egiptiese Onderig van Amenemope en die 

Assiriese Woorde van Ahikar.  In hierdie werke is daar ooreenkomste met die boek Spreuke. Die 

boek Spreuke bestaan vermoedelik uit verskillende Spreuke bundels wat saamgevoeg is. 

Skriflesing: Spreuke 9:1-18 

Preek 

Wysheid wys die pad na ware lewe.  

Dwaasheid verlei jou die afdraaipaaie van ’n sinnelose lewe. 

Dit is ’n keuse wat ons moet uitoefen. ’n Goeie keuse lei tot positiewe gevolge. ’n Swak keuse lei tot 

negatiewe gevolge. 

Wysheid begin met die dien van die Here; wie die Heilige ken, het werklik insig. 

 

Dit keuse is ons elkeen s’n.  

 

 

 


