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Het boek Prediker …  

 

In Pred. 1:1 staat: De woorden 

van Prediker, de zoon van Da-

vid, koning te Jeruzalem.   In dit 

boek zijn de woorden van Salo-

mo te vinden. 

 

Het woord "Prediker" wil hier 

zeggen: een leraar voor het volk, 

een volksprediker. 

 

Het woord "ijdelheid" is een 

kernwoord uit dit boek.  Het 

komt 37x voor.   

 

In Pred. 1: 2 staat:  IJdelheid der 

ijdelheden, zegt Prediker, ijdel-

heid der ijdelheden!  Alles is ij-

delheid!   

 

Zoals men zegt: Koning der ko-

ningen, zo moet men het ook 

zeggen bij: "ijdelheid der ijdel-

heden":  het toppunt van ijdel-

heid.    

 

Vers 3 zegt: Welk voordeel heeft 

de mens van al zijn zwoegen, 

waarmee hij zich aftobt onder 

de zon. 

 

De uitdrukking  "onder de zon" 

komt 27x in het boek Prediker 

voor.   

 

Als men niet wedergeboren is en 

als men niet met Christus opge-

wekt en in de hemel gezet is, 

zoals in Efeze 2:6 staat, dan 

leeft men inderdaad onder de 

zon. 

 

Maar een wedergeboren christen 

mag door genade "boven de 

zon" leven en dan kan alles, wat 

men zegt en doet, zinvol worden 

en alles behalve ijdel. 

 

Col. 3:23/24 leert ons:: 

Wat gij ook doet, verricht uw 

werk van harte, als voor de 

Here en niet voor mensen;  

gij weet toch, dat gij van de 

Here tot vergelding de erfenis 

zult ontvangen. Gij dient 

Christus als heer. 

 

Als wij op deze wijze de Heere 

Jezus dienen, als wedergebore-

nen, dan is alles zinvol, zowel 

onze woorden als onze werken. 

 

En wij zullen als vergelding, als 

beloning van Christus, de erfe-



       -  2  - 
 

nis ontvangen.  Dan is ons leven 

verre van ijdelheid maar wordt 

alles zinvol!  Maar Prediker 

kende deze blijde boodschap 

niet.  

 

Maar we kunnen toch nog veel 

goeds uit het boek Prediker ha-

len en we beginnen bij Pred. 

3:13 waar staat: 

 

Kortom, als iemand eet en drinkt 

en het goede geniet bij al zijn 

zwoegen, dan is dat een gave 

Gods. 

 

En ook in Pred. 5:7 

Zie, wat ik als goed heb opge-

merkt, is dit: dat het voortreffe-

lijk is te eten en te drinken en 

het goede te genieten bij al het 

zwoegen. 

 

En ook zegt Prediker 9:7 

Welaan dan, eet uw brood met 

vreugde en drink uw wijn met 

een vrolijk hart, want als gij dit 

doet, dan heeft God dit reeds 

lang zo gewild. 

 

God heeft het reeds lang zo ge-

wild, dat wij met vreugde ons 

brood eten en de vrucht van de 

wijnstok met een vrolijk hart 

drinken. 

 

Daarbij voeg Prediker er nog 

enkele belangrijke woorden aan 

toe in vers 8: 

 

Laten uw klederen te allen tijde 

wit zijn en olie ontbreke niet op 

uw hoofd. 

 

Te allen tijde – ook bij ons eten 

en drinken en feestvieren - witte 

klederen (symbool van de rein-

heid) en olie op het hoofd (zin-

nebeeld van de zalving van de 

Geest). 

 

Ook voegt Prediker in 5:9a er 

nog iets aan toe namelijk:   

 

Geniet het leven met de vrouw 

die gij liefhebt.  

 

Het is een oproep van de Predi-

ker, om van de goede dingen 

van het leven te genieten.   

 

Soms moet je het werk het werk 

laten en de boel de boel laten.  

 

Tijd nemen om rustig te eten, je 

vrouw te bedanken voor het 

eten, wat ze weer heeft klaarge-
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maakt.  Tijd nemen om de din-

gen van de dag samen door te 

nemen. te genieten van je vrouw 

of man, of als je die niet hebt, 

van je christenvrienden. 

 

Dan nog een praktische wijs-

heid, genoemd  in Pred. 7:9 

waar staat: 

 

Wees niet te spoedig geërgerd in 

uw geest, want ergernis huist in 

de boezem der dwazen.  

 

Wanneer we merken, dat er er-

gernis in onze geest is, dan heb-

ben we dus terecht een reden, 

om onszelf een dwaas te vinden.  

 

We gaan verder met een belang-

rijk woord in Prediker 4:17 waar 

staat:  

 

17 Behoed uw voet, als gij naar 

Gods huis gaat; immers, nade-

ren om te horen is beter dan het 

offeren der dwazen, want die 

weten niet, dat zij kwaad  doen. 

 

Behoed uw voet  …  ga met een 

geopend hart naar een samen-

komst of Bijbelstudie, om te ho-

ren. 

 

Naderen om te horen is beter 

dan het offeren der dwazen  

 

Men kon vroeger louter voor de 

vorm offers brengen.  

 

Pred. 5:1 

 

1 Wees niet overijld met uw 

mond, en uw hart haaste zich 

niet om een woord voor Gods 

aangezicht uit te spreken; want 

God is in de hemel en gij zijt  op 

de aarde, laten daarom uw 

woorden weinige zijn. 

 

Best een belangrijk woord, ook 

voor nu:  haast je niet om een 

woord voor Gods aangezicht uit 

te spreken. 

 

Laten je woorden weinige zijn! 

 

Bij dit vers staat in de NBG ver-

taling een verwijzing naar Jaco-

bus 1:19 waar staat: 

 

Weet dit wel, mijn geliefde 

broeders: ieder mens moet snel 

zijn om te horen, langzaam om 

te spreken, langzaam tot toorn 

 

Ja, dat is nuttig voor ieder mens.   
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Ook gaf Salomo – geïnspireerd 

door de Heilige Geest – ons de 

vermaning in Spreuken 10:19 

waar staat: 

 

In veelheid van woorden ont-

breekt de overtreding niet, maar 

wie zijn lippen bedwingt, is ver-

standig. 

 

We gaan naar Prediker 7 waar 

boven staat: De ware wijsheid  

en lezen in vers 2: 

 

Het is beter te gaan naar een 

huis van rouw dan te gaan naar 

een huis van feestgelag; want 

dat is het einde van ieder mens 

en de levende neme het ter har-

te. 

 

Dit woord spreekt voor zich; 

men wordt op een begrafenis 

vaak doordrongen van de rechte 

levensernst. 

 

De ware wijsheid van Prediker 7 

komt ook naar voren in vers 14 

waar staat: 

 

Wees goedsmoeds in tijd van 

voorspoed, maar denk op de 

kwade dag: ook deze heeft God 

gemaakt evenzeer als die.  

Tenslotte gaan we nog naar het 

slotwoord van al het gehoorde 

en dat staat in Prediker 12:13/14 

 

Van al het gehoorde is het slot-

woord: Vrees God en onderhoud 

zijn geboden, want dit geldt voor 

alle mensen. 

 

Want God zal elke daad doen 

komen in het gericht over al het 

verborgene, hetzij goed, hetzij 

kwaad. 

 

Dat is het slotwoord van het 

boek Prediker. 

 

Vrees God, en dat betekent: heb 

ontzag voor Hem.   

 

Onderhoud Zijn geboden, zoals 

ook Jezus sprak in Johannes 

14:21 waar staat: 

 

Wie Mijn geboden heeft, en 

ze bewaart, die is het, die Mij 

liefheeft.    

 

En wie Mij liefheeft, zal ge-

liefd worden door Mijn Va-

der,  en Ik zal hem liefheb-

ben, en Mijzelf aan hem 

openbaren. 


