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Beste luisteraar, jongeren en ouderen, van harte welkom! Gisteren hebben we Prediker 7:1-

6 gelezen.  
 

Wat leert dit gedeelte mij over God? In vers 3 lezen we: Het treuren is beter dan het lachen; 
want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeterd. Misschien herken je het 

wel. Je bent ergens verdrietig om. Op het moment van je verdriet verlang je naar het 

moment dat je niet meer verdrietig bent. In het verdrietig zijn liggen belangrijke lessen. 

Want verdriet leert je om uit te zien náár het moment dat je weer blij kunt zijn. En zo werkt 

de Heere geestelijk ook. Als de Heere je gaat voorbereiden tot de zaligheid, dan werkt Hij 

met Zijn Heilige Geest in je hart. Hij laat je dan door Zijn Wet  zien én voelen dat je een 

verloren zondaar bent. Vanuit je verlorenheid verlang je dan naar de redding. Vanuit je 

zielsverdriet verlang je naar de Zaligmaker Die de uitkomst kan en wil geven. De 

kanttekening onderwijst ook: Dat is, het is beter een Goddelijke droefheid te hebben en over 
zijn zonden te treuren, dan wereldse vreugde te hebben; want de Goddelijke droefheid is 
goed voor de ziel. Vanuit de kanttekening worden we verwezen naar 2 Korinthe 7:10 waar 

staat: Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid; maar de 
droefheid der wereld werkt den dood. En ook bij dit vers lezen we zo mooi bij de 

kanttekening: Dat is, (een droefheid) die van God komt, Gode aangenaam is, en den zondaar 
tot God brengt.  

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? In vers 5 staat: Het is beter te horen het bestraffen 
des wijzen, dan dat iemand hore het gezang der dwazen. Jongelui, wil jij graag dat iemand 
je terechtwijst? Doorgaans houden we daar niet zo van. In vers 5 lezen we dat het beter is 
dat je met iemand omgaat die je terechtwijst dan iemand die je nooit terechtwijst. Denk 
hierbij ook aan het vijfde gebod. In de Heidelberger Catechismus over de uitleg van het 5e 
gebod staat ook zo onderwijzend: en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw 
bewijze, en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe. 
Als mens heb je voortdurende correcties nodig. In vraag en antwoord 108 van de 
Heidelberger Catechismus lezen we ook: Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk 
onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Antw. Ja wij; tenzij dan dat wij 
door den Geest Gods wedergeboren worden. Zie je, dát is ons bestaan! Geneigd tot alle 
kwaad! En dáárom heeft de mens telkens weer correcties nodig.  

Wat leert dit gedeelte mij nog meer over de mens? In vers 6 lezen we: Want gelijk het geluid 
der doornen onder een pot is (die boven het vuur hangt), alzo is het lachen eens zots. Dit is 
ook ijdelheid. Dwaze mensen worden met brandende doornen vergeleken. Wanneer je 
doornen met vuur aansteekt, dan gaat het knetteren. Ook is het in korte tijd verbrand. Je 
hoort dus veel geknetter, maar je krijgt er nagenoeg geen warmte van. In het licht van de 
grote eeuwigheid zijn alle ijdele feesten en pleziertjes zoals doornen die verbrand worden. 
Het is snel voorbij. Het is maar even en heeft geen eeuwigheidswaarde. Wat een les voor de 
mens! 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? Ook in deze verzen 
lezen we tegenstellingen. En dat lezen we niet alleen in het Bijbelboek Prediker. In de hele 
Bijbel worden vaker het ene uiterste tegenover het andere uiterste gezet. In de Psalmen 
wordt de goddeloze tegenover de rechtvaardige gezet. In Efeze 2 wordt gesproken over óf 
dood óf levend. Zo zien we in de Schrift verschillende thema’s met telkens hetzelfde 
patroon van óf het een óf het ander. Daarom is Gods Woord ook zo helder en eerlijk. De 
Heere wil niet dat Zijn Woord onduidelijk is. Nee, juist door de helderheid van óf het een óf 



het ander kan de mens weten aan welke kant hij staat. Zijn Woord is een eerlijke Bron voor 
zelfonderzoek.  
 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? In vers 1 lezen we 
twee spreuken: Beter is een goede naam, dan goede olie, en de dag des doods, dan de dag, 
dat iemand geboren wordt. In dit vers staan twee spreuken. De eerste spreuk betekent dat 
een goede naam belangrijk is. De tweede spreuk betekent dat de dood beter is dan het 
leven. Deze woorden baseert Salomo op de voorgaande hoofdstukken waarin veel zinloze 
dingen en moeiten zijn beschreven. Jongelui, je begrijpt dat het hier wél over Gods kinderen 
gaat. Want voor Gods kinderen is de dag van het sterven de beste dag! Daarom heeft dit 
vers raakvlakken met Psalm 73:24 waar staat: Gij zult mij leiden door Uw raad; en daarna 
zult Gij mij in heerlijkheid opnemen. Wat een gelukkig volk! 

Het tegenovergestelde is dan ook waar. Voor alle onbekeerden is de dag van sterven een 
verschrikkelijke dag. Zo ook eens van een vloekende zeeman… In een café ergens in 
Engeland waren twee zeelieden, die zich aan sterke drank te buiten gingen. Op een gegeven 
moment begon één van hen vreselijk te vloeken. De twee mannen kregen vervolgens hevige 
ruzie en wilden elkaar te lijf gaan. De ruwste zweerde dat hij de ander zou doodsteken. Op 
het rumoer kwam de waard toelopen en probeerde de twee tot bedaren te brengen. Hij 
vroeg: “Als God je nu eens doden zou en in de hel zou werpen, wat dan?” De ruwste man 
antwoordde hierop met een vreselijke vloek en zei: “Dat kan God toch niet” en hij hief zijn 
glas bier omhoog en vervolgde: “Als God het doen kan, dan zal ik in de hel zijn, vóór ik dit 
glas bier zal leeggedronken hebben.” Terwijl hij het glas naar zijn mond bracht, met de 
bedoeling die zo snel mogelijk leeg te drinken, zakte hij in elkaar en stierf. Zo ging deze 
goddeloze zeeman al vloekende de eeuwigheid in.  

Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven? In vers 2 lezen we: Het is beter te 
gaan in het klaaghuis, dan te gaan in het huis des maaltijds; want in hetzelve is het einde 
aller mensen, en de levende legt het in zijn hart. In dit vers worden ook weer twee uitersten 
tegenover elkaar gezet. Een begrafenis staat tegenover een huis waar feest wordt gevierd. 
We lezen dat het beter is om naar een begrafenis te gaan dan naar een feest. Dit gaat tegen 
ons gevoel in. We gaan liever ergens heen waar gelachen wordt en niet waar gehuild wordt. 
En toch bedoelt Salomo hiermee een belangrijke les voor ons persoonlijk hart en leven. Bij 
een begrafenis word je bepaald bij de vergankelijkheid van het leven. Je wordt bepaald bij 
je eigen sterfdag. Een begrafenis laat diepe indrukken na. Daarom staat er ook: en de 
levende legt het in zijn hart. Jongelui, het zal verschrikkelijk zijn dat de roepstemmen van 
alle sterfgevallen in de wind worden geslagen. Met een onsterfelijke én ongeredde ziel zo 
door te leven is ontzettend erg. Daarom is het zó waar hetgeen Salomo zegt, dat het beter 
is om naar een begrafenis te gaan, dan door te gaan met allerlei pleziertjes en feesten. In 
dat opzicht is het juist goed om naar een begrafenis te gaan. Je bent langere of kortere tijd 
geleden vast weleens naar een begrafenis geweest. Van harte toegewenst dat het gebed uit 
Psalm 39:3 de vrucht mag zijn: 
 
"O HEER, ontdek mijn levenseind aan mij; 
Mijn dagen zijn bij U geteld; 
Ai, leer mij, hoe vergankelijk ik zij; 
Een handbreed is mijn tijd gesteld; 
Ja, die is niets; want, schoon de mens zich vleit, 
De sterkst' is enkel ijdelheid." (Psalm 39:3) 
 
Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 
volgende keer!  


