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Beste jongeren en oudere luisteraars, gisteren hebben we samen Prediker 4 vers 7-12 gelezen.  

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Het is de HEERE Zelf, Die in deze verzen tot u, jou en mij spreekt. Hij liet het Sálomo opschrijven. Maar steeds 

moeten wij beseffen: ‘Alzo spreekt de HEERE.’ Het is geen mensenwoord, maar Gods Woord (1 Thess.2:13). 

Ook het gaat om alles wat mensen ervaren in het leven van elke dag. De Prediker spreekt uit eigen ervaring! 

We hebben inmiddels veel gelezen van wat Sálomo in het leven heeft onderzocht en ervaren (Pred.1:13), 

goede en slechte dingen (Pred.1:17), blijdschap, een luxeleven en wijsheid (Pred.2). Maar al die ervaringen 

hebben hem diep teleurgesteld. Dus: hij raadt niemand aan hetzelfde te doen! Dát wil God tot ons zeggen. 

Wees toch niet zo dwaas – zoals veel mensen zeggen – ‘om alles uit het leven te halen wat erin zit’. De HEERE 

wil ons leren: waar doe je het voor? Waar leef je voor? Wat is jouw toekomst? Kun je daar voor God eerlijk 

antwoord op geven? Voor (W)(w)ie leef je? Eén van de mogelijke antwoorden zien we al direct in vers 7-8: 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

In de verzen 7-8 laat de Prediker ons meekijken naar een mens. Er is geen tweede in zijn leven: het is iemand 

die helemaal alleen is, geen kinderen en ook geen vrienden heeft. Een mens die helemaal opgaat in het werk. 

Daar komt geen eind aan: werken, werken, werken. ‘Van al zijn arbeid is geen einde.’ Dat levert wel heel veel 

rijkdom op. Maar ook aan rijkdom komt geen einde: geld, rijk zijn, nóg rijker worden... ‘zijn oog wordt niet 

verzadigd van den rijkdom’. Eindeloos blijven kijken, kijken naar zijn geld en rijkdom. Het gaat hier om iemand 

die ook geen geld wil uitgeven, gierig is. Hij is er ook niet tevreden mee, maar blijft hard werken en zwoegen 

om nóg meer geld te verzamelen. Het is nooit genoeg. Is dat een beeld van u, van jou? Werken is een opdracht 

en roeping. IJverig zijn is goed. Hard werken mag. Maar… hoeveel vrije tijd wordt opgevuld met werken en 

’s avonds beunen? Mag dat? Wil de Heere dit? Nogmaals: waar doe je het voor? Waar leef je voor? Wat is je 

toekomst? Voor (W)(w)ie leef je? We zien in deze verzen de diepste kern van wat zonde is: ‘in zichzelf gekeerd 

zijn, het op zichzelf gericht zijn’. Dát is zonde! Deze man houdt alles voor zichzelf. Geen liefde tot God. Geen 

liefde tot zijn naaste. Zelfs niet bereid om geld te geven aan de armen. Wat is het beeld van uw en jouw leven?  

Deze persoon vraagt zich dit allemaal niet af: ‘hij zegt niet: Voor wien arbeid ik toch en doe mijn ziel gebrek 

hebben van het goede?’ Bij het sterven moet hij alles aan anderen overlaten, terwijl hij helemaal alleen is, 

zonder familie en vrienden. Voor wie zal het worden? De kanttekening schrijft: ‘ze weten niet wie hun 

goederen zullen erven.’ We leven niet om te werken, maar mogen werken om in levensonderhoud te voorzien. 

Maar door zó te leven doet deze gierigaard ‘zijn ziel gebrek hebben van het goede’, doet zijn ziel geweld aan. 

Zowel voor het tijdelijk leven als voor het geestelijke leven. De Heere zegt ernstig: ‘Want wat baat het een 

mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade zijner ziel?’ (Matth.16:26). Hij doet zijn ziel schade aan! 

Het werkelijke geluk en de zaligheid is onbetaalbaar. Dat kan niet met het geld en bezit in deze wereld. Alleen 

Christus bloed en Zijn gerechtigheid redt van de dood. Zeg eens, jong en oud: waaruit is je geluk af te leiden? 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 

We zagen in vers 7-8 iemand die helemaal alleen is én voor zichzelf leeft. Prediker gaat verder in vers 9-12 

waar het gaat over relaties. De Bijbel is eerlijk, helder en onderwijzend over onderlinge relaties. Bij dit thema 

lezen we in vers 9: ‘Twee zijn beter dan één, want zij hebben een goede beloning van hun arbeid.’ Dit beeld 

is herkenbaar in bijvoorbeeld het dagelijkse werk. Samen werken is beter dan wanneer je er alleen voor staat. 

Mensen kunnen elkaar helpen, stimuleren, motiveren en waarderen. Dit laatste is een beloning van de arbeid, 

iets waar je dankbaar en tevreden mee voor mag zijn. De Heere plaatst soms – voor ons ongedacht – mensen 

op je pad om te ondersteunen. Of zoals we lezen in vers 10: om een metgezel, je naaste die gevallen is, weer 

op te richten. Wie zou dat anders moeten doen als er geen tweede persoon in de buurt is? Belangrijke les: 

hebben wij oog voor andere mensen, die alleen zijn óf door moeilijke omstandigheden er alleen voor staan? 

Na dit eerste beeld noemt de Prediker een tweede voorbeeld, vers 11. Ook het huwelijk is een gave van God. 

Zoals Adam en Eva bij elkaar gebracht zijn, zo doet Hij dat nóg: dat de Heere ‘aan een iegelijk zijn huisvrouw 

gelijk als met Zijn hand toebrengt’, zo staat in het huwelijksformulier. Het is een tere zaak voor mensen die 

nooit tot een huwelijk zijn gekomen of als het huwelijk geëindigd is door een sterfgeval of door echtscheiding. 

Zullen we ook in het bijzonder oog hebben voor deze mensen? De Heere roept ons ertoe op in deze verzen! 



Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

We leven in de tijd van Advent. Dat betekent: komst. Als het grote wonder van de komst van de Zaligmaker 

aan Maria bekend is gemaakt (Luk.1:26-38), met wie zou ze dat delen? Dan wijst de Heere haar de weg naar 

haar nicht Elisabet (Luk.1:39-56). Daar bevestigt de Heere Zijn Woord voor Maria door het wonderlijke 

getuigenis van Elisabet (vs.41-45). Het geloof van Maria wordt hierdoor versterkt. De Naam van de Heere 

wordt verheerlijkt in de lofzang van Maria (vs.46-55). Ze mag daar drie maanden blijven. Het leeftijdsverschil 

tussen de jonge Maria en de oude, grijze Elisabet speelt géén rol. Hetzelfde geldt voor Naómi en Ruth. Als er 

een geestelijke band mag zijn, vallen alle verschillen weg, zoals ook bij David en Jonathan. Het is een wonder 

als er mensen op uw weg worden geplaatst. Paulus kwam alleen in Korinthe en ontmoette Áquilla en Priscilla. 

Wij zouden zeggen: het klikte tussen hen. Ze hadden hetzelfde beroep: tentenmakers. Maar zo is het niet. 

Het is van de Heere! Hij brengt mensen op zijn pad, schenkt vriendschap en boven alles een geestelijke band. 

Jongeren, heeft de Heere zo ook mensen op jouw pad geplaatst? Vriendschap is een gave van God, 

waarvoor we Hem mogen danken. Denk je erom? Zullen we het waarderen en er zuinig op zijn?   

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

In vers 12 wordt dit alles opnieuw benadrukt: ‘En indien iemand den één mocht overweldigen, zo zullen de 

twee tegen hem bestaan; en een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken.’ Denk aan het voorbeeld van 

Paulus (Hand.14:19-20), die gestenigd en buiten de stad gesleept is. Zijn vijanden denken dat hij dood is. 

Kijk, dan staan zijn vrienden om hem heen. Staan wij zo ook om andere mensen, die in grote nood zijn? Ook 

als iemand in zonde gevallen is? Paulus schrijft in Gal.6:1-2 dat we ook in dat geval de ander moeten 

oprichten, op het rechte pad moeten brengen en elkaars lasten moeten dragen. In zulke situaties is het juist 

goed als er drie mensen zijn. De Prediker gebruikt het beeld van een touw of snoer, dat uit drie gevlochten 

touwen bestaat: ‘een drievoudig snoer wordt niet haast (niet zo gemakkelijk) gebroken.’ Maar hier moeten 

we niet denken zoals de wereld denkt: samen staan we sterk, zoals gezegd: ‘alleen samen krijgen we corona 

onder controle’. Nee: het is juist in diepe afhankelijkheid van God. Hij heeft mensen niet geschapen om voor 

zichzelf te leven. Ook niet om onafhankelijk te zijn van anderen. Maar om elkaar te dienen in de liefde. Zoals 

samen in het huwelijk: elkaar helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. 

Ook samen als ambtsdragers in de kerk. Of samen in evangelisatie en zending. Samen in de politiek en 

samen op het werk of samen in het runnen van een bedrijf. Samen op school en samen in het gezin. En 

samen als kerkelijke gemeente. Allemaal belangrijke horizontale lijnen. Hoe ziet uw en jouw leven eruit? Is er 

een drievoudig snoer in uw leven? Mag u de ander dienen in de liefde? 

Toch, boven dit alles gaat het om de verticale lijn, van Boven naar beneden. Gods kinderen belijden de 

gemeenschap der heiligen (HC, Zondag 21, vr./antw.55): ‘Eerstelijk dat de gelovigen, allen en een iegelijk, 

als lidmaten aan den Heere Christus en aan al Zijn schatten en gaven gemeenschap hebben.’ Dat allereerst! 

Eerst de verticale lijn, van Boven naar beneden. En dan de horizontale lijn: ‘Ten andere, dat elk zich moet 

schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te 

wenden.’ Dit is de gemeenschap der heiligen: de diepste betekenis van een drievoudig snoer, wat niet haast 

gebroken wordt. Jongeren, ken je dit leven? Hoe begin je de dag? Alleen? Met je smartphone, samen met 

het laatste nieuws en alle berichten die daarop binnenkomen? Of begin je de dag juist samen met de Heere 

in gebed, met het openen van je Bijbeltje? Besef dat je binnen één week tijd in het graf kunt liggen...  

Wat heb je dan bereikt, als je alleen bezig geweest bent met ‘ijdelheid en moeilijke bezigheden’ (vers 8)?  

Heb je dan geleefd voor jezelf? Voor uw bedrijf of carrière, het opbouwen van een glansrijke toekomst?  

Je toekomst valt in duigen als je geen échte toekomst hebt. Dat eindigt in de hel… de buitenste duisternis 

waar wening is en knersing der tanden. Er is alleen Toekomst als je door genade God in Christus mag kennen. 

Gerechtvaardigd om niet, ontvangen door het geschonken geloof. Vrede met God. Zoals John Knox in 1572 

mocht getuigen op zijn sterfbed, toen zijn vrienden (!) om hem heen stonden: ‘Ik mag dit ellendige leven 

verwisselen voor een gezegende onsterfelijkheid door Jezus Christus.’ En niet lang daarna fluistert hij:  

‘Nu komt het.’  

Hij tilt zijn hand op, zucht tweemaal en blaast dan zijn laatste adem uit. Eindelijk Thuis!      

We hopen, zo de Heere wil en wij mogen leven, tot de volgende keer! 


