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Beste luisteraar, jongeren en ouderen, van harte welkom!  

 

Gisteren hebben we Prediker 2: 12-16 gelezen. Vanuit het Bijbelboek Prediker krijgen wij 

handvatten voor de dagelijkse praktijk van het leven. Voortdurend lees je in dit Bijbelboek 

afwegingen wat wijs of dwaas is. Een goed leven is een leven waarin de mens de Heere 

hartelijk liefheeft. In hoofdstuk 2 staat plezier en geluk centraal. De conclusie is dat óók 

plezier en geluk vergankelijk is. 
 

In vers 12-16 lezen we dat Prediker naar alles kijkt wat hij in zijn leven gedaan heeft. De 

conclusie is: Wijze mensen zijn niet beter. Zowel dwaze én wijze mensen hebben te maken 

met ellende, lijden en uiteindelijk de dood. En als eenmaal de dood komt, dan worden alle 

mensen hetzelfde behandeld. Er is geen onderscheid.  
 

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In vers 16 lezen we: Want er zal in eeuwigheid niet meer gedachtenis van een wijze, dan van 
een dwaas zijn; aangezien hetgeen nu is, in de toekomende dagen altemaal vergeten wordt; 
en hoe sterft de wijze met den zot? De dood behandeld wijze en dwaze mensen hetzelfde. Of 

je nu rijk bent of arm, wijs of dwaas, Nederlander of Canadees, kerkelijk of niet kerkelijk, de 

dood maakt hierin geen verschil. Als Christus niet eerder terugkomt, komt voor állen de 

dood. Voor de één vroeg en voor de ander laat. Voor állen geldt: sterven is God ontmoeten. 

Ook hierin is geen verschil. Of je nu in Hongkong in het duurste huis van de wereld woont 

(ter waarde van €392 miljoen euro) of als je in een hutje in Afrika woont, er is geen verschil. 

Voor allen geldt zoals we in Psalm 75 zingen: God is rechter, die 't beslist; 
Die, als aller Oppervoogd, deez' vernedert, dien verhoogt. Daarom… voor állen is één ding 

nodig! En daarvan lezen we in Johannes 3:3 – Jezus antwoordde en zeide tot hem: 
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand (wijs of dwaas, rijk of arm) wederom 
geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Jongelui, ben jij financieel rijk? Of ben 

jij financieel arm? Het maakt geen verschil. Het gaat er niet om of je rijk bent naar wereldse 

maatstaven, maar of je rijk bent in God. Veel belangrijker is te weten of je God kúnt 

ontmoeten.  

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  
Door de zondeval komt de mens in aanraking met ziekte, ellende en de dood. We lezen in 
Genesis 2:16 en 17 – En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes 
hofs zult gij vrijelijk eten; maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan 
zult gij niet eten; want ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. In het paradijs 
is er ruim genoeg eten. Adam en Eva mogen van alle bomen eten, behalve van de boom der 
kennis, des goeds en des kwaads. Dit is een gebod en wordt ook wel het proefgebod 
genoemd. De Heere wil vrijwillig gediend worden en stelt de mens op de proef of Hij ook 
vrijwillig gediend wordt. De Heere is heel duidelijk, want het eten van de verboden boom zal 
leiden tot de eeuwige dood. En de kanttekening verklaart zo helder dat het gaat om de 
drievoudige dood: De lichamelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. Wat leert 
dit gedeelte mij over de mens? De mens zélf is de oorzaak van alle ellende, ziekte en de 
dood. 
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  
In dit Bijbelgedeelte en Bijbelboek wordt duidelijk dat veel dingen ijdel zijn. We lezen in het 
Bijbelboek Prediker in totaal 38 keer dat iets ijdel is. Daarom kun je denken aan het 



kernwoord ‘ijdel’ of ‘ijdelheid’. Het woord ijdelheid betekent ‘wind’, ‘lucht’, ‘nietigheid’, 
‘leegheid, ‘nutteloosheid’ of ‘vergankelijkheid’. Vanuit het Bijbelboek Prediker worden we 
daartegen ernstig gewaarschuwd. Alles wat niet te maken heeft met het leven en dienen 
van God is in de ogen van God ijdelheid. In het aantekeningboekje staat ook zo onderwijzend 
bij ‘ijdelheid’: Leeg van God. Alles wat je doet zonder God is leeg. Het is lucht, het heeft geen 
recht van bestaan. Ontdekkend, vind je niet? 
 
Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  
Alle mensen zijn gelijk. Dit heeft raakvlakken met Psalm 49:1-3 waar staat: Een psalm, voor 
den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. Hoort dit, alle gij volken! neemt ter 
ore, alle inwoners der wereld, zowel slechten als aanzienlijken, te zamen rijk en arm! 
Psalm 49 wordt ook wel een wijsheidspsalm genoemd. De dichter van deze psalm roept alle 
volken op om naar hem te luisteren! Of je rijkt bent of arm, wijs of dwaas, voor allen wordt 
het eenmaal sterven! 
 
Zo ook voor Frederik…  

Frederik, een zigeunerjongen, komt na een zwervend leven als stalknecht in dienst van een 

rijke landheer. Als deze de geniale muzikale gaven van de jongen ontdekt, wordt hij als 

zanger en violist aangesteld om de feesten op het landgoed te verzorgen. Het contact met 

een godvrezend tuinmansechtpaar mag het middel zijn tot zijn bekering. Voor Frederik 

wordt het onmogelijk om nog langer aan de ijdele feesten op het landgoed zijn muzikale 

bijdragen te leveren. Opnieuw staat er een feest gepland. Het publiek verwacht weer een 

spetterend optreden van deze jonge knaap. Frederik verschijnt op het podium en neemt het 

woord: “Beste mensen, tot nu toe heb ik alleen maar ijdele liederen laten horen. Maar Gode 

zij dank, sinds korte tijd heb ik andere liederen mogen leren die voor u allen en mij een rijke 

en allesomvattende inhoud hebben.” Even later klinkt zacht de begeleidende muziek van zijn 

viool door de zaal. Alle gezichten zijn naar het podium gewend en geïmponeerd horen ze de 

zanger zijn eerste lied aanheffen: 

 

Gij, volken, hoort; waar g' in de wereld woont, 
't zij laag van staat, of hoog, met eer bekroond; 
't zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. 
Mijn mond brengt niets dan lout're wijsheid voort, 
bij mij in 't hart opmerkzaam overdacht. 
Ik neig het oor, daar 'k op Gods inspraak wacht, 
naar 's HEEREN spreuk, en zal u, op de snaren 
der blijde harp, geheimen openbaren. 
(Psalm 49:1) 
 

Na dit vers, laat hij zijn zuivere stem opnieuw horen en zingt ook het tweede, derde en 

vierde vers van deze psalm. Sommige hoorders worden onrustig. Anderen ergeren zich. 

Maar de jonge Frederik kan zich niet meer bedwingen. Zichtbaar bewogen lopen de tranen 

over zijn wangen. Het wordt ademloos stil in de zaal. Een donkere blos kleurt zijn gezicht 

en terwijl hij met een glimlach zijn viool, schijnbaar onbewust, op een onder zijn bereik 

staand tafeltje legt, zingt hij uit volle borst: 

 

Hoewel zijn weg niets is dan ijdelheid, 
En hij zichzelf door dwazen hoogmoed vleit, 
Stapt echter 't kroost, dat in der oud'ren woord 



Behagen schept, op 't zelfde doolpad voort. 
De dood maait ook dier kind'ren leven af; 
Zij volgen hen, als schapen, naar het graf; 
En in den dag, den groten dag des HEEREN, 
Zal over hen d' oprechte triomferen. 
(Psalm 49:5) 
 
De laatste regels heeft de jonge knaap uitgejubeld. Er verschijnt een zichtbare glans op zijn 

gezicht. Hoogst ernstig klinken de volgende woorden uit vers 6: 

 

Men denkt niet meer aan hun verleden staat, 
Wijl al hun glans met hen in 't graf vergaat; 
Maar na den dood is 't leven mij bereid; 
God neemt mij op in Zijne heerlijkheid. 
 

Nauwelijks is dit vers uitgezongen… Frederik zakt in elkaar. Terstond is het voor hém waar 

geworden: Maar na den dood is 't leven mij bereid; God neemt mij op in Zijne heerlijkheid. 
Wat een gelukkige zanger!  

 

Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven?  

In het Bijbelboek Prediker lezen we de ervaringen van Salomo. Door zijn levenservaring wil 

hij de mens ernstig waarschuwen. Hij heeft in zijn leven veel goede en slechte dingen 

‘uitgeprobeerd’. We lezen over vreugde, een luxe levensstijl, wijsheid, werk en vrouwen. 

Nergens lezen we dat Salomo aanmoedigt om hetzelfde te doen. In Prediker 2:17 kunnen we 

lezen dat Salomo over dit alles teleurgesteld is. We lezen: Daarom haatte ik dit leven, want 
dit werk docht mij kwaad, dat onder de zon geschiedt; want het is al ijdelheid en kwelling 
des geestes. Het ware en blijvende geluk is niet te vinden in iets van deze aarde. In het licht 

van de dood is alles op deze aarde ijdelheid. Jongelui, een belangrijke les voor ons 

persoonlijk hart en leven. Miljarden mensen op deze wereld zijn druk met ‘niets’, druk met 

ijdelheid. En jij? Waar ben jij héél druk mee? Moet je niet heel eerlijk concluderen dat véél 

dingen, in het licht van de grote eeuwigheid, ijdelheid is? In Prediker 12:13 en 14 komt 

Salomo met de conclusie: Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en 
houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen. Want God zal ieder werk in het gericht 
brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.  
 
Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen, 
Dat Gij, o HEER, hem gunsten wilt bewijzen, 
Dat Gij hem kent? Wat is des mensen kind, 
Dat Gij het acht en zo getrouw bemint? 
Hij mag den naam van ijdelheid wel dragen; 
Zijn tijd is kort, en al zijn levensdagen, 
Hoe groot, hoe sterk hij op deez' aarde zij, 
Gaan snel, gelijk een schaduwe, voorbij. 
(Psalm 144:2) 
 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer!  

 

 


