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Verantwoording 
Good Morning Girls is een initiatief van Courtney Joseph – van www.womenlivingwell.org – en 
houdt in dat er elke dag een hoofdstuk uit de Bijbel gelezen wordt, vijf dagen per week. Oude en 
Nieuwe Testament worden afgewisseld en zo wordt de hele Bijbel in een aantal jaar gelezen. 

Waar de meeste Bijbelboeken volgens bovenstaand schema gelezen worden, is bij het Bijbelboek 
Prediker gekozen voor een andere opzet. Courtney Joseph en Beverly Wise hebben een 
diepgaande studie geschreven, waarbij er kortere gedeelten worden gelezen. Door middel van 
uitleg, achtergrondinformatie en vragen gaan we diep in op het Bijbelboek Prediker en leren we 
over wijsheid om goed te leven. 

Op mijn blog www.flourishlikeapalmtree.nl schrijf ik over “Good Morning Girls” – kortweg: GMG. 
Met toestemming van Courtney Joseph en als onderdeel van GMG-international publiceer ik daar 
o.a. leesroosters en reflectievragen. Op basis van het Engelstalige boek van Good Morning Girls, 
is dit Nederlandstalige werkboek ontwikkeld. Voor het citeren van Bijbelteksten is gekozen voor 
de Herziene Statenvertaling. Waar de Engelse vertaling duidelijker was, is deze toegevoegd. 

Ik nodig je uit om mee te doen met deze studie van het Bijbelboek Prediker. Op mijn blog zijn de 
benodigde roosters en materialen te vinden. Dit werkboek kun je gebruiken als een hulpmiddel 
in je stille tijd en als een dagboek om later terug te lezen wat je hebt ontdekt in Gods Woord. 

Lees je Bijbel, bid elke dag, zodat je groeien mag! Groeien als een palmboom! 

Liefdevolle groet, Annelies 
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Inleiding 
 

 

 

Het was mijn eerste dag bij de Griekse les op het Moody Bible Institute. De professor liep 
langzaam de ruimte rond en gaf ieder van ons een Griekse bijnaam voor dat schooljaar. Hij keek 
me aan en vroeg: “Wat is je naam?”. 

“Courtney Wise”, antwoordde ik. “Ben je wijs, miss Courtney?” Ik dacht stilletjes na, alsof ik die 
vraag nooit eerder had gehoord. “Ik probeer het te zijn”, was mijn reactie. De professor 
antwoordde: “Dan is miss Sophos jouw naam in deze les.” 

Miss Sophos. Ik vond het leuk. In de Griekse taal betekent het woord ‘sophos’ wijs. De eerste 21 
jaar van mijn leven liep ik rond met de naam ‘miss Wise’, maar dat was ironisch omdat ik me nooit 
heel wijs voelde.  

Ik ben altijd een bruisend iemand geweest, die niet altijd dacht aan haar manieren wanneer ik 
met vrienden kletste. Dus ik ben er vrij zeker van dat ‘wijs’ niet het woord was dat gebruikt werd 
om mij te beschrijven, behalve dat ik overal waar ik kwam, bekend was als Courtney Wise.  

In tegenstelling tot mij was er mijn moeder, Beverly Wise. Haar achternaam leek me meer geschikt 
dan de mijne. Mijn moeder had altijd haar Bijbel op de keukentafel, met gekleurde potloden en 
schriften tot de rand gevuld met haar reflecties van Gods Woord. Als kind was ik verbaasd over 
de manier waarop Bijbelverzen van haar tong leken te rollen op de meest geschikte momenten. 

Sinds ik een klein meisje was, ben ik getuige geweest van haar wandelen met God. Ze is 
standvastig en vastberaden in haar geloof. Ze is voor altijd een student van het Woord en zoekt 
om meer te weten over haar eerste liefde. Ze is een wijze lerares, niet alleen voor haar drie 
dochters, maar ook voor honderden vrouwen die haar Bijbelstudies de afgelopen 35 jaar hebben 
bijgewoond. 

Het is mij een eer om deze Bijbelstudie met mijn moeder te schrijven, mijn eerste lerares van 
Gods Woord. Als klein meisje van 5 jaar vouwde ik mijn handen en bad met haar om een gelovige 
te worden. 

Ik heb een lange reis achter de rug in het streven naar wijsheid. ’s Morgens verslind ik Gods Woord, 
ik lees regelmatig christelijke boeken, surf over het internet voor toegewijde en voedende preken 
om naar te luisteren en zoek oudere vrouwen op om mij de dingen te leren die ik niet weet. 

Kijk eens hoever God ons tweeën heeft gebracht! Alleen God kon dit babbelende meisje, die dacht 
dat ze nooit zou leren hoe ze haar tong moest beheersen, gebruiken om een Bijbelstudie te 
schrijven! 
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Mijn moeder nam de opdracht aan om onderzoek te doen voor deze Bijbelstudie over geloof, 
negen maanden voordat ik begon met schrijven. Terwijl ik klaar was met mijn allereerste 
boekpresentatie was zij trouw aan het studeren en voorbereiden voor jullie allemaal, om ons hier 
te ontmoeten op dit moment. Haar woorden zijn in de mijne geweven. 

Dus hier gaan we. Laten we beginnen met deze reis, om vrouwen te worden die goed leven, als 
we groeien in wijsheid en in ons wandelen met de Koning! 

Courtney Joseph 
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Week 1 – introductie & overzicht 
 

 

 

Leesrooster: 
 dag 1 : Prediker 1 vers 1 + 16, Prediker 2 vers 4 – 10, Prediker 12 vers 9    
 dag 2 : 2 Samuël 11 vers 1 – 5 + vers 14 – 17, 2 Samuël 12 vers 15 – 18 + vers 24 
 dag 3 : 1 Koningen 3 vers 5 – 15  
 dag 4 : 1 Koningen 11 vers 3 + vers 9 – 14  
 dag 5 : Prediker 1 vers 1 – 3  

 
 

Dagteksten: 
 dag 1 : Johannes 10 vers 10    
 dag 2 : Romeinen 10 vers 13 
 dag 3 : Mattheüs 6 vers 33 
 dag 4 : Psalm 127 vers 1  
 dag 5 : 2 Timotheüs 2 vers 15  
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Vers van de dag: 

 

 

“Ik ben gekomen, opdat zij  

leven hebben en overvloed hebben.” 

 

Johannes 10 vers 10 
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Dag 1: de auteur 
 

 

 

Velen van ons hebben levens die vol zijn. We hebben volle buiken, volle kasten, volle agenda’s, 
volle vuilnisbakken, volle portemonnees en volle e-mailboxen. Maar aan het einde van de dag 
zijn we leeg. God heeft ons allen gemaakt met een ingebouwd verlangen om de zin van het leven 
te vinden en onze tijd door te brengen met dingen die zinvol zijn. 

Prediker 1 vers 8 zegt: “Alle dingen zijn zo vermoeiend, dat niemand het kan uitspreken. Het oog 
wordt niet verzadigd van zien, het oor wordt niet vol van horen.” 

Is het niet interessant dat we dagelijks achter onze computer kunnen schuiven en klikken van 
ding naar ding naar ding en dat we altijd iets intrigerends vinden om naar te kijken. Daarna 
kunnen we de televisie aanzetten en hetzelfde doen. Het oog is nooit verzadigd met zien en het 
oor nooit vol van horen. We zouden letterlijk al onze tijd kunnen besteden aan het onszelf 
vermaken. We zijn wanhopig bezig om onszelf op te vullen. 

Ik houd ervan om de serie ‘Het kleine huis op de prairie’ voor te lezen aan mijn kinderen voor het 
slapen gaan. Momenteel zijn we in boek nummer vijf. We hebben vele uren besteed aan het lezen 
over de lieve familie Ingalls. Elke avond als ik lees, voel ik een ruk aan mijn hart. Hun levens 
waren zo eenvoudig en toch waren ze zo blij. De familie Ingalls kon tevredenheid zijn te midden 
van ontberingen en angstige tijden. Zij bezaten vreugde, liefde en doorzettingsvermogen en elke 
avond inspireren zij mij om te onthouden dat het de eenvoudige dingen zijn die ons de grootste 
vreugde kunnen brengen in het leven. 

Terwijl ik houd van alle geweldige situaties die ik zou kunnen gebruiken om ‘Het kleine huis op 
de prairie’ te vergelijken met ons leven, moet ik eerlijk zijn. Deze studie waar we ons aan gaan 
wagen, is niet zo zoet. De directe taal uit Prediker zal je tot in de kern heen en weer schudden. 
We gaan de realiteit onder ogen zien. Alleen als we heel eerlijk zijn over onze innerlijke strijd, 
kan oprechte verandering plaatsvinden in ons leven. 

En daarom ben ik erg enthousiast over deze reis van zes weken, die we samen maken door het 
Bijbelboek Prediker. Laten we beginnen! 

Het woord ‘Prediker’ is in het Hebreeuws ‘Kohelet’, wat betekent: de prediker, de leraar of een 
officiële spreker die een vergadering bij elkaar roept. Het Griekse woord voor ‘vergadering’ is 
‘ekklesia’, het Nieuwtestamentische woord voor kerk. Vandaar de Engelse titel van het boek 
Prediker: Ecclesiastes! 

Over de auteur 

Als we een boek uit de Bijbel bestuderen, is het belangrijk om eerst te bepalen wie de auteur is, 
wat het moment in de geschiedenis is en met welk doel het werd geschreven. 
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Het is de traditionele opvatting dat koning Salomo de auteur is van het Bijbelboek Prediker, 
hoewel niet alle geleerden het hier over eens zijn. Maar laten we kijken naar de dingen die 
verwijzen naar Salomo als auteur. 

Lees Prediker 1 vers 1. Welke drie dingen gebruikt hij om zichzelf te beschrijven? 

 

 

 

Kijk naar Prediker 1 vers 16 en Prediker 2 vers 9. Wat vertellen deze verzen ons over de auteur? 

 

 

 

Laten we nu vergelijken wat we hierboven over de auteur geleerd hebben en wat de Bijbel zegt 
over Salomo in 1 Koningen 4 vers 29 t/m 34. Wat zijn de overeenkomsten? 

 

 

 

In Prediker 2 vers 4 t/m 10 beschrijft de auteur zijn enorme rijkdom. Beschrijf hieronder hoe dat 
eruit zag. 

 

 

 

Vergelijk het bovenstaande met de rijkdom van Salomo zoals beschreven in 1 Koningen 10 vers 
21 t/m 27. 
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Salomo regeerde als koning van Israël van ongeveer 970 – 930 voor Christus. 
Hoogstwaarschijnlijk schreef hij het boek Prediker aan het einde van zijn leven, toen hij terugkeek 
en zijn leven overdacht. 

Ik ben dankbaar dat een man die veel wijzer en rijker was dan ons allemaal, zijn doel zocht op de 
verkeerde plekken en al zijn ervaringen opschreef in een boek, zodat ons – duizenden jaren later 
– het verdriet bespaard kan blijven van het zoeken naar vervulling op de verkeerde plekken.  

 

 

 
Schrijf een gebed van toewijding aan God en vraag Hem om je te helpen elke pagina van deze 
Bijbelstudie te voltooien zodat je gevuld kan worden met Zijn levende Woord en nooit meer leeg 
zult zijn.  

 

 

 

Er is er maar Eén die voldoening kan geven: de Heere Jezus Christus. In Johannes 4 vers 13 t/m 
14 staat het zo: “Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst 
krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. 
Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het 
eeuwige leven.” 

We zullen alleen goed leven als we drinken uit de levende Bron, de levende Woorden van God. 
Laten we ernaar streven om mensen te zijn die goed leven als we wandelen met de Koning! 

  

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Is je leven vol? Worstel je ermee dat je leven vol voelt en 

tegelijkertijd zo leeg? Op welke manier? 
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Vers van de dag: 

 

 

“Want ieder die de Naam van de Heere  

zal aanroepen, zal zalig worden.” 

 

Romeinen 10 vers 13 
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Dag 2: jouw verhaal 
 

 

 

Mijn man groeide op in de situatie van gescheiden ouders. Het gevolg was dat hij in zijn 
tienerjaren bij zijn grootmoeder woonde. Het verhaal van mijn man begint met het verhaal van 
zijn ouders. Hun strijd werd zijn strijd toen hij worstelde met zijn kleine wereld die uit elkaar viel. 

We hebben allemaal een verhaal. Onze verhalen beginnen altijd met onze vader en moeder en 
de strijd en overwinningen van onze kindertijd. Dat is wat ons vormt. En daarom proberen we 
vandaag te ontdekken wat de auteur van Prediker heeft gevormd.  

Lees 2 Samuël 11 vers 1 t/m 5 en vers 14 t/m 17. Wat deden de ouders van Salomo verkeerd? 

 

 

 

We zien in de bovengenoemde passage dat Salomo’s vader David niet alleen een affaire had en 
de man vermoordde, maar ook dat Bathseba zwanger raakte. Vrienden, dat was niet goed. Het is 
duidelijk dat dit de Heere niet behaagde.  

Wat gebeurde er met deze baby volgens 2 Samuël 12 vers 15 t/m 18? 

 

 

 

Lees nu over de geboorte van Salomo en schrijf 2 Samuël 12 vers 24 hieronder op. 

 

 

 

De Hebreeuwse naam voor Salomo is Shalom, wat ‘vrede’ betekent. Nadat David berouw had over 
zijn zonde, had hij nu vrede met God gevonden.  

Vrede. Verlangen we niet allemaal naar vrede – vrede met God, vrede met anderen en vrede voor 
onze innerlijke onrust? Als we de dagboeken van Salomo lezen in het boek Prediker, dan zullen 
we een man zien die op zoek is naar rust en aan het einde vindt hij die. 
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Gedurende alle tijden en generaties onderzoeken en verkennen mensen de dingen en vragen van 
het leven. Vragen zoals: Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat is de betekenis en het doel van 
mijn leven? 

Wat is het verhaal van je ouders en op welke manier is het verstrengeld met jouw verhaal? Ervaren 
zij vrede? 

 

 

 

We zijn niet alleen in onze strijd om voldoening te vinden. Al eeuwenlang verlangen mensen 
ernaar.  

In Johannes 10 vers 10b zegt Jezus: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” 
Jezus is de enige ware Bron van leven en Hij geeft het in overvloed!  

Heb je ervoor gekozen om Jezus te volgen? Wat is de belofte van Romeinen 10 vers 13? 

 

 

 

Op het moment dat je gered bent, verandert je verhaal! De vrede van God is met je. Hij maakt alle 
dingen nieuw! Los van het geloof in de Zoon van God, Jezus Christus, is er geen voldoening in dit 
leven ‘onder de zon’.  

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Ervaar jij vrede vandaag? Waarom wel of waarom niet? 
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Vergezel me de komende weken als we beginnen met het leven van een tevreden, overvloedig 
en zinvol leven dat alleen te vinden is in God. 

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 
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Vers van de dag: 

 

 

“Maar zoek eerst het Koninkrijk van God  

en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen  

zullen u erbij gegeven worden.” 

 

Mattheüs 6 vers 33 
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Dag 3: ontmoeting met God 
 

 

 

 

 
Ik was net 5 jaar oud toen ik mijn zonden beleed en mijn geloof vestigde op Jezus’ offer aan het 
kruis en geloofde in Zijn opstanding.  

Misschien was jij 6 jaar oud of misschien was je 36 jaar oud. Hoe dan ook, of je het exact weet of 
niet, het was het moment waarop Jezus de Heere werd van je leven. 

In 1 Koningen 1 en 2 lezen we het verhaal van de zalving van Salomo tot koning en de laatste 
woorden van het advies van zijn vader David aan hem. David vertelde Salomo: 

“Wees dan sterk en wees een man. Vervul je taak ten behoeve van de HEERE, je God, door in Zijn 
wegen te gaan, en door Zijn verordeningen, Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn getuigenissen in 
acht te nemen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat je verstandig zult handelen bij 

alles wat je doet, bij alles waar je je op richt.” 1 Koningen 2 vers 2 – 3. 

Toen stierf David en zijn zoon Salomo zat op de troon.  

Er deed zich een belangrijke spirituele ervaring voor in het leven van Salomo toen God aan hem 
in een droom verscheen. God vertelde Salomo dat hij moest vragen wat hij wilde en dat God het 
aan hem zou geven. 

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Herinner jij je de dag of periode in je leven dat je God voor het 

eerst echt ontmoette? Schrijf hier iets over. 
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Wat vroeg Salomo aan God volgens 1 Koningen 3 vers 5 t/m 15? 

 

 

 

Salomo was waarschijnlijk aan het eind van zijn tienerjaren of begin twintig toen hij koning werd 
van Israël. Nederig wist hij dat hij wijsheid nodig had om Israël te regeren. Maar zou jij om 
wijsheid hebben gevraagd als God je op die jonge leeftijd dezelfde vraag zou hebben gesteld?  

Wat zou jij gevraagd hebben denk je? 

 

 

 

God was blij met het verzoek om wijsheid van Salomo en verleende het aan hem. God voegde er 
zelfs extra zegeningen aan toe waar Salomo niet om had gevraagd, waaronder grote rijkdom en 
eer. Volgens 2 Kronieken 1 vers 12 zou Salomo de meest wijze en rijkste koning zijn die ooit 
leefde. Er zou geen gelijke aan hem zijn. 

Heb je weleens gewenst dat God je deze zelfde wijsheid zou schenken – en misschien ook wat 
rijkdom en eer toevoegen als bonus? Ik wel! 

Blader naar het Nieuwe Testament en lees Jezus’ woorden in Mattheüs 6 vers 28 t/m 34. Hier 
verwijst Jezus naar Salomo en zijn rijkdom.  

Jezus herhaalt een aantal keer dat we iets niet moeten zijn. Wat is dat? 

 

 

Mijn moeder is één van de meest tevreden mensen die ik ooit heb ontmoet. Mattheüs 6 vers 33 
is haar lijftekst en ze liet mij en mijn zussen dit vers uit het hoofd leren toen we erg jong waren. 
Het is voor altijd in mijn hart gekerfd. 

Wat moeten we zoeken volgens Mattheüs 6 vers 33? 
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Is er iets waarover je bezorgd bent vandaag? 

 

 

 

Schrijf een gebed op waarin je je zorgen aan God geeft. 

 

 

 

Ik ben trots op je dat je jezelf toewijd aan deze Bijbelstudie. Laten we er een gewoonte van maken 
om de dag op onze knieën in gebed te starten en God als eerste te zoeken. Blijf graven in Gods 
Woord en zoek Zijn gerechtigheid als eerste. Let erop hoe God je bezorgde gedachten verandert 
in vrede. Jaag naar de vrede door Hem te volgen – de Koning der koningen. 
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Vers van de dag: 

 

 

“Als de HEERE het huis niet bouwt,  

tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan.” 

 

Psalm 127 vers 1 
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Dag 4: falen van Salomo 
 

 

 

Vandaag is onze laatste dag waarop we een kijkje nemen ‘achter de schermen’ in het leven van 
de auteur Salomo. Morgen zullen we beginnen met onze studie in Prediker. 

Salomo was niet alleen de zoon van een koning en een wijs en rijk man, maar hij was ook 
beroemd. Laten we eerlijk zijn, Salomo had het allemaal! Tijdens zijn regering had Salomo 
toezicht op veel bouwprojecten, waarvan de prachtige eerste tempel in Jeruzalem, het huis van 
de Heere, de grootste was. Dit was Gods woonplaats op aarde, te midden van Zijn volk, voor 400 
jaar.  

Israël kende een periode van vrede, welvaart en veiligheid gedurende de regering van Salomo. 
Salomo’s roem verspreidde zich over de hele wereld en velen kwamen van heinde en ver om zijn 
wijsheid te horen (1 Koningen 4 vers 34).  

Salomo is ook bekend als auteur van een groot deel van de wijsheidsliteratuur in het Oude 
Testament. Hij schreef het boek Spreuken, het Hooglied, Psalm 72 en 127 en natuurlijk Prediker.  

Maar ondanks al deze grote successen van Salomo, maakte hij ook mislukkingen mee. Salomo 
was niet gehoorzaam aan de geboden die God voor koningen gegeven had. Geloof jij het? Na 
alles wat God voor hem gedaan had, zondigde hij op het gebied van rijkdom en vrouwen. 

Lees Deuteronomium 17 vers 16 en 17. Wat waren drie wetgevingen die God had voor de koning 
van Israël? 

 

 

 

Salomo overtrad het gebod van de Heere en bezat een groot aantal paarden (1 Koningen 10 vers 
25 – 26 en 28). En de Schrift zegt dat het zilver in Jeruzalem zo overvloedig was als stenen, 
gedurende zijn regering (1 Koningen 10 vers 27). 

Op het gebied van vrouwen had Salomo een enorm probleem. Hoeveel vrouwen had hij? En wat 
gebeurde er als gevolg hiervan volgens 1 Koningen 11 vers 3?  
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Ik weet van veel spirituele leiders die goed begonnen, maar niet goed eindigden. Ergens langs de 
route komt er trots om de hoek kijken en valt de leider voor de verleiding. Op dezelfde manier 
zien we dat Salomo’s leven en regering goed beginnen, maar niet goed eindigen.  

In 1 Koningen 11 vers 9 t/m 14a staat: 

“Daarom werd de HEERE toornig op Salomo, omdat zijn hart van de HEERE, de God van Israël, Die hem 
tweemaal was verschenen, was afgeweken. Hij had hem aangaande deze zaak geboden dat hij niet 
achter andere goden aan zou gaan, maar hij hield zich niet aan wat de HEERE geboden had. Daarom 
zei de HEERE tegen Salomo: Omdat het bij u gebeurd is dat u Mijn verbond en verordeningen, die Ik u 
geboden heb, niet in acht hebt genomen, zal Ik het koninkrijk zeker van u losscheuren en het aan uw 
dienaar geven. In uw dagen zal ik dat echter niet doen, omwille van uw vader David. Ik zal het uit de 
hand van uw zoon losscheuren. Alleen, Ik zal niet het hele koninkrijk van u losscheuren; één stam zal 

Ik aan uw zoon geven, omwille van Mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, dat Ik verkozen 
heb. Zo liet de HEERE een tegenstander van Salomo opstaan.” 

God was persoonlijk verschenen aan Salomo en Hij had hem zeer gezegend. Toch faalde Salomo 
in het gehoorzamen van Gods geboden. Als gevolg zou Israël verdeeld worden na Salomo’s dood, 
vanwege zijn zonde tegen God. 

 

 

Reflectievragen  

(ook te gebruiken als gespreksvragen in groepsverband) 
 

Wat leren we over Gods karakter, Zijn hart en Zijn wegen met 

betrekking tot Zijn relatie met Salomo? 

 

 

Hoe sluit dit aan op je eigen leven? Wat zegt het over jouw 

relatie met God? 

 

 

 



 

www.FlourishlikeaPalmTree.nl             gebaseerd op www.GoodMorningGirls.org        23 

Dit brengt ons aan het einde van de achtergrondstudie over de auteur van Prediker. Aan het einde 
van Salomo’s leven lijkt hij terug te kijken en na te denken over zijn successen en mislukkingen. 
Gedurende zijn tijd op aarde ‘onder de zon’ zocht hij naar de ware betekenis van het leven en hij 
vond het! 

Is het niet geweldig dat wij niet hoeven te gaan kijken op de verkeerde plekken? Dat heeft Salomo 
al voor ons gedaan. Ik kan niet wachten om vanaf morgen, samen met jou, in het boek Prediker 
te duiken! 

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 
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Vers van de dag: 

 

 

“Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen,  

als een arbeider die zich niet hoeft te schamen  

en die het Woord van de waarheid recht snijdt.” 

 

2 Timotheüs 2 vers 15 
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Dag 5: laten we beginnen 
 

 

 

Toen ik nog een klein kind was en naar mijn moeder keek tijdens haar stille tijd, zag ik dat ze 
haar favoriete hulpmiddel gebruikte, namelijk kleurpotloden. Mijn moeder had altijd haar Bijbel, 
Bijbelstudiemateriaal en een set kleurpotloden op onze keukentafel liggen. En als je vandaag 
haar keuken in zou lopen, zou je ze er waarschijnlijk weer vinden! 

Ze onderzoekt elk woord en markeert sleutelwoorden met verschillende kleuren of symbolen. Ze 
nummert lijsten. Ze markeert zinnen waar de Schrift vergelijkbaar is en ze maakt duidelijk waar 
dingen verschillend zijn. Ze zoekt de originele definitie van Hebreeuwse en Griekse woorden op 
en schrijft dit in de marges. En als er iets niet zinvol lijkt of onduidelijk is, zoekt ze in haar 
commentaren, Bijbel woordenboeken en andere vertalingen van de Bijbel om te achterhalen wat 
God daar zegt. Mijn moeder werkt hard aan het begrijpen van de Schrift en ik bid dat jij eenzelfde 
soort inspanning in deze studie wilt stoppen.  

“Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen 
en die het Woord van de waarheid recht snijdt.” 2 Timotheüs 2 vers 15 

In deze studie gaan we iets met kleuren doen. Je bent vrij om je eigen Bijbelvertaling te gebruiken. 
In dit werkboek is gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling (HSV). 

 

GMG Bijbel kleurentabel 

kleuren kernwoorden 

paars God, Jezus, Heilige Geest, Verlosser, Messias 

roze vrouwen uit de Bijbel, familie, huwelijk, opvoeding, vriendschap, relaties 

rood liefde, vriendelijkheid, genade, compassie, vrede, barmhartigheid 

groen geloof, gehoorzaamheid, groei, vrucht, redding, gemeenschap, bekering 

geel aanbidding, gebed, lof, leer, engelen, wonderen, kracht van God, zegeningen 

blauw wijsheid, onderwijs, instructies, geboden 

oranje profetie, geschiedenis, tijd, plaatsen, koningen, geslachtsregisters, mensen, 
nummers, verbonden, geloften, visioenen, eden, toekomst 

bruin / grijs satan, zonde, dood, hel, kwaad, afgoden, valse leraars, hypocrisie, verleiding 
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Open je Bijbel bij Prediker 1 vers 1. Markeer dit oranje. 

Zoals we eerder zagen, introduceert de auteur zichzelf als de Prediker, zoon van David en koning 
van Jeruzalem. 

Lees nu vers 2 en markeer dit blauw. 

In de oorspronkelijke Hebreeuwse taal wordt voor ijdelheid het woord ‘hebel’ gebruikt, wat leegte 
betekent. 

Wanneer we in de Schrift lezen dat Jezus de Heer der heren is of de Koning der koningen, dan 
toont dit de superioriteit of de grootheid van Jezus. In dit geval toont het herhalen van de term 
‘ijdelheid der ijdelheden’ (HSV: een en al vluchtigheid) aan dat het leven zeer ijdel is. Het kan 
extreem leeg en zinloos voelen.  

Lees nu Prediker 1 vers 3 en markeer dit ook blauw. 

De belangrijkste zin bij het begrijpen van de tekst van Prediker is de term ‘onder de zon’, die 29 
keer wordt gebruikt. Hieruit blijkt het perspectief van de auteur, als hij schrijft over zijn zoektocht 
naar zingeving in rijkdom, wijsheid, projecten, vrouwen, van alles… maar niet in God. 

Als we ‘onder de zon’ zoeken naar zingeving, dan is het enige wat we vinden een lege draaimolen 
die niet tevreden stelt. Waarom? Omdat we omhoog, voorbij de zon, moeten kijken voor onze 
antwoorden. 

Maar is dat niet de manier waarop we soms leven? We gaan van ding naar ding, zoekend naar de 
volgende regenboog, de volgende hoogte, de volgende vakantie, de volgende avond uit, de 
volgende dag winkelen, de volgende keer uit eten of de volgende welness-dag. We jagen liever 
de wind na dan onze Heiland. Maar niets ‘onder de zon’ kan onze ziel zo tevredenstellen als het 
kennen van en wandelen met de Koning. Met ons verstand weten we dat, maar leven we ook alsof 
we dit geloven? 

We leven in een cultuur die niet gelooft dat mensen God nodig hebben, behalve in tijden van 
crisis. En zelfs dan zijn er momenten dat we God verwijten of boos op Hem zijn in plaats van 
onszelf voor Hem te verootmoedigen. Maar deze manier van leven leidt slechts tot meer 
verwarring, depressie en desillusie in dit leven ‘onder de zon’.  

Laten we verder kijken. Ik ben het soort persoon die nooit vooruit spiekt om te zien hoe een 
verhaal zal eindigen. Ik houd ervan om te genieten van hoe de reis zich ontvouwd. Maar vandaag 
gaan we een uitzondering maken. 

Open je Bijbel bij Prediker 12 vers 13 en 14, waar de laatste woorden van Salomo staan. Welke 
twee dingen concludeert Salomo in vers 13? 
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Later zullen we dieper ingaan op deze passage, maar voor nu weet je waartoe het Bijbelboek ons 
leidt. Hoewel onze reis door Prediker zal leiden tot een worstelen met de realiteit van het leven 
‘onder de zon’, zijn we niet vertrokken zonder hoop. Prediker 12 vers 13 opent de deur naar 
vreugde en vrede en hoop zoals niets anders dat kan.  

Laten we geen zes weken wachten met het vinden van God, maar laten we beginnen met God! 

“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.  
Niemand komt tot de Vader dan door mij.” Johannes 14 vers 6 

De waarheid van Jezus’ dood aan het kruis heeft voor ons de weg vrijgemaakt om een overvloedig 
leven, vrij van leegte, te leven. Hij geeft ons vergeving van onze zonden, een persoonlijke relatie 
met Hem en de hoop op een eeuwig leven in de hemel. 

 

 

 
Als we ernaar streven om mensen te zijn die goed leven, mogen we nooit vergeten dat Jezus onze 
levende Bron is. Hij is ons Levende Water. We moeten dagelijks naar Hem gaan om opgefrist te 
worden. 

Laten we deze week eindigen met gebed. 

Lieve hemelse Vader, 

U bent zo goed. Dank U voor het offer van Uw Zoon en de vergeving van onze zonden. Vergeef ons 
dat we onze hoop en vertrouwen op verkeerde dingen vestigen. Help ons om geen lege en zinloze 

dingen na te jagen en open onze ogen en harten om Uw Woord duidelijk te verstaan. Verander ons en 
maak ons meer zoals U. Mogen we vreugde en vrede vinden in Uw aanwezigheid en een leven vol 

betekenis voor Uw glorie. 

In de krachtige Naam van Jezus bidden wij, amen. 

  

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Lees Johannes 3 vers 16. Wat betekent dit vers voor jou? 
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Aantekeningen bij video week 1 
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Week 2 – Prediker 1 & 2 
 

 

 

Leesrooster: 
 dag 6 : Prediker 1 vers 1 – 11     
 dag 7 : Prediker 1 vers 12 – 18  
 dag 8 : Prediker 2 vers 1 – 11   
 dag 9 : Prediker 2 vers 12 – 17   
 dag 10 : Prediker 2 vers 18 – 26   

 
 

Dagteksten: 
 dag 6 : 1 Korinthe 15 vers 58    
 dag 7 : Psalm 90 vers 14 
 dag 8 : Kolossenzen 3 vers 23 
 dag 9 : Galaten 6 vers 9  
 dag 10 : Prediker 2 vers 26  
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Vers van de dag: 

 

 

“Daarom, mijn geliefde broeders,  

wees standvastig, onwankelbaar,  

altijd overvloedig in het werk van de Heere,  

in de wetenschap dat uw inspanning  

niet tevergeefs is in de Heere.” 

 

1 Korinthe 15 vers 58 
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Dag 6: de aarde onderzoeken 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed.  

Lees langzaam Prediker 1 vers 1 t/m 11. 

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren. Er is geen goede of foute manier om de 
kleuren te gebruiken. Het is slechts een middel om je te helpen de Bijbel rustig te lezen en elk Woord 
van God op te zuigen. (Bij mij is het meeste blauw en oranje.) 

We hebben allemaal dorst naar iets nieuws en spannends. De sleur van wakker worden, lunch 
inpakken, wellicht naar het werk gaan, diner klaarmaken, de was doen, het huis schoonmaken, 
baby’s wiegen en naar bed gaan – om wakker te worden en alles weer te herhalen – kan 
overweldigend zwaar, zinloos en saai voelen. Soms voelt het alsof we eten om te werken en 
werken om te eten. 

Als een vrouw in onze cultuur toegeeft dat haar leven verveelt, dan zullen haar vrienden haar 
vertellen om aan de slag te gaan. Het lijkt de drukte te zijn waarin we betekenis vinden. Zo jagen 
we onderwijs, geld, roem, relaties of het volgende feest na en eindigen we uiteindelijk nog steeds 
op weg richting leegte.  

Prediker 1 vers 3 zegt:  

“Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon?” 

Vervolgens zoekt Salomo naar het antwoord op zijn eigen vraag.  

In vers 4 zien we dat Salomo de aarde zet tegenover de generaties van mensen die komen en 
gaan. Terwijl nieuwe baby’s geboren worden, sterven de ouden en de cyclus gaat door. Vergeet 
niet dat Salomo veelal schrijft vanuit een ‘onder de zon’ perspectief in plaats van een ‘boven de 
zon’ perspectief.  

Lees vers 4 t/m 7. Welke delen van de natuur geven de vermoeidheid van het leven weer? 

 

 

 

Eeuwenlang bewegen de aarde, de zon, de wind en het water in voortdurende herhaling, zonder 
ergens te komen.  
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Het je weleens het gevoel dat je leven een voortdurende herhaling is? 

 

 

 

De seizoenen komen en gaan. De zon schijnt en we gaan zwemmen en op vakantie. Dan komt de 
herfst en we pakken de behaaglijke truien en mokken chocolademelk. Dan valt er sneeuw en 
pakken we onze pan en maken erwtensoep. Dan komt de lente en de tulpen bloeien alweer.  

De zon komt op en gaat weer onder, jaar in jaar uit, in voortdurende herhaling. 

In onze verveling besluiten we een droom na te streven – misschien wel een nieuwe auto. We 
bereiken dat en drie jaar later is het oud en zoeken we naar een nieuwe auto. Of misschien willen 
we een bepaalde titel of graad behalen. We bereiken het… en dan? We zoeken naar de perfecte 
baan. En dan? Het is toch niet zo perfect en we streven naar een hogere opleiding. En dan? We 
streven naar een baan. En dan? We worden ontslagen en streven een andere baan na. En dan? We 
zijn altijd op jacht… en nooit tevreden. 

 

 

 
Toen Salomo zag wat er ‘onder de zon’ was, concludeerde hij dat het werk slechts vermoeiend en 
een najagen van de wind is. Laten we eens een kijkje nemen ‘boven de zon’, naar Gods kijk op 
werk. 

 

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Heb je moeite met de eentonigheid van het leven? Voel je de 

drang om altijd naar iets nieuws te zoeken? 
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Zoek de volgende Bijbelgedeelten op en beschrijf Gods kijk op werk. 

Kolossenzen 3 vers 23: 

 

 

 

1 Korinthe 15 vers 58: 

 

 

 

God gaf bevel tot werk in de hof van Eden. Dat was een goed iets, maar nadat Adam zondigde, 
lezen we in Genesis 3 vers 17b deze woorden:  

“Daarom is de aardbodem omwille van u vervloekt;  
met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven.” 

Werk was altijd een deel van Gods plan, maar door de zonde zorgt werken voor zweet en smart. 
Moeten we concluderen dat al het werk ijdel is?  

Nee, het heeft waarde voor dit leven en het volgende. Werk dat gedaan wordt tot eer van God 
geeft ultieme voldoening en vervulling. We moeten de ‘boven de zon’ aanpak toepassen op ons 
werk. Als we dat niet doen, zal leegte het eindresultaat zijn.  

Onderzoek nu Prediker 1 vers 8 t/m 11.  

Welke twee dingen zijn nooit voldaan volgens vers 8? 

 

 

 

Ik merk dit elke dag. Als ik op Facebook klik en naar beneden scroll, dan hetzelfde bij Twitter, 
Youtube en Instagram. Er is altijd meer te zien en te luisteren. Ik kan de hele dag scrollen als ik 
wil en nooit moe worden van wat ik zie en hoor.  

Hetzelfde geldt voor de afstandsbediening van de televisie. We kunnen zappen van de ene naar 
de andere zender, de hele dag lang en nooit tevreden zijn. We zullen nog steeds verlangen naar 
een nieuwe ervaring en ernaar blijven zoeken.  
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Wat concludeert Salomo in vers 9 t/m 11? 

 

 

 

Adverteerders proberen ons altijd nieuwe en verbeterde producten te verkopen. Ze weten dat 
kopers gemakkelijk ontevreden zijn en ze spelen in op die aangeboren behoefte aan iets nieuws.  

En het is echt waar: ‘er is niets nieuws onder de zon’. Hoe zit het met alle technologie?  

Ga eens na… Lampen lijken op de zon, motorfietsen lijken op paarden, vliegtuigen lijken op vogels 
en computers lijken op onze hersenen. Alle moderne ontdekkingen en uitvindingen komen voort 
uit de creativiteit van onze God. We horen mensen zeggen dat de wereld gewelddadiger en 
zondiger lijkt dan ooit tevoren. Maar bedenk dat Kaïn Abel doodde in Genesis 4. Moord is onder 
de mensen sinds het begin der tijden. 

Waar zien we Salomo tenslotte in vers 11 mee worstelen? 

 

 

 

Herinner jij je jouw overgrootouders? Hoe zit het met je over-over-overgrootouders? Als 
generaties komen en gaan, vergeten we hen die ons voorgingen.  

God zal ieder van ons gebruiken in onze eigen invloedssfeer tot Zijn eer, maar laten we er nooit 
naar streven om verschil te maken tot eer van onszelf. Want aan het einde van de dag is er geen 
glorie voor mensen; het idee van faam is een waanbeeld. We moeten niet misleid worden om dat 
na te jagen.  

Gelukkig verandert ons geloof in God alles. Er is iets ‘nieuws’ onder de zon, want God regeert over 
de zon!  

Jezus Christus, de Zoon van God, luidde het Nieuwe Verbond in met Zijn bloed aan het kruis: 

“Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.”  
Lukas 22 vers 20 

Degenen onder ons die geloven, worden ‘nieuwe’ schepselen in Christus Jezus: 

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:  
het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” 2 Korinthe 5 vers 17 
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Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 

 

 

 

 

Dank U Jezus voor onze redding. Dank U dat U mij een ‘nieuw’ hart en ‘nieuwe’ geest geeft!  
(Ezechiël 36 vers 26) 
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Vers van de dag: 

 

 

“Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid,  

dan zullen wij juichen en verblijd zijn,  

tijdens onze dagen.” 

 

Psalm 90 vers 14 

  



 

www.FlourishlikeaPalmTree.nl             gebaseerd op www.GoodMorningGirls.org        37 

 

Dag 7: de ijdelheid van wijsheid 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 1 vers 12 t/m 18. 

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren. (Bij mij is het een mix van oranje, blauw, 
bruin/grijs en paars.) 

Ik herinner me mijn laatste jaar op de openbare middelbare school. Alles waarover ik kon dromen, 
was weg van die plek, om naar het Moody Bible Institute te gaan. Ik was er zeker van dat de 
Bijbelschool een utopia zou zijn, waar iedereen het goed met elkaar kan vinden en de hele dag 
“kom hier Heere” zou zingen. Ik had het verkeerd. 

Ik hield van mijn studies, professoren en vrienden, maar ontdekte dat niet iedereen daar was voor 
de studies. Sommigen waren erheen gestuurd door hun ouders, sommigen waren er om een 
partner te vinden en anderen hadden een rebelse geest. 

Velen gaan met een roze bril naar de universiteit en denken dat dit de plek is waar ze zichzelf 
zullen vinden en voldoening in het leven. Maar in plaats van het vinden van die dingen, vinden 
ze alcoholisme, gebroken relaties, humanisme, ontstemde medewerkers van de faculteit, politiek 
activisme, controverse, erg veel koffie en stress en soms zelfs mislukkingen. 

Zoals we zullen zien, is het nastreven van intellectuele zaken buiten God een andere doodlopende 
weg van pijnlijke ontevredenheid.  

Vanuit de eerste week van deze studie weten we al dat de wijsheid van Salomo die van elke man 
oversteeg die voor of na hem leefde. Hoe weten we vanuit vers 14 dat Salomo zocht naar 
menselijke wijsheid, los van God? 

 

 

 

Salomo kijkt alleen naar het leven van een mens vanuit een aards perspectief. Als gelovige 
behoort ons onderwijs één doel te hebben… om God te verheerlijken. 

Waarom denk je dat Salomo ons werk onder de hemel een ongelukkige bezigheid noemt? 
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Het leven is moeilijk onder de vloek van de hof van Eden. We leven in een gevallen wereld. Als 
koning zou Salomo in onze maatschappij kwalitatief hoog privéonderwijs hebben gehad. Het zou 
het beste van het beste zijn. Hij zou wetenschap, geschiedenis, filosofie, literatuur, ethiek en 
beeldende kunst hebben gestudeerd.  

Maar wat concludeert Salomo in vers 15 als hij het leven onderzoekt? 

 

 

 

Vers 15 wordt beschouwd als een gezegde. Een gezegde is een korte kernachtige uitspraak 
waarmee een algemene waarheid wordt gesteld. 

Hoe vaak heb ik blogs, artikelen en boeken gelezen waarin auteurs schrijven: “We kunnen de 
wereld veranderen!” Het lijkt de mantra van onze generatie te zijn. En terwijl ik geloof dat we 
allemaal een rol spelen in Gods veranderen van deze wereld, mogen we nooit vergeten dat we 
niet de macht hebben om door middel van onze eigen menselijke inspanningen iets te 
veranderen. Mensen kunnen deze wereld niet repareren.  

Ik heb gezien hoe de jeugd afgemat was toen ze zich realiseerde dat het nutteloos was om de 
wereld te veranderen, omdat de wereld uiterst krom is en niet rechtgemaakt kan worden. 

Maar God is aan het werk. Hij verlost en verandert levens. He maakt gevangenen vrij. Hij geeft 
hoop aan de hopelozen. Hij geeft overwinning aan de verslagenen. Hij geeft nieuw leven op dode 
plekken en op een dag zal Hij ons meenemen om voor altijd bij Hem te zin op een perfecte plek. 
Onze hoop ligt niet in het onderwijs en wordt niet gevonden onder de zon, maar erboven! 

Lees de verzen 16 en 17.  

Salomo onderzocht niet alleen wijsheid en kennis, maar wat wilde hij volgens vers 17 nog meer 
weten? 

 

 

 

Waarom denk je dat hij dit wilde weten? 
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Vers 17 zou een verwijzing kunnen zijn naar Salomo’s afdwalen, van God naar ongehoorzaamheid 
en zelfs afgoderij (1 Koningen 11 vers 1 t/m 9). Vond hij vreugde in onverstand en dwaasheid? 

 

 

 

Hoe meer we soms proberen om het leven te kennen en begrijpen, hoe meer we gefrustreerd 
kunnen raken door de vragen van het leven die onbeantwoordbaar zijn. Salomo lijkt te 
concluderen dat menselijke wijsheid nutteloos is en alleen veel pijn en leed brengt.  

“Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn” Kolossenzen 3 vers 2 

De gedachten van Salomo waren gericht op de tijdelijke dingen van deze aarde. Niets stelde hem 
tevreden. Psalm 90 vers 14 meldt wat ons verzadigt en vreugde in ons leven brengt. Het vers is 
een deel van het gebed van Mozes tot onze grote God. 

“Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid,  
dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.” 

Laten we onze dag met ditzelfde gebed beginnen, dat God de verlangens van ons hart zal 
verzadigen met Zijn goedertierenheid, Zijn trouwe liefde. Als we de verzadiging kennen van Gods 
grote liefde voor ons, dan veranderen onze pijn en zorgen ‘onder de zon’ in een overvloedige 
vreugde van de Heere! 

 

 

Reflectievragen  

(ook te gebruiken als gespreksvragen in groepsverband) 
 

Welke lessen heb je tot nu toe geleerd over de betekenis van werk, 

kennis en wijsheid?  
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Dank U Heere voor Uw trouwe liefde die nooit faalt.  
Help ons om dagelijks te zoeken naar de wijsheid in Uw Woord.  

Help ons te dienen en te werken voor Uw glorie en niet voor onszelf.  
Geef ons vreugde bij onze reis door het leven.  

In Jezus’ grote Naam bidden wij. Amen! 

 

 

 

Hoe leef je? Leef je alleen voor deze wereld, ‘onder de zon’ en 

met ‘najagen van de wind’? Of leef je voor Jezus, Die de 

Schepper is van de zon en Die boven de zon is? 

 

 

 

 

Waaruit blijkt dit? Op welke manier is het zichtbaar in je 

leven en merkbaar voor anderen? 
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Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 
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Vers van de dag: 

 

 

“En alles wat u doet,  

doe dat van harte,  

als voor de Heere  

en niet voor mensen.” 

 

Kolossenzen 3 vers 23 

  



 

www.FlourishlikeaPalmTree.nl             gebaseerd op www.GoodMorningGirls.org        43 

 

Dag 8: de ijdelheid van vermaak 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 2 vers 1 t/m 11. 

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren. (Ik gebruikte vooral veel bruin/grijs.) 

Is het je weleens opgevallen hoe kort het plezier van het leven is? Een paar zomers geleden kreeg 
mijn dochter een vlindernet. Vele dagen achtervolgde ze de vlinders voordat ze er één ving. Toen 
ze er eentje ving en die wilde bekijken, vloog de vlinder weg. Ze was zo teleurgesteld. 

Met plezier is het hetzelfde. We kunnen het niet in een fles stoppen en bewaren. Alle mooie 
avonden, weekenden en vakanties komen tot een einde en we blijven zitten met onze eigen 
realiteit. Van nature zijn we allemaal plezier zoekers. We zijn altijd op zoek naar een goed gevoel. 
Dat betekent de ene keer dat we ernaar zoeken in relaties, een andere keer in eten of drinken, 
kleding, projecten, huizen, auto’s, vermaak en gelach.  

In Prediker 2 begint Salomo met zichzelf in zijn zoektocht naar het doel. Steeds opnieuw zegt hij 
in dit gedeelte ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijzelf’. Hij keek niet naar een oudere mentor, ging niet naar zijn vader 
David of zelfs naar God voor de antwoorden. Hij besloot om dit helemaal zelf uit te zoeken. 

Waar begon hij zijn zoektocht volgens vers 1 en 2? 

 

 

 

 

Houden we allemaal niet van een goede comedie, serie of film? Spreuken 14 vers 13 zegt:  

“Ook bij het lachten zal het hart pijn lijden.” 

Wat is het volgende waar Salomo zijn zoektocht mee vervolgt volgens vers 3? 
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Efeze 5 vers 18 zegt ons om niet dronken van wijn te worden. Salomo gaf zich niet over aan 
dronkenschap, maar aan de ervaring van een goed glas wijn. Hij liet zich leiden door zijn fijne 
smaak, maar opnieuw was het een doodlopende weg. Dus rolt hij zijn mouwen op en gaat aan 
het werk.  

Laten we, voordat we kijken naar zijn projecten, pauzeren en reflecteren.  

 

 

 

Salomo vermeldt dat hij ook dwaasheid verkende. We weten allemaal van dwazen die veel 
gelukkiger lijken te zijn dan degenen die verstandig zijn. Salomo laat geen middel onbeproefd. 

Lees vers 4 t/m 8. Waarop richtte Salomo zich tijdens het verzamelen? 

 

 

 

 

Salomo probeerde een hemel op aarde te bouwen.  

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Welke boodschap geeft de wereld met betrekking tot plezier, 

gelach en wijn? Vertel van een periode waarin je naar één van 

deze dingen zocht en het je op een doodlopende weg leidde.  
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Toen mijn oudoom stief, verzamelde onze familie zich in zijn huis om het op te ruimen. Er werd 
een container op de oprit gezet voor alle spullen die versleten of nutteloos waren. We stapelden 
het vol. Een leven van hard werken en zwoegen ging rechtstreeks naar de vuilnisbak. 

In Lukas 12 vers 15 waarschuwt Jezus: 

“Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht.  
Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.” 

Heb je gekeken naar andermans huis of overvloed aan bezittingen en was je er jaloers op? Wees 
niet jaloers. Zoals we zien bij veel beroemde zangers en acteurs die zelfmoord pleegden, zijn deze 
dingen een luchtspiegeling. Ze leiden niet tot vrede en geluk. 

Denk eens aan al de bijvrouwen die Salomo had. 1 Koningen 11 vers 3 vertelt ons dat hij 700 
vrouwen en 300 bijvrouwen had. Dat is genoeg om op elk moment van de dag een vrouw te 
hebben om aan zijn seksuele behoefte te voldoen. Maar tegelijk met deze vrouwen kwam jaloezie, 
geroddel en onderlinge strijd.  

Helaas zijn er vandaag de dag velen die in de val van pornografie zijn gelopen. Ze hebben er elk 
moment van de dag toegang toe om aan hun sensuele behoeften tegemoet te komen, maar hen 
is een leugen verkocht. Het is een lege nutteloze leugen die aan hun leven vreet zoals kanker.  

Wat concludeert Salomo met betrekking tot zijn projecten en bezittingen volgens vers 9 t/m 11? 

 

 

 

 

Salomo ontzag zichzelf niets en had plezier in zijn zwoegen.  

Kolossenzen 3 vers 23 vertelt ons: 

“En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen.” 

Het is niet verkeerd om plezier te hebben in ons werk. De beroemde Olympisch renner Eric Liddell 
zei ooit: “God maakte me snel. En als ik ren, voel ik Zijn genoegen.” 

Als onze projecten, dromen en doelen zijn waartoe God ons maakte en we doen ze voor de Heere, 
dan is er plezier. Salomo deed ze niet voor de Heere, maar voor zichzelf.  

Zelfzuchtige inspanningen leiden tot een zinloos bestaan en onbevredigde verlangens.  
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Wat vertellen de volgende verzen ons over vermaak en aardse schatten? 

Mattheüs 6 vers 19 t/m 21: 

 

 

 

 

 

2 Timotheüs 3 vers 1 t/m 5: 

 

 

 

 

 

We zijn niet gemaakt om plezier te vinden in de gaven die God ons geeft, maar juist in de Gever 
van die gaven. 

In vers 11 “beschouwt” Salomo alles wat zijn handen hebben gedaan. In het Hebreeuws betekent 
“beschouwen” letterlijk iets of iemand onder ogen komen en recht in de ogen kijken.  

Pauzeer een ogenblik en kijk je leven recht in de ogen.  

Welke gaven heeft God je gegeven waarbij je moet stoppen om ze te gebruiken voor je eigen 
doelen en ermee starten om ze tot Zijn eer te gebruiken? (Denk aan een droom, een bezit, een 
positie of iets anders dat God op dit moment op je hart legt.) 
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Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 

 

 

 

 

 

Lieve hemelse Vader, 

Openbaar aan ons de dingen in ons leven die we zelfzuchtig hebben nagestreefd.  
Verander ze in gaven die we gebruiken tot Uw eer.  

Help ons om te wandelen in de waarheid die we vandaag hebben geleerd. 

In de grote Naam van Jezus bidden wij. Amen. 
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Vers van de dag: 

 

 

“En laten wij niet moe worden goed te doen,  

want te zijner tijd zullen wij oogsten,  

als wij het niet opgeven.” 

 

Galaten 6 vers 9 
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Dag 9: wijsheid en dwaasheid 

vergelijken 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 2 vers 12 t/m 17. 

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren. (Ik gebruikte vooral veel blauw, bruin/grijs 
en paars.) 

Er was een periode dat mijn bediening ongeveer 40.000 volgers op Facebook had. Toen, in een 
paar maanden, schoot dit omhoog tot zo’n 140.000 volgers en ik was ontroerd. Vervolgens 
veranderde Facebook het algoritme waardoor veel bedrijfs- en bedieningspagina’s verborgen 
werden op de tijdlijn van volgers. Ik was woest en zocht op Google hoe ik dit kon herstellen. Maar 
ik ontdekte dat er geen manier was om te veranderen wat Facebook automatisch deed. Plotseling 
was het aantal van 140.000 zonder betekenis. Wat maakte het uit dat ik 140.000 volgers had, 
terwijl maar 500 volgers mijn berichten konden zien? Wat moest ik met mijn werk – dat ik met 
grote zorg had gedaan om het tot zegen te laten zijn van mijn volgers – als  ze het niet zagen? 
Maandenlang ergerde ik me hieraan, totdat ik een groot ‘kom-tot-Jezus’ moment had waar ik het 
moest laten gaan en het moest toevertrouwen in Gods handen.  

In vers 12 zien we een wending bij Salomo. Nu overweegt hij de vergelijking tussen wijsheid en 
dwaasheid. 

Van welke besluit hij dat het beter is volgens vers 13? 

 

 

Welk lot wacht zowel wijsheid en dwaasheid volgens vers 14? 

 

 

De dood is onvermijdelijk en universeel. Het maakt niet uit hoe wijs of dwaas, hoe rijk of 
hardwerkend je bent. Uit statistieken blijkt dat één op één sterft.  

Zoek Psalm 49 vers 10 op. Wat zegt dit vers over de dood van wijzen en dwazen? 
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Wat stoort Salomo over hetzelfde lot dat hen treft, volgens Prediker 2 vers 16? 

 

 

 

Herinnering en roem is ook een luchtspiegeling. Internet maakt het voor een berooid jong meisje 
mogelijk om in haar slaapkamer een lied te zingen, dit op te nemen en beroemd te worden. Het 
is de droom van velen om te gaan vodden naar rijkdom. Maar als hun 15 minuten van roem voorbij 
zijn, vallen ze in een diepe depressie omdat ze zijn vergeten en vervangen door een nieuw meisje 
dat het helemaal is. 

Er zijn op internet in overvloed selfies te vinden van kinderen die poseren en een foto van zichzelf 
maken alsof ze modellen zijn. Ze hopen op aandacht van mensen die hen vertellen dat ze mooi 
zijn. Ze vinden hun identiteit in gezien worden. 

Ons zorgen maken over wat anderen zich over ons herinneren, is een valstrik. Als we zijn 
afgewezen en vergeten, of aan de kant zijn gezet vanwege een promotie of nieuwe vriend, dan 
realiseren we ons dat we een behoeftig beest aan het voeden zijn dat nooit vol is. 

We eren onze doden met grafstenen van marmer of graniet, in de hoop dat hun namen niet slijten 
door weer en wind. We willen niet vergeten worden. Maar na een generatie of twee zijn de 
meesten van ons vergeten. Zelfs in Egypte, waar grote piramides weren gebouwd als graf om de 
farao’s te herinneren, kunnen weinigen zich de namen van die farao’s herinneren.  

Wat concludeert Salomo in vers 17? 

 

 

 

Salomo bevindt zich op een ander dood spoor. Hij haat het leven. Laten we – voordat we nu 
allemaal vallen in een diepe put van depressie, omdat we ons de nutteloosheid van het leven 
realiseren – niet vergeten dat Salomo het leven zonder God beoordeelt.  

Hoe moeten we de dood en/of arbeid bekijken op basis van de volgende verzen? 

1 Korinthe 15 vers 55 t/m 58: 
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Filippenzen 2 vers 12 t/m 16: 

 

 

Galaten 6 vers 6 t/m 10: 

 

 

Galaten 6 vers 9 is mijn lijftekst. Het is een vers dat me op de been hield toen het leek alsof mijn 
arbeid en werk voor de Heere tevergeefs was. Het hield me op de been toen het erop leek dat de 
geestelijke opvoeding van mijn kinderen geen vruchten afwierp. Het zorgde ervoor dat ik het 
goede bleef doen richting mijn man, te midden van droge perioden in ons huwelijk. 

 

 

 
Lieve lezers, geef niet op. Wees ervan verzekerd dat je werk voor de Heere niet tevergeefs is. Ga 
door! 

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 

 

 

 

  

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Op welke manier bemoedigt Galaten 6 vers 9 jou in het seizoen 

van je leven waarin je je nu bevindt?  
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Vers van de dag: 

 

 

“Want Hij geeft wijsheid, kennis  

en blijdschap aan de mens  

die goed is voor Zijn aangezicht.” 

 

Prediker 2 vers 26 
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Dag 10: de ijdelheid van werk 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 2 vers 18 t/m 26. 

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren. (Ik gebruikte een mix van blauw, bruin/grijs, 
paars en groen.) 

Salomo was de koning van Israël en God had hem gezegend met grote rijkdom. Salomo besefte 
zich echter dat hij dit niet mee kon nemen als hij zou sterven.  

Jezus vertelde een corresponderende gelijkenis in Lukas 12 vers 16 t/m 21. Het gaat over een 
rijke man die zijn schuren afbreekt om er grotere schuren te bouwen waarin hij zijn gewassen en 
goederen op kan slaan. Deze man vertelde zichzelf dat hij nu rustig aan kon doen, kon eten, 
drinken en vrolijk zijn. God zei dat deze man een dwaas was, want die nacht zou zijn ziel van hem 
weggaan en zou hij sterven. Al zijn goederen werden dan aan iemand anders gegeven. Deze man 
had schatten verzameld voor zichzelf, maar was niet rijk richting God. 

Dit geldt voor iedereen die op aarde schatten heeft opgeslagen. Alles waarvoor we gewerkt 
hebben en bijeen hebben vergaard, zal achtergelaten worden als we sterven. Het is mogelijk dat 
onze erfgenamen onze zuurverdiende rijkdom op dwaze wijze verspillen, maar zodra we van deze 
aarde zijn heengegaan, zijn zij de beheerder van alles waarvoor we gewerkt hebben ‘onder de 
zon’. We zullen er niet langer enige controle over hebben. 

In vers 18 zien we dat Salomo iets haat. Wat haat hij en waarom? 

 

 

Vers 20 zegt dat Salomo’s hart wanhopig was, toen hij dit beschouwde.  

Als wij iemand ontmoeten, stellen we ons vaak voor door te zeggen “Ik ben een leraar, auteur, 
arts, moeder of bibliothecaris.” We worden gedefinieerd door ons werk. Sommige mensen worden 
workaholics, in de veronderstelling dat dit hun leven meer betekenis zal geven, terwijl anderen 
luilakken zijn. Hoe dan ook, werk laat ons van binnen leeg.  

Wat gebeurt er volgens vers 23 ’s nachts met de workaholic en hoe lang duurt dat? 
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Tot slot brengt Salomo God in beeld. Wat zeggen vers 24 t/m 26 over Salomo’s oplossing voor 
zijn problemen? 

 

 

 

Vrienden, ik houd van deze conclusie. Zie je dit goudklompje van wijsheid dat hier tussen de 
verzen verscholen is? 

Het zijn de eenvoudige dingen. Eten, drinken en werken; het komt uit de hand van God. Dit zijn 
goede dingen. Het zijn dagelijkse weldaden die ons plezier moeten brengen. We hoeven niet elke 
regenboog achterna te jagen. We kunnen rond de tafel gaan zitten met familie en vrienden en 
worden opgefrist. We kunnen ’s avonds, na een dag hard werken, ontspannen werken en tevreden 
zijn. Plezier hebben in deze dingen komt uit Gods hand. 

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Heb je dit in je eigen leven ervaren? Verbond jij je aan iets dat 

er prettig uitzag, maar nam het later je slaap en vrede weg en 

had je spijt dat je ooit ja had gezegd? Vertel over deze tijd en 

wat je ervan hebt geleerd.  
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Ben je, net als Salomo, geconfronteerd met je sterfelijkheid? Zal je worden herinnerd als iemand 
die verzamelde of als iemand die tevreden was met de eenvoudige genoegens van het leven die 
uit Gods hand komen? Wat zal jouw erfenis zijn? 

 

 

 

Dank je voor deze geweldige week van Bijbelstudie. Laten we in gebed afsluiten! 

Lieve hemelse Vader, 

Dank U voor de eenvoudige genoegens van het leven die uit Uw hand komen, zoals eten en drinken. 
God, U bent goed en in Uw hand zijn wijsheid en vreugde. Help ons om onze talenten, tijd en hard 

werken te gebruiken tot Uw eer. Geef ons een vanavond een goede nachtrust. 

In Jezus Naam bid ik U. Amen. 

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 
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Aantekeningen bij video week 2 
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Week 3 – Prediker 3 & 4 
 

 

 

Leesrooster: 
 dag 11 : Prediker 3 vers 1 – 8      
 dag 12 : Prediker 3 vers 9 – 15   
 dag 13 : Prediker 3 vers 16 – 22    
 dag 14 : Prediker 4 vers 1 – 8    
 dag 15 : Prediker 4 vers 9 – 16    

 
 

Dagteksten: 
 dag 11 : Prediker 3 vers 11    
 dag 12 : Efeze 2 vers 10 
 dag 13 : Filippenzen 3 vers 20 
 dag 14 : Prediker 4 vers 6  
 dag 15 : Prediker 4 vers 9 – 10  
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Vers van de dag: 

 

 

“Hij heeft alles  

op zijn tijd  

mooi gemaakt.” 

 

Prediker 3 vers 11 
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Dag 11: een tijd voor alles 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 3 vers 1 t/m 8. Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.  

Verandering. Vind je het leuk? Ik veronderstel dat het ervan afhangt of het een goede of slechte 
verandering is. Is het een loonsverhoging of het verliezen van een baan? Is het een pasgeboren 
baby of de dood van een dierbare? 

Prediker 3 beschrijft 28 verschillende seizoenen van het leven en een ding is gegarandeerd: 
verandering. Verandering is onvoorwaardelijk. 

In Johannes 14, toen Jezus Zijn discipelen ontmoette, vertelde Hij hen dat er verandering zou 
komen. Hij zou vertrekken, maar ze hoefden niet bang te zijn omdat Hij hen de Heilige Geest zou 
zenden.Het Griekse woord voor ‘Heilige Geest’ is ‘Parakletos’, wat betekent: iemand die 
langskomt, helpt en troost. 

God gebruikt verandering om ons te vormen en onze ogen te openen voor Zijn aanwezigheid. We 
zijn niet alleen. We moeten leren om verandering te omarmen. Dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan. Maar verandering is wat het plattelandsmeisje Maria maakte tot de moeder van de 
Almachtige God! Verandering is wat David de herdersjongen maakte tot de koning van Israël! En 
de verandering van het bloed van Jezus dat onze zonden bedenkt, is wat jou en mij van zondaren 
maakt tot heiligen. 

Laten we eens kijken naar de 28 seizoenen of perioden in het leven waarover Salomo schrijft. Tijd 
is een sleutelwoord in dit hoofdstuk. Webster’s Dictionary zegt dat tijd een periode is tussen twee 
gebeurtenissen of een meetbare interval. 

Wat zijn de tijden waarover Salomo spreekt in vers 2? 

 

 

God is soeverein. Hij bepaalt de dag waarop we geboren worden en de dag waarop we sterven.  

Wat zeggen de volgende verzen over het aantal van onze dagen? 

Psalm 139 vers 13 t/m 16: 
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Mattheüs 6 vers 27: (In de Engelstalige ESV Bible staat: “can add a single hour to his span of life?”) 

 

 

Psalm 31 vers 16: 

 

 

Prediker 3 vers 2 spreekt ook over planten en plukken. Boeren zaaien en oogsten hun gewas op 
vastgestelde tijden, elk jaar. Het zaaien is de verantwoordelijkheid van de boer, maar het water, 
de zon, de seizoen en de cyclus van de natuur komen uit de hand van God. God is soeverein over 
alles. 

Over welke tijden spreken vers 3 en 4? 

 

 

We zien dat God aanwezig is te midden van onze relaties en onze emotionele reacties op de 
veranderingen van het leven.  

Onderzoek nu vers 5 t/m 8 en schrijf de tijden op waarover Salomo spreekt. 

 

 

 

Soms zijn we geneigd te denken dat we de enigen zijn die de genoegens en pijn van het leven 
ervaren. Zie je in deze lijst dat de seizoenen van het leven normaal zijn? Er is orde in ons leven. 
Sommige zijn aangenaam en sommige zijn pijnlijk. Er zijn positieve dingen en negatieve dingen 
die bij ons allemaal voorkomen. Het leven ‘onder de hemel’ loopt op deze manier. 

In welke van de 28 seizoen bevind jij je vandaag? Heb je God gezien in dit seizoen van je leven? 

 

 

 

Misschien rouw je om het verlies van een dierbare of vier je het huwelijk van een kind. Misschien 
heb je net nieuwe vrienden gemaakt of juist afscheid genomen toen je naar een nieuwe stad 
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verhuisde. Misschien ben je iets kwijt en zoek je ernaar en geef je die zoektocht niet op. Of 
misschien heb je juist opgegeven en het laten gaan. Misschien heb je de keuken schoongemaakt 
en dingen weggegooid of juist middenin de verbouwing van je keuken. Misschien heb je een 
vriend ergens mee geconfronteerd en verliep dat niet goed en is het nu tijd om te zwijgen.  

Voor elk positief iets is er een negatief tegenovergestelde. Als je het optelt is de som nul. Dus 
aan het einde van dit alles is Salomo verbijsterd. Morgen zullen we bekijken hoe Salomo reageert 
op zijn bevindingen.  

Laten we tot slot eens kijken naar ons gebruik van tijd. We maken gebruik van horloges, klokken, 
telefoons en kalenders om ons leven te ordenen. We hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd, 
elke dag 24 uur. Ongeacht je status in het leven, niemand heeft meer of minder tijd dan een 
ander. 

 

 

 
Het doet er voor God toe hoe we onze tijd gebruiken. Laten we eindigen in gebed en God vragen 
om ons verstandig te leiden als we onze agenda’s elke dag vullen. 

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 

 

  

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Lees Efeze 5 vers 15 - 16 en Psalm 90 vers 12. Wat moeten we 

gebruiken als leidraad voor het gebruik van onze tijd? Hoe kun 

je dat toepassen op het seizoen van je leven vandaag? 

 

 

 



 

www.FlourishlikeaPalmTree.nl             gebaseerd op www.GoodMorningGirls.org        62 

 

 

Vers van de dag: 

 

 

“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus  

om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft,  

opdat wij daarin zouden wandelen.” 

 

Efeze 2 vers 10 
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Dag 12: Hij maakt alle dingen mooi 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 3 vers 9 t/m 15. Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.  

Lees vers 9 en 10. Wat heeft God volgens vers 11 met de tijd gemaakt.  

 

 

Op welke manier is het menselijke perspectief van tijd anders dan Gods perspectief van tijd? 

 

 

Als we een doos met puzzelstukjes leeggooien en beginnen om de puzzel te maken, dan is het in 
eerste instantie een puinhoop. Als er een hoek compleet is, dan is dat mooi om te zien. Daarna 
beginnen andere stukjes op hun plaats te ‘vallen’. Op sommige momenten moet ik van een grote 
puzzel weglopen en later terugkomen omdat het me frustreert. Een klein beetje perspectief maakt 
het makkelijker beheersbaar. Maar naar mate de tijd verstrijkt, wordt het plaatje compleet en is 
het prachtig.  

Al onze levens zijn zoals puzzels. God heeft elk stukje samengebracht.  

Hij gebruikt het goede en slechte om ons te vormen en te laten zien dat Hij trouw is. Hij gebruikt 
onze beproevingen en triomfen om ons naar Hem toe te drijven en Zichzelf te openbaren.  

We moeten geduldig zijn met God terwijl Hij ons verhaal schrijft en alles mooi maakt op zijn tijd.  

 

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Deel iets wat God door de tijd heen mooi heeft gemaakt. 
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Hoe worden we ons volgens vers 11 bewust van de eeuwigheid? 

 

 

Er is in ieder van ons een bewustzijn dat aanvoelt dat er meer is in het leven dan alleen het hier 
en nu. We zien dit in kleine meisjes die zich verkleden als prinsessen en ervan dromen om deel 
uit te maken van een ander koninkrijk. 

Deze wereld is als het bal van Assepoester. De mooiste dag of vreugde komt uiteindelijk tot een 
einde. De klok slaat middernacht en we vallen terug in moeilijke tijden. Alle vreugden die we hier 
op aarde hebben, zijn slechts een voorproefje van wat komen gaat in de hemel. Het magische 
koninkrijk van Disney World verbleekt in vergelijking met het koninkrijk van de hemel, waar de 
klok met middernacht nooit meer zal slaan. We zullen voor altijd bij de Koning der koningen zijn 
en we zullen leven in vreugde voor de eeuwigheid! 

God heeft een nieuwsgierigheid naar de eeuwigheid in ons gelegd, zelf al bij jonge kinderen, 
zodat we Hem zouden zoeken. Maar volgens vers 11 kunnen we het grote plaatje nog niet zien. 
We kunnen niet kijken van het begin tot het einde, maar op een dag zullen we dat wel kunnen! 

Wat concludeert Salomo in vers 12 en 13? 

 

 

 

God geeft de gelovige de mogelijkheid om plezier te hebben en goed te doen. Hij geeft ook goede 
gaven van eten, drinken en werk. 

Ik ben op zendingsreizen geweest en heb gelovigen over de hele wereld zien zingen tot de Heere 
in shanty’s. Als Amerikanen vergapen we ons aan hun vermogen om vreugde te hebben en goed 
te doen aan anderen terwijl ze zo weinig hebben. Misschien hebben ze ontdekt dat de gave van 
eten, drinken en werk genoeg is en zijn wij het die de noodzaak voelen om achter elke utopie aan 
te rennen. Wij zijn degenen die het aan vreugde ontbreekt en aan tijd om goed te doen aan 
anderen. 

Op welke manier oefen jij jezelf in het hebben van vreugde in eten, drinken en werk? Is er iets dat 
je nodig hebt om te veranderen? 
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Lees Efeze 2 vers 10. Wat behoren we als gelovigen te doen? 

 

 

 

Tot slot, wat leert Prediker 3 vers 14 en 15 ons over God? 

 

 

 

Onlangs zat ik bij een zwembad met vrienden te praten over een moeilijkheid in mijn leven. Ik 
was verrast en getroost om te ontdekken dat mijn vrienden exact hetzelfde probleem hadden 
ervaren. Vers 15 vertelt ons dat het leven zichzelf steeds herhaalt. Grote kans dat jij met dezelfde 
dingen geconfronteerd wordt als ik. Onze levens zijn een herhaling van elkaar. Heb je ruzie met 
je echtgenoot? Ik ook. Worstel je met het verliezen van je humeur richting je kinderen? Ik ook. 
Ben je moe van de stapels wasgoed? Ik ook! 

Sociale media laat me zien dat onze levens allemaal parallel lopen aan elkaar. Onze strijd en 
moeilijkheden zijn normaal. Soms voelen we ons alleen, alsof we de enige zijn die met bepaalde 
beproevingen geconfronteerd worden, maar dat is niet het geval. Over de hele wereld worstelen 
vele vandaag de dag met dezelfde dingen als waar jij mee worstelt. Soms zal God beproevingen 
herhalen in ons leven, steeds opnieuw, totdat we onze les goed geleerd hebben. God is geduldig 
als het daarover gaat. Hij gaat heel het eind met ons mee. 

Is er iets in je leven dat steeds terugkeert en je aandacht heeft? Wat zou God je daardoor aan het 
leren kunnen zijn? 

 

 

 

Eindig in gebed door voor deze situatie te bidden en het over te geven aan God. 
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Vers van de dag: 

 

 

“Ons burgerschap is echter in de hemelen,  

waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten,  

namelijk de Heere Jezus Christus.” 

 

Filippenzen 3 vers 20 
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Dag 13: onrecht en dood 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 3 vers 16 t/m 22.  

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.  

Ieder van ons heeft een gevoel van rechtvaardigheid en eerlijkheid in zich. Zelfs kleine kinderen 
kunnen zeggen “dat is niet eerlijk” als een broer of zus een groter portie ijs in het schaaltje krijgt.  

Als we zien dat een dierbare hartzeer heeft, voelen we ons verdrietig. Maar als we een geliefde 
zien lijden onder onrechtvaardigheid, voelen we ons boos. 

Lees vers 16 en 17. Wat zegt Salomo dat er nog meer bestaat naast rechtvaardigheid en 
gerechtigheid? 

 

 

 

Hoewel het menselijk rechtssysteem kan falen, weet Salomo iets over Gods goddelijk oordeel dat 
troost en vrede kan geven in onze omstandigheden. Wat is dat? 

 

 

 

Lees 2 Korinthe 5 vers 10 en Romeinen 12 vers 19. Wat zegt dit over Gods oordeel? 

 

 

 

Gods oordeel is meestal niet direct, maar voor heel de mensheid komt er een definitieve Dag van 
het Oordeel. Gods gerechtigheid zal zegevieren, maar we moeten erop wachten. 

Onlangs werd ik diep gekwetst door een medegelovige. Ik weet dat deze persoon voor altijd met 
me in de hemel zal zijn en nooit de consequenties zal dragen voor het onrecht richting mij. Ik 
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weet ook dat God me ertoe geroepen heeft om deze persoon te vergeven. Maar wat ik moest leren 
om te kúnnen vergeven, is dat God aan het kruis al betaald heeft voor de gevolgen van dit onrecht. 
Hij werd aan het kruis genageld voor de zonden van deze persoon, evenals voor mijn zonden. De 
schuld voor deze zonde is volledig betaald. Elke keer dat de situatie in mijn gedachten opkwam, 
moest ik mijn gedachten gevangen nemen en er direct mee naar het kruis gaan – bedenkend dat 
Jezus het op Zich nam om dit verkeerde recht te maken. Laten we geen wraak nemen, bitter 
worden of wrok koesteren, maar onze pijn bij de voet van het kruis laten. 

Lees nu Prediker 3 vers 18 t/m 21. Wat is volgens Salomo het lot van alle vlees, mens en dier? 

 

 

 

Zijn mens en dier hetzelfde? Zijn we superieur? Wat is er in onze harten volgens Prediker 3 vers 
11 dat er niet is in het hart van een dier? 

 

 

 

In dit gedeelte zien we menselijke vragen, geen leerstellige feiten. Wat zeggen de volgende 
verzen over de geest en ziel van een gelovige op het moment van de dood? 

2 Korinthe 5 vers 8: 

 

 

 

Filippenzen 3 vers 20 t/m 21:  

 

 

 

De eeuwigheid is in Gods handen en iets dat we allemaal mee zullen maken!  

Salomo concludeert in vers 22 dat we ons moeten verheugen in ons werk en het lot in ons leven. 
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Kleine meisjes dromen van een droomprins die komt en hen meeneemt om nog lang en gelukkig 
te leven. Dromen worden werkelijkheid! Openbaring 19 vertelt ons dat onze Prins op een dag zal 
komen, rijdens op een wit paard om ons met Hem mee te nemen. 

“En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en 
waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een 
vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die 
niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam 
luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn 

linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de 
heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van 

de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij 
deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.”  

Openbaring 19 vers 11 t/m 16 

Als deze wereld je een erg lelijke klap heeft uitgedeeld, houd vol, het zal niet lang meer duren 
voordat je oog in oog staat met de Koning der koningen. Haal hoop en moed uit deze waarheid 
en leef met uitdagende vreugde. Hij houdt zoveel van je.  

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 

 

 

  

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Wat is jouw lot of deel in het leven? Voor welk werk heeft God je 

geroepen in dit seizoen van je leven? Hoe kun je meer vreugde 

ervaren in het heden? 
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Vers van de dag: 

 

 

“Een hand vol rust is beter  

dan beide vuisten vol zwoegen  

en najagen van wind.” 

 

Prediker 4 vers 6 
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Dag 14: verdrukking en concurrentie 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 4 vers 1 t/m 8.  

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.  

Terwijl Salomo rijkdom, wijsheid en het goede leven onderzoekt, verkent hij ook de diepten van 
pijn en lijden waarmee mensen worden geconfronteerd ‘onder de zon’.  

Salomo is ontmoedigd door de onderdrukking van deze wereld. Wat concludeert hij in Prediker 4 
vers 1 t/m 3? 

 

 

 

Wat zou voor ons als christenen onze reactie moeten zijn op onderdrukking in deze wereld? 

 

 

 

Lees 2 Korinthe 1 vers 3 en 4. Op welke manier gebruikt God onze beproevingen in het leven van 
anderen? 

 

 

 

In Prediker 4 vers 4 en 5 zien we twee tegenstellingen van het leven. Ten eerste zien we in vers 
4 een succesvol en bekwaam iemand. Deze persoon heeft de top bereikt door te concurreren en 
zich te vergelijken met zijn gelijken. De drang om nummer één te zijn en de jaloezie op iedereen 
die beter is, heeft hem vaardiger gemaakt.  

De laatste van de Tien Geboden in Exodus 20 vers 17 zegt dat je niet zult begeren het huis van 
je buurman, zijn vrouw, bedienden, dieren of iets dat je buurman heeft. Dit is een zondige manier 
van leven en behaagt God niet.  
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Vervolgens zien we in vers 5 de luie persoon, zonder ambitie of richting in het leven. Hij zal 
eindigen met niets. 2 Thessalonicenzen 3 vers 10b zegt: “Als iemand niet wil werken, zal hij ook 
niet eten.” Luiheid is een zondige manier van leven en het behaagt God ook niet. 

Wat noemt Salomo in Prediker 4 vers 6 als een beter pad om te volgen? 

 

 

 

Het is vandaag de dag erg moeilijk voor moeders om rustiger aan te doen. De wereld vertelt ons 
om door te gaan! Zorg dat die kinderen worden aangemeld voor voetbal, pianolessen, gym, 
basketbal, honkbal, noem maar op. Het voelt alsof iedereen het doet! 

De wereld vertelt ons om onze agenda’s vol te krijgen en bezig te blijven. Als je dat niet doet, 
zouden je kinderen iets kunnen missen of ze zijn niet ‘cool’ of ze zullen belangrijke lessen voor 
het leven niet leren. Competitie laat moeders uit angst hun agenda’s vullen. 

Maar vers 6 laat ons zien dat er waarde schuilt in rust. Deze wereld kent de rust niet die onze 
Heiland Jezus biedt. Ze hoeven niet naar alle uithoeken van deze wereld te rennen om de zin van 
het leven te vinden. Ze moeten gewoon in de armen van de Maker van deze wereld rennen. 

Wat zeggen de volgende verzen over stilte en rust? 

Mattheüs 11 vers 28: 

 

 

 

1 Timotheüs 6 vers 6: 

 

 

 

Spreuken 15 vers 16: 
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Tot slot zien we in vers 8 een eenzame workaholic. Zijn ogen zijn nooit tevreden met rijkdom en 
hij zal zichzelf nooit afvragen waarom hij zo hard werkt. Dit is ijdelheid. 

Laten we pauzeren te midden van alles wat we nastreven en onszelf de waaromvraag stellen. 
Waarom doen we de dingen die we doen? Als we vandaag niet tevreden zijn, wat laat ons geloven 
dat we morgen tevreden zullen zijn? Laten we eerlijk zijn. Niets hier op aarde zal ons ooit volledig 
bevredigen. We moeten ermee stoppen om de wegen van de wereld te volgen en in plaats daarvan 
in de wegen van het Woord gaan.  

Is er iets ‘in je hand’ waarvan het nodig is om het neer te zetten om rust te vinden? Geef het aan 
God in gebed. 

 

  

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Hoe is de balans tussen werk en rust als je je eigen leven 

onderzoekt? Leef je een leven van één hand vol of beide handen 

vol? 
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Vers van de dag: 

 

 

“Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij  

een goede beloning voor hun zwoegen.  

Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind.  

Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is  

om hem overeind te helpen.” 

 

Prediker 4 vers 9 – 10 
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Dag 15: vriendschappen en een 

wispelturige menigte 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 4 vers 9 t/m 16. Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.  

Vriendschappen tussen vrouwen kunnen ingewikkeld zijn. We weten allemaal hoe moeilijk 
vriendschappen zijn voor kleine meisjes. Er zijn gemene meisjes en groepjes en geplaag en 
geroddel. En als we grote meisjes zijn, hebben we hopelijk een paar dingen geleerd over hoe je 
een goede vriendin kunt zijn en hoe je de ‘stekelige’ mensen moet vermijden die je willen porren.  

God schiep vrouwen met een behoefte aan relaties. Maak een lijst van de kenmerken van een 
echte vriend, volgens de volgende verzen. 

Vers 9: 

 

 

Vers 10: 

 

 

Vers 11: 

 

 

Vers 12: 

 

 

Salomo concludeert in vers 12 dat er iets is dat nog beter is dan een partnerschap van twee 
mensen. Wat is dat? 
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Stel je eens één ongekookte spaghettisliert voor. Het is makkelijk om deze door midden te breken. 
Maar stel je nu een hele bundel van ongekookte spaghetti voor. Dat is veel moeilijker te breken 
als ze bij elkaar in een bundel zitten. Op dezelfde manier zijn we sterker als wij een koord van 
drie onderdelen vormen, waaronder God Die aan onze kant staat. 

God heeft ons geschapen om in relatie met Hem en met anderen te leven. We waren nooit bedoeld 
om alleen te leven, maar om ons leven te delen met anderen. Dit geldt vooral voor christenen, 
omdat we de nauwe gemeenschap en steun van andere gelovigen nodig hebben.  

 

 

 
We zien in de Bijbel ook hechte vriendschappen, zoals Mozes en Aäron, David en Jonathan, Ruth 
en Naomi, Paulus en Barnabas, Paulus en Timotheüs. Als jij geen goede vriend hebt zoals dit, 
onthoud dan dat Jezus de beste vriend is van allen! Jezus zei in Johannes 15 vers 15:  

“Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden 
genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.” 

Heb je Jezus al tot je Vriend gekozen? Prijs en dank God voor Zijn vriendschap. Hij is altijd bij 
je.Bedenk hoe je een betere vriendin kunt zijn voor de vrouwen die God in je leven heeft gebracht. 

Lees Prediker 4 vers 13 t/m 16. Salomo sluit dit hoofdstuk af met een waarschuwing aan de 
leiders. Deze principes zijn van toepassing op elke soort leider.  

Wat leer je over de nadelen en voordelen van de arme wijze jongeman en de koning? 

 

 

 

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Noem vrienden die God in je leven plaatste, die jij ondersteunt, 

liefhebt en beschermt. En wie doet dit voor jou? 
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De jongeman werd geboren in armoede, maar met wijsheid. Hij was een gewone burger had om 
een bepaalde reden in de gevangenis gezeten, terecht of onterecht. De oude koning had zolang 
geregeerd dat trots hem veranderde in en dwaas die niet wilde luisteren naar wijze raad. 

Omdat de jongeman wijsheid bezat en de koning dwaas was, was de jongeman in staat om iets te 
doen. Wat was dat? 

 

 

 

Wat gebeurde er uiteindelijk met de steun van het publiek van de jonge koning? 

 

 

 

Salomo concludeert dat ook dit vluchtig is en het najagen van wind. De menigte is wispelturig. 
Populariteit is vluchtig. Laten we nooit geloven dat bewondering of roem echte loyale 
vriendschappen vervangt. 

We zien dit in Mattheüs 21 toen Jezus naar Jeruzalem reed op een ezel. Hij ontving een onthaal 
vol lof toen de mensen hun mantels en palmtakken op de grond uitspreidden en riepen “Hosanna 
in de hoogste hemelen!”. De mensen erkenden Jezus als hun Koning. Maar een week later waren 
het diezelfde mensen die Jezus verwierpen en Zijn dood eiste door middel van kruisiging.  

Als dit met Jezus gebeurt, kan het gebeuren bij elke leider. Maar we kennen het einde van het 
verhaal. Na Zijn dood aan het kruis en de begrafenis, stond Jezus op uit het graf. Later steeg Hij 
op naar de hemel. Hij heeft beloofd om naar deze aarde terug te keren. En dan zal Hij niet worden 
afgewezen, maar zal Hij heersen en regeren als de Koning der koningen en de Heere der heren, 
voor altijd! Geloofd zij Zijn Naam, voor altijd! 

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 
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Aantekeningen bij video week 3 
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Week 4 – Prediker 5, 6 & 7 
 

 

 

Leesrooster: 
 dag 16 : Prediker 4 vers 17 – Prediker 5 vers 6       
 dag 17 : Prediker 5 vers 7 – 19    
 dag 18 : Prediker 6 vers 1 – 12     
 dag 19 : Prediker 7 vers 1 – 13     
 dag 20 : Prediker 7 vers 14 – 29     

 
 

Dagteksten: 
 dag 16 : Mattheüs 6 vers 24   
 dag 17 : 1 Timotheüs 6 vers 10 
 dag 18 : Johannes 6 vers 35 
 dag 19 : 2 Timotheüs 4 vers 7   
 dag 20 : Prediker 7 vers 19  
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Vers van de dag: 

 

 

“Niemand kan twee heren dienen,  

want of hij zal de één haten en de ander liefhebben,  

of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten.  

U kunt niet God dienen en de mammon.” 

 

Mattheüs 6 vers 24 
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Dag 16: dromen tot eer van God 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 4 vers 17 t/m Prediker 5 vers 6.  

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.  

Van nature is de mens instinctief religieus. We verlangen ernaar om iets te aanbidden. Maar 
sommigen hebben religie tot een vertoning gemaakt, door op zondag naar de kerk te gaan, te 
bidden en geloften te doen, maar de andere zes dagen van de week in strijd met Gods Woord te 
leven.  

Op welke manier bereid jij je voor op gezamenlijk aanbidden voordat je Gods huis binnengaat? 

 

 

 

Hebreeën 10 vers 24 t/m 25 zegt: “En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde 
en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de 

gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.” 

Ons is als gelovigen geboden om samen te komen. Het is niet optioneel, maar de manier waarop 
we komen doet er ook toe.  

Welke sterke waarschuwing geeft Salomo in Prediker 4 vers 17? 

 

 

 

Salomo attendeert op de manier waarop we tot God naderen en de manier waarop we tot Hem 
spreken. Wat leer je over het gebruik van je woorden wanneer je tot God spreekt, volgens Prediker 
5 vers 1 en 2? 
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Wat zegt Spreuken 29 vers 20 over iemand die roekeloos is met woorden? 

 

 

 

Langzaam, voorzichtig, bedachtzaam en oprecht spreken tegen God is een indicatie van wijsheid. 
In de Bergrede leert Jezus: 

“Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de 
veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.” Mattheüs 6 vers 7 

God is niet onder de indruk van onze vele woorden als we bidden. 

In Prediker 5 vers 3 t/m 6 worden we gewaarschuwd met betrekking tot het maken van geloften 
aan God. Op welke manier moeten we die doen volgens Salomo? 

 

 

In het Hebreeuws is het woord ‘gelofte’ het woord ‘nedar’, wat betekent: iets beloven te doen of 
te geven aan God. 

Noem een paar voorbeelden van geloften of beloften die je vrijwillig aan God hebt gemaakt. 

 

 

 

In vers 5 zien we een excuus voor het breken van een gemaakte gelofte. Wat is een 
veelvoorkomend excuus? En hoe reageert God op onze gebroken geloften? 

 

 

 

Steeds als er een boodschapper van God of een priester van de tempel kwam om de gelofte te 
innen die gemaakt was (waarschijnlijk een financiële toezegging of gift), dan wilde het individu 
vrij zijn van hun belofte aan God.  

Als geloften zijn gemaakt met ons beste kunnen, dan moeten ze worden gehouden. Dat geldt ook 
voor huwelijksgeloften.  
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In dit gedeelte worden de woorden ‘droom’ en ‘dromen’ twee keer genoemd (vers 2 en 6). Wat is 
de waarschuwing met betrekking tot dromen? 

 

 

“Daarom: vrees God!” (vers 6) 

We leven in een wereld waar het motto richting onze kinderen is: droom groot! Als ze het zich 
kunnen voorstellen, kunnen ze het doen. Prediker vertelt ons dat dromen met veel zaken en 
ijdelheid gepaard gaan. Om het anders te zeggen, dromen gaan gepaard met een veelheid aan 
hard werken en soms wordt dat harde werken vluchtig als het niet de wil van God is.  

We moeten elke droom in gebed voor Gods troon leggen en wachten en luisteren en Gods wil 
voor ons leven zoeken.  

 

 

 
Zoals vers 1 zegt: “God is in de hemel en u bent op de aarde”. Zijn wegen zijn hoger dan de onze. 
We moeten niet overhaast aan elke gril toegeven en geloften aan God maken. Soms zijn we 
middenin onze dromen geneigd om aan God te beloven dat een bepaald percentage van wat we 
bereiken zal gaan naar de hongerigen om hen te voeden of om een weeshuis te bouwen. Maar al 
te vaak komt het geld binnen en is de gelofte om het aan God terug te geven, verbroken. 

Laten we niet overhaast zijn. Laten we ons houden aan onze geloften aan God. Bid nu en geef je 
dromen aan de Heere, voor Zijn glorie! 

 

  

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Heb je een droom? Welke? Heb je God gevraagd wat Zijn wil is 

met betrekking tot die droom? 
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Vers van de dag: 

 

 

“Want geldzucht is een wortel van alle kwaad.  

Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald  

van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.” 

 

1 Timotheüs 6 vers 10 
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Dag 17: genieten van de eenvoudige 

dingen 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 5 vers 7 t/m 19.  

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.  

Aan het begin van onze studie in de tweede helft van hoofdstuk 5 zien we dat onrecht en 
onderdrukking van armen onvermijdelijk zijn. Salomo zegt hierover niet verbaasd of verrast te 
zijn. 

Daarna keert Salomo terug naar het hoofdonderwerp van Prediker 2, namelijk de zinloosheid van 
persoonlijke weelde en rijkdom. We zullen zien dat je met geld veel dingen kunt kopen, maar 
geen tevredenheid. 

Wat zegt Salomo in vers 9 over degene die van geld houdt? 

 

 

 

Let op, Salomo heeft het niet over iemand die slechts geld bezit, maar over iemand die van geld 
houdt. Wat zeggen de volgende passages over de liefde voor geld? 

Mattheüs 6 vers 24: 

 

 

1 Timotheüs 6 vers 10: 

 

 

Op welk bijkomend probleem wijst Salomo in Prediker 5 vers 10? 
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Hoe meer we hebben, hoe minder we kunnen gebruiken van wat we hebben. Ik geef toe, ik heb 
een kast vol kleding. Elke keer dat ik in gewicht aankom, bewaar ik de kleinere maten voor het 
geval ik gewicht verlies en het weer pas. Wat dat betreft heb ik kleren die al heel wat jaren hebben 
gewacht totdat ik gewicht verlies. Wat brengen deze kleren mij? Ik kan ze met mijn ogen zien, 
maar ik kan ze niet dragen. 

Welke ironie wordt in vers 11 tegenover elkaar gezet? 

 

 

Wat brengt aardse rijkdom aan degene die het hamstert, volgens vers 12? 

 

 

Heb je het televisieprogramma ‘mijn leven in puin’ weleens gezien? Het is afschuwelijk om bij 
een huis binnen te kijken van iemand die alles bewaart, tot aan nutteloze bezittingen en zelfs 
rommel en afval toe. Hun hamsteren verpest niet alleen hun eigen leven, maar ook het leven van 
hen die van hen houden. Vasthouden aan nutteloze bezittingen vernietigt vaak levens. Er is geen 
plezier of vreugde in hamsteren. 

Bevrijd jezelf vandaag van een plek in je huis waar je dingen aan het hamsteren bent geweest die 
je jarenlang niet hebt gebruikt. Misschien is er een la, kast, kelder of garage die nodig opgeruimd 
moet worden. Doe het. Je zult je er veel beter door voelen! 

In de verzen 12 t/m 16 zien we een man die hard gewerkt heeft, zijn rijkdom opgepot heeft en 
het allemaal is verloren. Wat gebeurde er met hem? 

 

 

 

Waar moeten we schatten opslaan volgens de woorden van Jezus in Mattheüs 6 vers 19 t/m 21? 

 

 

 

Dit hoofdstuk sluit af met troostende woorden. We zien in vers 17 dat het goed en passend is om 
te eten en drinken en plezier te hebben in al het werk dat we doen. We moeten dit accepteren als 
ons lot in het leven. 
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Laten we vandaag kiezen voor tevredenheid. Sluit af in gebed en vraag God om je te helpen een 
leven te leiden van tevredenheid en vreugde die alleen in Hem gevonden kunnen worden. 

 

  

Reflectievragen  

(ook te gebruiken als gespreksvragen in groepsverband) 
 

Welke gaven zijn vermeld in vers 17 t/m 19 als door God 

gegeven? 

 

 

 

Geniet je van deze eenvoudige dingen in het leven? Waarom 

wel of waarom niet? 

 

 

 

Is welvaart de garantie voor een gelukkig en tevreden leven? 
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Vers van de dag: 

 

 

“En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens;  

wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben,  

en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.” 

 

Johannes 6 vers 35 
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Dag 18: hunkeren naar meer 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 6 vers 1 t/m 12. Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.  

We besloten de studie van gisteren met te herinneren dat ware vreugde en tevredenheid een 
geschenk van God is. Nu keert Salomo terug naar het onderwerp van de ijdelheid van rijkdom. 
Misschien is dit een les waarbij het nodig is dat we het meerdere malen lezen en overdenken om 
het echt te begrijpen. Dus laten we erin duiken! 

Wat is volgens vers 1 en 2 een pijnlijk kwaad? 

 

 

Heb je dit gezien? Misschien werkt iemand zijn hele leven lang, maar laat de gezondheid het 
afweten, precies in de bloei van zijn leven. Het tweede huis waarvan ze dachten er in hun gouden 
jaren van te genieten, wordt uiteindelijk verhuurd aan vreemden, voor hún plezier. 

In vers 3 t/m 6 worden overdreven termen gebruikt om de grootte van zijn familie en de duur van 
zijn tijd op aarde aan te geven. Welke termen? 

 

 

Welk deel van hem is niet tevreden met de goede dingen van het leven? (In de Engelstalige ESV Bible staat 

in vers 3: “but his soul is not satisfied with life’s good things”) 

 

 

God heeft deze man gezegend met een lange levensduur, een grote familie en alle goede dingen 
van het leven, maar deze man vond geen voldoening en vreugde in zijn ziel. Zonder God in zijn 
leven, was hij geestelijk failliet. Zoals Salomo steeds opnieuw zegt, het is ‘ijdelheid’. Een leven 
dat los van God geleefd wordt, brengt geen blijvende vreugde of bevrediging. Het is zinloos. 

Lees vers 7 t/m 9. Welke uitspraak doet Salomo in vers 7 over de mond van een mens? 
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Of je nu de directeur bent van een groot bedrijf en biefstuk als diner eet of een student die 
parttime werkt en hamburgers eet, we werken allemaal voor één ding: eten. Het is 
verbazingwekkend hoe onze eetlust ons drijft. We kunnen een enorm ontbijt eten en heel vol 
zitten en rond lunchtijd opnieuw hongerig zijn. Onze honger drijft ons. 

Het is met rijkdom hetzelfde. Het stelt nooit tevreden. We blijven altijd verlangen naar meer. Het 
maakt niet uit met welk materiaal je de leegte in je ziel wilt vullen, het zal tekort schieten.  

Toen mijn kinderen klein waren, smeekten ze om ‘happy meals’. Ze hielden van het speelgoed 
dat erbij zat. Maar dit ‘happy meal’, maakte hen ‘happy’ (= gelukkig) voor slechts 30 minuten en 
de volgende dag konden ze opnieuw smeken om een ‘happy meal’. Voor ons als volwassenen zijn 
de ‘happy meals’ uitgegroeid tot grotere en duurdere dingen. We vervolgen met het nodig hebben 
van een lekker diner, nieuwe kleding, nieuwe auto’s of nieuwe huizen. We zijn voor een paar 
weken tevreden en hebben daarna behoefte aan meer. 

Wat is volgens Salomo, in vers 9, beter dan ‘het gaan in de weg van de begeerte’? 

 

 

Het is beter om tevreden en voldaan te zijn met wat je ogen vandaag zien, met de dingen die je 
op dit moment hebt, dan te dromen en naar dingen te verlangen die je niet hebt, maar hoopt te 
hebben in de toekomst. 

Lees Johannes 6 vers 35. Hoe stelt Jezus onze honger tevreden? 

 

 

Liefelijke Jezus! Alleen in Hem zullen we volledig tevreden zijn. 

Lees nu Prediker 6 vers 10 t/m 12, waarmee dit hoofdstuk afsluit en ons brengt bij het midden 
van het boek Prediker. Salomo stelt twee vragen in vers 12. De eerste vraag is: wie weet wat goed 
is voor een mens? Hoe zou je die vraag voor Salomo beantwoorden? 

 

 

De tweede vraag is: wie kan een mens vertellen wat er na hem zal zijn? Hoe zou je hierop 
antwoorden? 
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God weet het! God heeft ons leven voorbestemd en heeft een plan en doel voor ieder van ons. 
We moeten leren tevreden te zijn met wat Hij ons geeft, onze vreugde en voldoening in Hem 
vinden. 

Ons toekomstige leven hangt af van wat we met Jezus hebben gedaan in dit tegenwoordige 
aardse leven ‘onder de zon’. Geloven we in Jezus als de Zoon van God, Die is gekruisigd, opgestaan 
en terug zal komen? Stemmen we ermee in dat we zondaars zijn en hebben we berouw over onze 
zonden? 

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons 
te reinigen van alle ongerechtigheid.” 1 Johannes 1 vers 9 

Als je dit hebt gedaan, dan kun je weten dat je voor eeuwig zult leven in de aanwezigheid van de 
Heere. Dat is je toekomstige bestemming! 

 

 

 
Als we ons leven zonder God leven, maakt het saldo op onze bankrekening, het aantal kinderen 
of de lengte van ons leven niet uit. Een leven geleefd zonder God is ijdelheid, maar een leven 
geleefd tot Gods eer zal blijvende vreugde en betekenis geven. Laten we vandaag voor vreugde 
kiezen! 

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 

 

  

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Zijn de mensen om je heen gelukkig? Wat zie je de wereld na-

jagen? Is iets van hun denken ook jouw gedachten binnen-

geslopen en op welke manier? 
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Vers van de dag: 

 

 

“Ik heb de goede strijd gestreden.  

Ik heb de loop tot een einde gebracht.  

Ik heb het geloof behouden.” 

 

2 Timotheüs 4 vers 7 
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Dag 19: goed eindigen 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 7 vers 1 t/m 13.  

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.  

Wat komt er in je gedachten op als je denkt aan onderstaande namen? 

 Maria  

 Marijke 

Maxima  

Marianne  

Miss Montreal  

moeder Theresa  

Ik ben ervan overtuigd dat elke naam een bepaalde emotie bij je opriep, op basis van hun 
reputatie. Als jouw naam op deze lijst zou staan, zou het dan een ‘goede naam’ zijn? 

Als we dit gedeelte uit Prediker bestuderen, zullen we 7 vergelijkbare spreekwoorden of ‘beter-
dan-uitspraken’ bekijken, die Salomo ons geeft om ons te helpen verstandige keuzes te maken.  

Laten we eens kijken naar vers 1. Een goede naam is beter dan? 

 

 

Wanneer iemand lekkere parfum op heeft en je zit naast diegene, dan is zijn of haar aroma 
aangenaam. Op dezelfde manier zijn degenen met een goede naam aangenaam en dat trekt 
anderen aan.  

Kijk nu naar vers 1 b t/m 4. Op welke manier is het klaaghuis beter dan het huis waar het feest 
is? Is dit hoe we over er in het algemeen over denken? 
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Denk voor een moment vanuit Gods perspectief. Degenen die een begrafenis bijwonen zijn 
ingetogen en denken na over de realiteit van de korte duur van het leven, terwijl degenen op een 
feestje zich dwaas kunnen gedragen en dingen doen waar ze later spijt van krijgen; waarmee ze 
misschien zelfs een ‘slechte naam’ voor zichzelf creëren.  

Paulus zegt in Filippenzen 1 vers 21:  

“Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.” 

En de psalmist schreef in Psalm 116 vers 15:  

“Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen.” 

Dit eeuwigheidsperspectief hebben we niet van nature. We krijgen dat door in Gods Woord te 
lezen en er telkens aan herinnerd te worden dat deze wereld niet ons thuis is. 

Laten we Prediker 7 vers 5 en 6 bekijken. Waarom zou een verstandige terechtwijzing beter zijn 
dan de liederen of het gelach van dwazen? 

 

 

 

Het ontvangen van opbouwende kritiek is meestal geen plezierige ervaring, maar een verstandige 
terechtwijzing zal veel meer in ons leven bereiken dan dat gelach dat zal doen.  

Salomo vergelijkt het gelach van dwazen met het knetteren van dorens onder de kookpot. Ze 
maken veel lawaai als ze verbranden, maar zijn nutteloos bij het vuur brandend houden. 

Ben je weleens berispt of gecorrigeerd door iemand die wijzer is dan jij? Op welke manier 
accepteerde je die berisping?  

 

 

 

Op welke manier staan onze trots en emoties in de weg wanneer we worden berispt? 
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Laten we naar vers 7 t/m 10 gaan. Wat doen onderdrukking en omkoping met een wijs mens, 
volgens vers 7? 

 

 

 

Het Engelse woord ‘mad’ (= krankzinnig) is in het Hebreeuws het woord ‘halal’. Dit betekent ijlen, 
een vertoning geven, opscheppen en zo luidruchtig dwaas zijn. Uiteindelijk zal je wijze hart 
besmet raken, omdat je verleid wordt om een steekpenning aan te nemen of om een kortere weg 
te nemen naar de uitkomst die je wenst te bereiken. Onderdrukking verleid ons om onze wijze 
levensstijl te verlaten en te leven als een dwaas. 

Vers 8 bevat de laatste vergelijkbare spreuken die Salomo ons in dit hoofdstuk heeft gegeven. 
Welke zijn dat? 

 

 

 

 

 

 

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Ben je weleens aan iets begonnen dat niet goed eindigde? Wat 

gebeurde er en wat heb je geleerd van deze ervaring? 
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We hebben allemaal de zinnen gehoord: “het is één ding om goed te beginnen, maar het is een 
ander ding om goed te eindigen” of “het christelijke leven is een marathon, geen sprint”. In 
essentie is het dít wat Salomo onderwijst in vers 8.  

Degene die daadwerkelijk de finishlijn overgaat, is niet degene die met veel bravoure en trots de 
race begint, maar degene die nederig en geduldig de race loopt die God voorbestemd heeft. 
Diegene is de winnaar. 

Paulus geeft ons een groot voorbeeld. Aan het einde van zijn leven zegt hij:  

“Ik heb de goede strijd gestreden. 
Ik heb de loop tot een einde gebracht. 

Ik heb het geloof behouden.” 
2 Timotheüs 4 vers 7 

Mogen we, net als Paulus, onze loop goed eindigen. 

Laten we tot slot kijken naar Prediker 7 vers 9 t/m 13. Wat zegt vers 9 ons over ergernis? 

 

 

 

Het is belangrijk om op te merken dat dit vers níet zegt dat we nooit boos mogen zijn. Het zegt 
dat we niet snel geërgerd moeten zijn om in explosieve woede uit te barsten. Dat is niet alleen 
dwaas, maar ook zondig.  

Ga naar Jakobus 1 vers 19 en 20. Wat zeggen deze verzen over woede? Hoe kun je dit vandaag 
toepassen in je eigen? 

 

 

 

In Prediker 7 vers 10 zien we dat de dwaze mens verlangt naar de ‘goede oude tijd’. Het leven 
lijkt er altijd beter uit te zien in de achteruitkijkspiegel. Maar was het echt beter dan vandaag of 
herinneren we ons het verleden gewoon selectief? Salomo zegt dat dit ook dwaasheid is. 

In de verzen 11 en 12 zien we dat een erfenis een goede zaak is wanneer er wijselijk mee wordt 
gehandeld met hulp van de Heere. Wijsheid is een bescherming – biedt schaduw – voor ons 
leven, zowel lichamelijk als geestelijk. 
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En laten we ons tot slot herinneren wat vers 13 zegt: God heeft alles onder controle. We kunnen 
niet ongedaan maken wat Hij heeft gedaan. Zoals de vloek in Genesis 3 kunnen Gods plannen 
niet gedwarsboomd worden.  

Is er vandaag iets dat je bij God los moet laten? Geef het aan Hem in gebed. 
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Vers van de dag: 

 

 

“De wijsheid maakt de wijze sterker  

dan tien machthebbers die in de stad zijn.” 

 

Prediker 7 vers 19 
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Dag 20: kiezen wat het beste is 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 7 vers 14 t/m 29.  

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.  

Kennis is weten wat het beste is. Wijsheid is kiezen om het beste te doen. 

Laten we kijken naar Prediker 7 vers 14. Wat moeten we bedenken? 

 

 

 

Voorspoed is een geschenk van de Heere en Salomo roept op om blij te zijn. Maar als er 
tegenspoed komt, moeten we bedenken dat dit ook van de Heere komt.  

God gebruikt tegenspoed in ons leven om ons te verootmoedigen en naar Hem toe te trekken.  

Voorspoed is niet altijd goed en tegenspoed is niet altijd slecht. Beide kunnen zegeningen in ons 
leven zijn als we leren om ons over te geven aan Gods wil. 

Kijk nu eens naar vers 15 t/m 18. Wat bedoelt Salomo met overdreven rechtvaardig of overdreven 
goddeloos? 

 

 

 

Heb je weleens een overdreven rechtvaardig iemand gezien? Ze zijn lastig om in je buurt te 
hebben. Hun trots straalt er vanaf en hun eigengerechtigheid leidt tot hun eigen verderf.  

Efeze 2 vers 8 t/m 9 vertelt ons dat we gered zijn uit genade, door geloof. Redding is een gave, 
geen resultaat van onze werken; zodat niemand zal roemen.  

Laten we niet overdreven rechtvaardig worden, maar God vrezen en Zijn wegen volgen. 
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Volgens vers 19 is een wijs mens sterker dan iets anders. Dan wat? 

 

 

 

Hoeveel hebben er, volgens vers 20, nog nooit gezondigd? 

 

 

 

Paulus kwam tot dezelfde conclusie in Romeinen 3 vers 23: 

“Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” 

De gehele mensheid is zondig, maar God heeft ons in gerechtigheid voorzien door Zijn Zoon, 
Jezus Christus. 

Wat is Salomo’s waarschuwing voor ons als je Prediker 7 vers 21 en 22 bekijkt? 

 

 

 

 

 

 

Reflectievragen  

(ook te gebruiken als gespreksvragen in groepsverband) 
 

Ben je overdreven gevoelig voor wat anderen over jou hebben 

gezegd?  
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We moeten bereid zijn om te vergeven, want op een gegeven moment zullen we ook vergeving 
nodig hebben voor de onaardige woorden die wij over anderen hebben gesproken.  

Bekijk vers 23 t/m 25. Hier zien we dat, hoewel aan Salomo grotere wijsheid gegeven was dan 
wie dan ook, hij zelfs nog meer wijsheid wilde. Hij blijft ernaar zoeken. 

Dat brengt ons bij vers 26, waar Salomo iets vindt dat bitterder is dan de dood. Waar verwijst hij 
naar? 

 

 

 

Salomo vergelijkt het hart van de verleidster met een vang- en sleepnet en haar handen met 
boeien (ketens). Deze vrouw is een val. Salomo kent deze verleiding heel goed, want hij had 1000 
vrouwen en bijvrouwen. Volgens 1 Koningen 11 leidden deze vrouwen Salomo’s hart weg van de 
Heere en naar afgoderij toe. 

Wat gebeurt er volgens het einde van vers 26 met degene die goed is voor Gods aangezicht? 

 

 

 

Is er iemand in je leven die genade nodig heeft vanwege iets 

negatiefs dat er over jou is gezegd?  

 

 

 

Spreek jij over anderen achter hun rug om? 
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Heb je in onze cultuur vrouwen gezien die op mannen jagen en mannen die in hun val trappen? 

 

 

 

Laten we onze zonen waarschuwen om ver te blijven van zulke vrouwen. En laten we onze 
dochters leren om nooit te worden zoals dergelijke vrouwen. 

Tot slot kijken we naar de verzen 27 t/m 29. Waarnaar had Salomo herhaaldelijk gezocht, maar 
het niet gevonden? 

 

 

 

Een man of vrouw die de Heere behaagt, is zeldzaam. Als Salomo er vandaag naar op zoek zou 
gaan, zou hij dan naar jou wijzen als zijnde één onder duizend? 

 

 

 

Hoe heeft God de mens gemaakt volgens vers 29 en wat heeft de mens gedaan? 

 

 

 

Sinds de zondeval in de hof van Eden, heeft de mens achter zijn eigen bezigheden aangezeten en 
zijn eigen zondige begeerten gevolgd. 

Is er een gebied in je leven waar je je verstrikt voelt door de zonde?  

Laten we in gebed naar de Heere gaan, onze zonden belijden en ons bekeren van onze zonden. 
God zal je, door de Heilige Geest, Zijn kracht en wijsheid geven om je verlangens en gebieden 
van verleiding te weerstaan. 
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Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 
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Aantekeningen bij video week 4 
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Week 5 – Prediker 8, 9 & 10 
 

 

 

Leesrooster: 
 dag 21 : Prediker 8 vers 1 – 9        
 dag 22 : Prediker 8 vers 10 – 17     
 dag 23 : Prediker 9 vers 1 – 9      
 dag 24 : Prediker 9 vers 10 – 18  
 dag 25 : Prediker 10 vers 1 – 9      

 
 

Dagteksten: 
 dag 21 : Prediker 8 vers 1  
 dag 22 : Romeinen 14 vers 12 
 dag 23 : Mattheüs 5 vers 45  
 dag 24 : Prediker 9 vers 17    
 dag 25 : Spreuken 14 vers 34  
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Vers van de dag: 

 

 

“De wijsheid van de mens  

verlicht zijn gezicht.” 

 

Prediker 8 vers 1 
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Dag 21: het is tijd om te schitteren 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 8 vers 1 t/m 9.  

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.  

Op welke manier is goddelijke wijsheid aan ons uiterlijk te zien, volgens vers 1? 

 

 

 

Vers 1 vertelt ons dat wijsheid het uiterlijk van ons gezicht verandert. Ons gezicht gaat schijnen!  

In het Nieuwe Testament zegt Jezus in Mattheüs 5 vers 16: 

“Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien  
en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” 

Wanneer we Gods wijsheid bezitten, stralen we Zijn licht uit. Zoals je in een kind de ouders 
terugziet, zo kunnen wij de relatie met onze Vader God weerspiegelen door Zijn wijsheid in ons 
leven ten toon te spreiden. Hierdoor geven we eer aan God met ons leven en worden we een 
zegen voor anderen.  

Straalt jouw gezicht goddelijke wijsheid uit in je huis, op je werk, in de kerk of in je sociale kring 
van vrienden? 

 

 

 

De tijd die we met de Heere doorbrengen, zal niet alleen invloed hebben op onze fysieke 
verschijning, maar ook op ons karakter, onze houding en onze dagelijkse wandel met Christus, als 
wij Zijn Woord gehoorzamen en delen met anderen.  

Johannes 13 vers 35 zegt: 

“Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.” 
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Als ware gelovigen in Jezus Christus moeten wij Zijn liefde weerspiegelen richting een verloren 
en stervende wereld en Zijn licht door ons heen laten stralen. Zodat iedereen Christus in ons zal 
zien en ze tot onze Heere en Heiland worden aangetrokken.  

Als we naar Prediker 8 vers 2 t/m 6 kijken, lezen we dat Salomo een wijs mens adviseert om de 
bevelen van de koning op te volgen en zich te onderwerpen aan zijn gezag.  

Salomo spreekt hier over gehoorzaamheid aan de koning. Waarom zou men zich onderwerpen 
aan het bevel van de koning, volgens vers 2? 

 

 

 

In dit gedeelte verwijst Salomo waarschijnlijk naar een ambtenaar of iemand die de koning 
bedient. Deze persoon zou een eed van trouw hebben gebracht om de koning te gehoorzamen in 
de naam van God. Daarom dient hij het gezag van de koning te respecteren en hem te 
gehoorzamen, want hij heeft zijn loyaliteit beloofd. 

“Alle bevelhebbers en helden  
en ook alle zonen van koning David  

gaven de hand, als teken dat zij  
onder koning Salomo trouw zouden zijn.” 

1 Kronieken 29 vers 24 

In principe is het zo dat wanneer het volk van Israël zich onderwerpt aan hun koning en hem 
gehoorzaam is, ze ook God gehoorzamen. 

In Prediker 8 vers 3 en 4 blijft Salomo advies geven aan degene die de koning dient. Wat leer je 
over het uitdagen van de autoriteit van de koning als je het niet met hem eens bent? 

 

 

 

Als gevolg van deze waarheid moest je de koning verstandig benaderen, met de nodige eerbied 
en gehoorzaamheid, zelfs als je het niet met de koning eens was.  

Daarom vermeldt Salomo in vers 3 dat je niet met haast bij de koning vandaan moet gaan of weg 
moet lopen. Dit zou kunnen worden beschouwd als een overtreding en een daad van 
ongehoorzaamheid, waarvoor de koning je kon straffen.  
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Dat geldt in Israël ook wanneer je de koning je rug toekeert en wegloopt van de koning die God 
als gezaghebbende over je heeft aangesteld.  

Als we kijken naar vers 5 en 6, leren we dat timing essentieel is als we besluiten om het gezag 
van de koning – of iemand anders met gezag over ons – uit te dagen. Wat kent een wijs iemand 
in deze omstandigheden, volgens Salomo? 

 

 

 

Het vergt wijsheid om te weten wat het juiste is om te doen en wat het juiste moment daarvoor 
is. 

 

 

Reflectievragen  

(ook te gebruiken als gespreksvragen in groepsverband) 
 

Ben je weleens onder het gezag van iemand geweest met wie je 

het niet eens was? Denk aan een echtgenoot, baas, predikant, 

ouderling, docent of burgerlijke leider. Wat was de situatie? 
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Vragen stellen bij iemands leiderschap moet zeer zorgvuldig gebeuren, met het nodige respect. 
Een wijs iemand zal eerst bidden om Gods wijsheid en geduldig wachten tot God openbaart wat 
de beste manier van handelen is en wat het juiste moment is om actie te ondernemen. 

In Prediker 8 vers 8 en 9 bespreekt Salomo de beperkingen die er zijn voor aardse heersers. Ze 
hebben niet alle macht en hun macht is niet zonder beperkingen. Een wijs heerser zal begrijpen 
dat zijn macht niet verder dan dat gaat.  

Over welke twee dingen hebben heersers geen macht, volgens vers 8? 

 

 

 

Niemand kan verlost worden van of ontsnappen aan de gevolgen van je eigen boosheid, zelfs de 
koning niet. God is de uiteindelijke rechter en Hij houdt iedereen verantwoordelijk. 

In vers 9 concludeert Salomo dat dit zijn overdenkingen zijn als hij zijn verstand toepast op wat 
er gedaan is ‘onder de zon’ en als hij zag hoe heersers degenen kwetsen waarover ze regeren. 

 

Hoe ben je daarmee omgegaan en wat was het resultaat? 
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Hoe reageert Petrus op de regering, volgens Handelingen 5 vers 29? 

 

 

 

We kunnen in ons leven onrechtvaardigheid meemaken. Mogen we dan met vreugde reageren en 
God vertrouwen in deze moeilijke periodes. Laten we afsluiten in gebed en God vragen om ons 
de wijsheid te geven en kracht voor vandaag. 

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 
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Vers van de dag: 

 

 

“Zo zal dan nu ieder van ons  

voor zichzelf rekenschap geven aan God.” 

 

Romeinen 14 vers 12 
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Dag 22: onze God is goed 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 8 vers 10 t/m 17. Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.  

Ben je, net als Salomo, weleens op de begrafenis geweest van iemand die niet leefde volgens de 
christelijke maatstaven? Wat valt Salomo volgens vers 10 op als hij getuige is van de begrafenis 
van de goddelozen? 

 

 

Salomo wist dat deze goddeloze persoon de heilige plaats in en uit was gegaan. (In de Engelstalige ESV 

Bible staat: “they used to go in and out of the holy place”) Hij was gestorven en werd geprezen in elke stad waar 
hij zijn hypocrisie en slechtheid had uitgeleefd. Salomo concludeert “ook dat is vluchtig”, een 
damp, zinloos. 

De slechte daden van de mensheid worden niet altijd snel of in hoog tempo gestraft, hetzij door 
ons aardse rechtssysteem of door God. Wat gebeurt er volgens vers 11 in ‘het hart van de 
mensenkinderen’ wanneer er niet snel gerechtigheid komt? 

 

 

‘Mensenkinderen’ is een verwijzing naar de gevallen mensheid, degenen die Jezus Christus niet 
kennen als hun Heere en Heiland. Wanneer hier op aarde, ‘onder de zon’, gerechtigheid niet snel 
wordt uitgevoerd, zal de mens blijven zondigen omdat hij denkt dat er geen consequenties zijn. 
Hij gelooft dat hij weg kan komen met zijn overtredingen. 

God oordeelt de mens niet altijd onmiddellijk. Waarom zou God Zijn oordeel uitstellen? 

 

 

Onze God is niet alleen een God van gerechtigheid, maar Hij is ook een God van genade, 
barmhartigheid en geduld. Hij geeft de mensen tijd om zich te bekeren van hun zonden en zich 
tot Hem te wenden. 

 “Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen,  
maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.” Johannes 3 vers 17 
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Echter, als een mens doorgaat met slechte daden en zich niet bekeert, zal hij worden 
geconfronteerd met de onvermijdelijke laatste dag van het oordeel, als hij voor de Heere zal staan 
en rekenschap moet afleggen van elke slechte daad die hij heeft begaan. 

Zal de goddeloze mens ontsnappen aan het oordeel, volgens Romeinen 14 vers 10 t/m 12? 

 

 

Lees weer verder in Prediker 8. Vers 12 en 13 vergelijken de “goddeloze” met “hen die God 
vrezen”. Ook al weet Salomo dat een zondaar 100 keer kwaad kan doen en toch een lang leven 
hebben, toch weet en gelooft hij in iets vanwege Zijn geloof in God. Wat is dat? 

 

 

Wat betekent ‘God vrezen’ en ‘vrezen voor Gods aangezicht’? 

 

 

We behoren een besef of Godsbewustzijn te hebben, dat we altijd in de tegenwoordigheid zijn 
van een heilig God Die alomtegenwoordig, alwetend en almachtig is. Salomo wist dat het 
uiteindelijk “goed zal gaan” met degen die leven en wandelen voor God in dagelijkse 
gehoorzaamheid, omdat ze de Heere vrezen.  

“Maar de goddeloze zal het niet goed gaan” omdat ze God niet vrezen. Ze leven hun leven niet 
alsof ze dagelijks in de tegenwoordigheid zijn van de Heere. Ze hebben geen besef of bewustzijn 
van die waarheid. Het is beter om de Heere te vrezen en een godvruchtig leven te leven, omdat 
God de rechtvaardigen uiteindelijk zal belonen en de goddelozen zal oordelen.  

Zoals Salomo aanduidt in Prediker 8 vers 14 is er onrecht in de wereld waarin we leven. En Salomo 
definieert dit onrecht als ‘vluchtig’. Van wat constateerde Salomo dat het op de aarde plaatsvindt? 

 

 

Salomo zag de rechtvaardigen ontvangen wat de goddelozen verdienen en hij zag de goddelozen 
ontvangen wat de rechtvaardigen verdienen. Kortom, het is niet altijd de beste die wint en niet 
altijd de slechtste die verliest. Soms krijgt de bedrieger een beter cijfer, een hebzuchtige man 
meer geld en misleidende politici meer macht en populariteit. Er zal onrecht in de wereld zijn 
totdat Jezus Christus terugkeert en Zijn Koninkrijk opricht. 
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Wij die rechtvaardig zijn, moeten onthouden wat onze toekomstige beloning en zegeningen zijn 
die God beloofd heeft aan ons die trouw dienen, vertrouwen en wandelen in vreze voor Hem. We 
moeten troost putten uit Zijn beloften aan ons “terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning 
van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus” (Titus 2 vers 13).  

 

Salomo vertelt ons nogmaals om te genieten van de alledaagse, gewone dingen van het leven 
waarmee God ons zegent. Onze God is een goede God. 

Tot slot ziet Salomo al het werk van God onder de zon en hij vindt het onbegrijpelijk. Het werk 
van God gaat menselijke wijsheid te boven. En ons vermogen om te weten, begrijpen of uit te 
leggen wat God doet, is beperkt. Ons beperkte vermogen moet ons nederig maken omdat we 
moeten accepteren dat Gods wijsheid superieur is aan de onze. Het is onmogelijk voor ieder mens 
– zelfs voor Salomo, de meest wijze man die ooit heeft geleefd – om het leven onder de zon te 
begrijpen. Laten we vandaag vertrouwen op Gods soevereiniteit.  

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 

 

  

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Of ons leven nu rechtvaardig of onrechtvaardig is terwijl we 

wachten op Jezus’ terugkeer, op welke manier moeten we, 

volgens Salomo, leven en reageren op de dagen van ons leven 

die God ons onder de zon gegeven heeft? Zie vers 15. Op welke 

manier doe je dat in jouw leven? 
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Vers van de dag: 

 

 

“Hij laat Zijn zon opgaan  

over slechte en goede mensen,  

en laat het regenen over  

rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” 

 

Mattheüs 5 vers 45 
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Dag 23: vreugde vinden 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 9 vers 1 t/m 9.  

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.  

Alleen God weet voor ieder van ons wat de toekomst voor ons in petto heeft. Als je je de eerste 
hoofdstukken van Prediker herinnert, vertelde Salomo toen al dat welvaart niet altijd goed is en 
lijden en tegenspoed niet altijd slecht. 

Lees Prediker 9 ers 2 en 3. Beloont God Zijn volgelingen met extra aardse zegeningen terwijl Hij 
de goddelozen op aarde straft? Wat leer je over de verschillende groepen van mensen die in deze 
verzen worden genoemd? 

 

 

 

Zoek Mattheüs 5 vers 45 op. Wat zegt Jezus over rechtvaardigen en onrechtvaardigen? 

 

 

 

Hebben we in ons leven niet gezien – door ervaring – dat dit waar is? We hebben gezien dat 
godvruchtige en goddeloze mensen beiden zowel de zegeningen van God ervaren als ook het 
lijden en verdriet die meekomen met de problemen van het leven, zoals tornado’s, aardbevingen, 
orkanen, economische rampen, oorlogen, hongersnoden en ziekten. Het vergt goddelijke wijsheid 
en begrip om God te kunnen blijven eren en verheerlijken, zowel in goede als in slechte tijden. 
Naarmate we groeien en rijpen in ons geloof, zullen we beter in staat zijn om dit te doen. 

Laten we kijken naar Prediker 9 vers 4 t/m 6. Salomo zegt dat een levende hond beter is dan een 
dode leeuw. Welk punt wil Salomo maken door het vergelijken van deze twee dieren? 
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In de tijd waarin Salomo leefde, waren honden geen huisdieren zoals in onze cultuur vandaag de 
dag, maar het waren verachte dieren. Honden werden beschouwd als vuile aaseters die 
rondzwieren op straat. Ze waren wild, niet tam. Leeuwen werden hoog geacht en beschouwd als 
edele dieren die geëerd werden in de tijd van Salomo. Maar toch zegt hij dat het beter is om een 
vuile, verachte hond te zijn, dan een krachtige, geëerde leeuw die dood is. Dus Salomo’s punt is 
dat het leven beter is dan de dood. 

Waarom is leven beter dan sterven, volgens vers 5 en 6? 

 

 

De dood is definitief. Hebreeën 9 vers 27 vertelt ons: “Het is voor de mensen beschikt dat zij eenmaal 
moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt.” We hebben allemaal een afspraak met de dood en 
niemand van ons zal eraan ontsnappen. 

 

 

Er was een tijd in Amerika waarin het hebben van een gezinsmaaltijd met elkaar, gebruikelijk 
rond dinertijd, beschouwd werd als heilig, als een gelegenheid die je niet wilt missen. Maar 
vandaag de dag zijn tijden veranderd en niet noodzakelijkerwijs ten goede. 

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Ook al is het leven moeilijk en de dood zeker, toch moedigt 

Salomo ons aan om ons leven te leven, terwijl we in leven zijn 

op deze aarde. Hoe doet hij dat volgens vers 7 t/m 9? Doe je 

die dingen en waarom wel of waarom niet? 

 

 

 

 



 

www.FlourishlikeaPalmTree.nl             gebaseerd op www.GoodMorningGirls.org        119 

Gezinnen zitten niet langer dagelijks rond de tafel om te genieten van een ontspannen, lekkere 
en gezonde maaltijd waar ze de gebeurtenissen van de dag kunnen delen en elkaar liefde en 
steun kunnen tonen. Het leven vandaag de dag is druk! Met werk en reisschema’s, trainen en 
sportwedstrijden, muzieklessen, kerkactiviteiten en technologische gadgets. Hoe vinden we ooit 
tijd om gezamenlijk, zonder onderbrekingen, van een maaltijd te genieten? 

Onderzoek toont aan dat het samen eten van maaltijden grote voordelen heeft voor onze 
gezinnen. Laten we zelf het voortouw nemen en proberen om zoveel mogelijk gezinsleden bij de 
maaltijd te krijgen, zo vaak als mogelijk, gedurende de week. We moeten onze mobiele telefoons, 
computers, televisie en andere apparaten aan de kant leggen of uitzetten. In plaats daarvan kun 
je een kaars aansteken, muziek aanzetten en je gezin een gezonde en heerlijke maaltijd serveren. 
Relax, heb plezier en creëer een band met elkaar tijdens een hapje en drankje. Het zou je favoriete 
moment van de dag moeten zijn en je gezin zal er gezonder en gelukkiger door zijn. 

In Prediker 9 vers 8 spoort Salomo de mensen aan om hun beste kleren te dragen en te genieten 
van hun vieringen. Het doen van olie op het hoofd zou verwijzen naar het baden of gebruik van 
parfum en lotions. Geniet van het leven! 

Wat zegt Salomo in vers 9 tegen echtgenoten dat ze moeten doen? Als je getrouwd bent, wat kun 
jij als vrouw doen om echt meer te genieten van je huwelijk? 

 

 

 

God is Degene die het huwelijk bedacht en ingesteld heeft, zoals staat in Genesis 2 vers 18: “Het 
is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.” God 
schiep de vrouw en bracht haar bij haar man en in Genesis 2 vers 24 wordt ons verteld: “Daarom 
zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één 
vlees zijn.” 

God maakte het huwelijk voor zowel de man als de vrouw. We behoren te genieten en tevreden 
te zijn met elkaar. Als je getrouwd bent, besluit de studie van vandaag met gebed voor je man. 
Bid voor jullie vriendschap, trouw en band met elkaar. Bid dat jullie samen vreugde vinden, alle 
dagen van jullie leven. 

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 
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Vers van de dag: 

 

 

“Woorden van wijzen, in rust aangehoord,  

zijn beter dan het geroep van hem  

die over de dwazen heerst.” 

 

Prediker 9 vers 17 
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Dag 24: de wijste van allen 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 9 vers 10 t/m 18.  

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.  

Hoe behoor je je werk te doen volgens vers 10? 

 

 

 

Wat vertelt Paulus ons over hoe we ons werk behoren te doen, in Kolossenzen 3 vers 23? 

 

 

 

Welk werk God ons ook geeft om te doen, we moeten naar uitmuntendheid streven en het doen 
met al onze kracht. We behoren niet lui te zijn, maar harde en energieke werkers, of we nu binnen- 
of buitenshuis werken. Als we op die manier werken, dienen we in feite de Heere en zal het ons 
vreugde brengen. 

Salomo vertelt ons om te genieten van ons eten, drinken, familie, vrienden, huwelijk en werk, 
omdat dit er niet meer zal zijn als we eenmaal dood zijn. We hebben Gods goedkeuring om dit te 
doen! Geniet ervan! Soms blijven christenen vastzitten in de modder. Waar je ook bent, op het 
zendingsveld of in je eigen huis, leef het leven met enthousiasme en uit volle teugen. We weten 
nooit wat morgen brengt. Het kan worden zomaar worden afgebroken. Laten we, met de hulp van 
de Heilige Geest, het leven omarmen, God dienen met elke ademteug die we hebben en het alles 
geven wat we hebben.  

Bekijk Prediker 9 vers 11 en 12. Welke 5 verschillende menselijke vermogens worden hier 
genoemd? En garandeert het bezit hiervan dat we een succesvol leven hebben onder de zon? 
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Het leven is onvoorspelbaar. Tijden en gelegenheden overkomen ons allemaal. Waarmee 
vergelijkt Salomo de tijd, volgens vers 12? 

 

 

 

Vertel over een periode waarin je plannen maakten die niet doorgingen. 

 

 

 

Eens, toen ik een moeilijke tijd had, vertelde een wijze vrouw mij: “Dit kan jouw plan B voor het 
leven zijn, maar dit was Gods plan A voor jou”. Soms worden de plannen die ik heb, onderbroken 
door de plannen die God voor mij heeft. 

Spreuken 19 vers 21 zegt:  

“In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de HEERE, die houdt stand.” 

We moeten God vertrouwen, wandelen in gehoorzaamheid en geloof en genieten van de zegen 
die Hij geeft, zowel de verwachte als onverwachte zegen! 

Laten we kijken naar Prediker 9 vers 13 t/m 16. Salomo vertelt een kort verhaal over een machtige 
koning die een kleine stad aanvalt. De nederlaag was zeker, hoewel er een arme, wijze man was 
die de stad had kunnen redden, maar niemand dacht aan die arme man. Hij werd vergeten! 

Welke impact had dit verhaal op Salomo? 

 

 

 

Er zijn veel mensen met Bijbelse wijsheid die elke dag leven zonder erkenning of beloning. Ze 
dienen in onze kerken, scholen, gemeenschappen en op het zendingsveld. Ze dienen de zieken 
en hongerigen. Ze hebben lief, luisteren en brengen maaltijden aan degenen die troost nodig 
hebben. Ze adviseren, leiden zondagsschoolklassen, mentoren tieners en openen hun huis voor 
gemeenschap. De wereld noemt deze mensen niet wijs, maar ze zijn het meest wijs van allemaal. 
Ze waarderen wat God waardeert en hoewel ze hier op aarde weinig beloning krijgen, zal God 
hen op een dag belonen. 
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Onderzoek heeft aangetoond dat als een ouder de stem verhoogt richting het kind, er een 
verdedigingsmechanisme begint te werken dat het kind helpt om zich emotioneel te beschermen 
door de woorden ‘uit te zetten’ die je zegt. Dus als we als moeders schreeuwen, dan wordt ons 
kind niet dichter bij wijsheid en begrip gebracht. In plaats van schreeuwen, moeten we zacht, 
kalm en rustig spreken. De woorden van een wijze, die in rust worden gehoord, zijn beter dan het 
geschreeuw van een heerser. Bovendien zullen we ons beter over onszelf voelen als vrouw en 
moeder.  

Kijk tot slot naar vers 18. Wijsheid is beter dan wat? 

 

 

Wijsheid is beter dan oorlog, maar de grote mond van een zondaar kan veel verwoesting 
aanbrengen aan een stad of land of in ons geval de kerk, werkplaats of thuis. Laten wij die 
verstandige stem mogen zijn te midden van discussies, ruzies en vechtpartijen. Laten we met 
Gods hulp degene mogen zijn die mensen naar vrede kan leiden doormiddel van onze vriendelijke 
woorden en de wijsheid van de Heere. 

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 

 

  

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Kijk naar Prediker 9 vers 17. Wat is de wijze manier en waarom 

is dit beter? Hoe kun je dit toepassen in je eigen leven? 
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Vers van de dag: 

 

 

“Gerechtigheid verhoogt een volk,  

maar zonde is een schandvlek voor de natiën.” 

 

Spreuken 14 vers 34 
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Dag 25: vermijd dwaasheid 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 10 vers 1 t/m 9.  

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.  

Lees vers 1. Wat doet – zoals een dode vlieg in parfum – dwaasheid met wijsheid? 

 

 

Heb je dit weleens gezien? Dat een goede man of vrouw geruïneerd werd door slechts één 
verkeerde keuze? 

 

 

Wijze mensen blijven weg bij dwaasheid, maar sommigen hebben toegegeven aan dwaze acties 
zoals het aangaan van een buitenechtelijke relatie. Het resultaat is dat zij hun eigen reputatie, 
hun huwelijk en gezin en vaak ook hun carrière verwoesten. Alles waar ze een groot deel van hun 
leven aan hebben besteed om het op te bouwen, is plotseling verdwenen door een moment van 
ongeoorloofd plezier. Anderen besluiten om te drinken en te rijden, of te appen terwijl ze rijden, 
wat resulteert in een auto-ongeluk dat kan leiden tot een leven vol leed, niet alleen voor henzelf 
maar ook voor anderen. 

Wat zegt Prediker 10 vers 2 over wat de neiging van elk hart is? (In de Engelstalige ESV Bible staat: “A wise 

man’s heart inclines him to the right, but a fool’s heart to the left.”) 

 

 

 

Geestelijk gesproken weet alleen God wie we werkelijk zijn in de diepe geheime plaatsen van ons 
hart. Anderen zien onze buitenkant en denken dat ze weten wie we zijn. Maar 1 Samuël 16 vers 
7 vertelt ons: “Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de 
HEERE ziet het hart aan.” 

Ons hart is de kern van ons wezen en de manier waarop ons hart neigt, bepaalt de richting die 
we zullen gaan in het leven. 
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In welke richting leidt jouw hart jou? Leidt het je naar God of juist weg van Hem en Zijn wegen? 

 

 

 

Onderzoek je eigen hart op de dingen in Mattheüs 22 vers 37. 

 

 

 

Prediker 10 vers 3 zegt dat de dwaas wordt gekenmerkt als iemand waarbij het verstand 
ontbreekt. Het is door het gedrag voor iedereen duidelijk dat deze een dwaas is. Hij bewijst het 
door te wandelen in de verkeerde richting, weg van God. 

Als je vers 4 t/m 7 leest, zul je zien dat er gesproken wordt over een heerser die een dwaas is en 
dwaas gedrag vertoont door boos te worden op degenen die onder hem dienen.  

 

 

 
Blijf kalm en beheerst. Als je je eigen emoties onder controle hebt, zal dat een vreedzame 
oplossing moeten bieden voor het conflict. 

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Welk praktisch advies geeft Salomo in vers 4 bij het omgaan 

met de woede van een dwaas heerser? Hoe is dit op ons van 

toepassing als iemand boos op ons is? 

 

 

 

 



 

www.FlourishlikeaPalmTree.nl             gebaseerd op www.GoodMorningGirls.org        127 

Welke wijsheid geeft Spreuken 15 vers 1 voor vergelijkbare situatie? 

 

 

Wat is er, volgens Prediker 10 vers 5 t/m 7, kwaad onder de zon met betrekking tot heersers, dat 
Salomo heeft gezien? 

 

 

Leiders zijn niet altijd verstandig. Velen maken fouten in het beoordelen. Soms stijgen 
onbekwame mensen naar een positie van autoriteit, terwijl een wijs mens op een lage positie zit. 

Hoe kunnen we in dit kader bidden voor ons land en onze leiders? 

 

 

Spreuken 14 vers 34 zegt: “Gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een schandvlek voor de 
natiën.” Al onze leiders hebben ons gebed nodig. 

Tot slot zien we in Prediker 10 vers 8 t/m 11 een beschrijving van de dagelijkse taken in Salomo’s 
cultuur waarbij een werknemer gewond raakte omdat hij geen wijsheid had toegepast. 

Wat gebeurde er bij de werknemer in vers 8 en 9? En waarom? 

 

 

Deze mensen deden gewoon allemaal hun werk, maar hadden niet de juiste 
voorzorgsmaatregelen genomen om letsel te voorkomen. Ook ontbrak het hen misschien aan 
vaardigheden of hadden ze meer opleiding nodig of betere apparatuur en gereedschappen. 

Laten we deze week afsluiten met gebed voor onze geliefden en onszelf. Schrijf je gebed 
hieronder. 
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Aantekeningen bij video week 5 
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Week 6 – Prediker 10, 11 & 12 
 

 

 

Leesrooster: 
 dag 26 : Prediker 10 vers 10 – 20         
 dag 27 : Prediker 11 vers 1 – 5      
 dag 28 : Prediker 11 vers 6 – 10       
 dag 29 : Prediker 12 vers 1 – 8  
 dag 30 : Prediker 12 vers 9 – 14       

 
 

Dagteksten: 
 dag 26 : Prediker 12 vers 13  
 dag 27 : 2 Korinthe 9 vers 6 
 dag 28 : Filippenzen 4 vers 6 
 dag 29 : Prediker 12 vers 8    
 dag 30 : Prediker 12 vers 14 
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Vers van de dag: 

 

 

“De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit:  

Vrees God, en houd u aan Zijn geboden,  

want dit geldt voor alle mensen.” 

 

Prediker 12 vers 13 

  



 

www.FlourishlikeaPalmTree.nl             gebaseerd op www.GoodMorningGirls.org        131 

 

Dag 26: slimmer werken, niet harder 
 

 

 

Welkom terug, het is week 6! Deze week ronden we onze studie in Prediker af. Ik ben zo blij dat 
je nog meedoet en volhoudt! Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 10 vers 10 t/m 20.  

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.  

Ik herinner me een gesprek met mijn Griekse professor, dat ik had tijdens de lunch op de 
universiteit. Ik deelde met hem hoe frustrerend het was om na een openbare school, naar een 
christelijke universiteit te gaan. Op de middelbare school was het mijn passie om het Evangelie 
te vertellen. Toen ging ik naar de Bijbelschool en was er niemand om het Evangelie mee te delen. 
Dat was vreselijk frustrerend en bijna saai voor mij. Ik verloor mijn drijfveren, passie en moed 
toen mijn Bijbel mijn leerboek werd. Mijn professor antwoorde met zijn zuidelijke accent: 
“Courrrrrrrrtney (hij zei de ‘r’ altijd zeer duidelijk), je moet je bijl slijpen, zodat je als je deze plek verlaat, 
harder zult slaan als je slaat.” 

 

 

 

Een wijze werknemer slijpt de kant van een botte bijl voordat je probeert om deze te gebruiken. 
Het slijpen van de bijl kan meer tijd in beslag nemen, maar het zal op de lange termijn energie 
besparen. Voel jij je bot, versleten of niet zo scherp? Misschien heb je een opfriscursus nodig voor 

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Kijk naar Prediker 10 vers 10. Wat gebeurt er als een bijl niet 

scherp is en hoe kan wijsheid helpen? Is er iets in je leven 

waarbij je slimmer moet werken en niet harder? 
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een bepaald gebied in je leven waarmee je worstelt. Misschien kun je een boek kopen over 
organisatie, tijdmanagement of financiën; misschien kun je een mentor zoeken op het gebied van 
werk of een online cursus doen. Wijsheid helpt om succes te hebben! 

Kijk naar Prediker 10 vers 11. Wat leert het ons over timing? 

 

 

 

De slangenbezweerder moest snel handelen, zonder uitstel, anders zou hij worden gebeten en 
zijn loon verliezen en misschien ook zijn leven. We moeten wijsheid precies op het juiste moment 
toepassen om het succesvol te laten zijn. Dwaas uitstellen kan onnodig lijden teweeg brengen in 
ons leven. 

In Prediker 10 vers 12 t/m 15 zie we dat de woorden van de wijze in contrast worden gebracht 
met de woorden van een dwaas. Wat doen de woorden van een wijze voor hem/haar? (In de Engelstalige 

ESV Bible staat: “the words of a wise man’s mouth win him favor”) 

 

 

 

Som hieronder een aantal kenmerken op van de woorden van een dwaas. 

 

 

 

Een wijze vrouw zou woorden van lof en eer aan God moeten brengen vanwege haar persoonlijke 
relatie met Jezus Christus en zo anderen richting Christus brengen door haar getuigenis. Als ze 
met mensen spreekt, zijn haar woorden vriendelijk, bescheiden, bemoedigend, opbouwend voor 
anderen en niet afbrekend; ze spreekt de waarheid in liefde, met vriendelijkheid, zachtheid en 
geduld. Ze heeft zelfdiscipline en heeft haar humeur en tong onder controle. 

De woorden van een dwaas verslinden hem. Zijn woorden zijn niet alleen verwoestend voor 
anderen, maar ook voor zichzelf; ze leiden tot zijn eigen ondergang. Zijn woorden zijn gevoelloos, 
dom en dwaas en bevorderen ‘boosaardige zotternij’. Tegen de tijd dat hij klaar is met praten, 
weet iedereen dat hij een dwaas is. 

Salomo zegt dat zo’n dwaas buitengewoon onwetend is, zozeer zelfs dat hij “niet weet hoe hij naar 
de stad moet gaan” (vers 15). Deze dwaas die zo hoogmoedig en opschepperig is over het leven, 
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kan niet eens zijn eigen weg naar de stad vinden. Dat zou dezelfde reden kunnen zijn waarom 
zijn zwoegen hem vermoeit. Hij werkt waarschijnlijk harder, maar niet perse slimmer! 

Welke van de twee ben jij? Spreek je met wijze woorden of ga je weleens de route van de dwaze 
man? 

 

 

 

Vrienden, ik ben een vrouw van veel woorden, zoals ik al in de inleiding noemde. Ik ben van ver 
gekomen, maar alleen door de dagelijkse vernieuwing van mijn verstand, met Gods Woord. Hij 
heeft mij veranderd, maar het is nog steeds een dagelijkse strijd voor mij om wijsheid boven 
dwaasheid te verkiezen als het gaat om mijn woordkeuzes.  

Laten we even vooruit kijken bij vers 20 omdat het ook gaat over woorden. Hoe waarschuwt 
Prediker 10 vers 20 ons? 

 

 

 

Let op. Woorden waarvan je denkt dat je ze in het geheim hebt gezegd, kunnen algemeen bekend 
worden, met verschrikkelijke consequenties. Beoordeel altijd je woorden en wees wijs, zelfs 
wanneer je denkt dat wat je zegt vertrouwelijk behandeld zal worden. 

Laten we tot slot kijken naar Prediker 10 vers 16 t/m 19. Salomo zet de sterke, effectieve leider 
tegenover de zwakke, ineffectieve leider. Wat zijn hun eigenschappen? 

 

 

 

Denk hierover na. Op welke manier is dit niet alleen van toepassing op een koninkrijk, maar ook 
in huis, in de kerk of op je werkplek? 

 

 

 



 

www.FlourishlikeaPalmTree.nl             gebaseerd op www.GoodMorningGirls.org        134 

Salomo was zelf erg jong toen hij begon te regeren als Israëls koning, maar hij beseft dat hij 
wijsheid nodig had. Hij bad en vroeg of God hem dit wilde geven en God deed het. Dat bracht op 
zijn beurt zegen over het volk Israël tijdens de regering van Salomo.  

 

 

 
Salomo zegt in vers 19 “geld verantwoordt alles”. Als iemand lui is en de dagen verspilt met 
feesten in plaats van werken, heeft diegene waarschijnlijk niet veel geld om brood te kopen. 
Uiteindelijk raakt het geld op. Salomo wijst dus op de wijsheid van werk en zet dit tegenover de 
dwaasheid van luiheid. 

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Laten we voor een moment kijken naar onze eigen levensstijl. 

Hoe beginnen we onze dag? Geven we toe aan feesten en 

dronkenschap? Schrijven we bepaalde taken af? Eten we om 

sterker te zijn of om tijd op te vullen? Hoe is de staat van je 

huis? Vers 18 zegt dat het dak verzakt en lekt. Houden we 

het omhoog? 
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Heb je een lange to-do lijst om af te werken? Laten we het in gebed brengen. Dat we hard mogen 
werken vandaag, tot eer van God, in alles wat we doen! 

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 
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Vers van de dag: 

 

 

“Wie karig zaait,  

zal ook karig oogsten;  

en wie zegenrijk zaait,  

zal ook zegenrijk oogsten.” 

 

2 Korinthe 9 vers 6 
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Dag 27: leven door geloof 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 11 vers 1 t/m 5.  

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.  

Laten we eens kijken naar vers 1 en 2. Commentaren leggen uit dat dit verwijst naar het zaken 
doen in graan door het op een schip te laden en het uit te laten varen om verhandeld te worden 
– werp het over het water. De koopman haalde zijn oogst binnen, zond het uit om te verkopen 
en ontving een betaling terug. 

Zie jij risico’s bij het opvolgen van Salomo’s advies in vers 1? 

 

 

 

Als de koopman zijn schip wegstuurt, kan hij niet meer controleren wat er op het water zal 
gebeuren. Het weer is onvoorspelbaar en er kunnen stormen komen die een schipbreuk 
veroorzaken. Er kunnen vijandelijke schepen zijn die aanvallen en de lading stelen. Maar de 
schepen kunnen ook veilig op hun bestemming aankomen en terugkeren met overvloedige 
aanvoer en benodigde goederen.  

Wat zal een wijs koopman of handelaar nog meer doen volgens vers 2? 

 

 

 

Omdat rampen mogelijk zijn, zal hij afwisselen en zijn lading verzenden met zeven of acht 
verschillende schepen. Hij heeft dan veel meer kans om een rendement op zijn investering te 
ontvangen, in plaats van te verliezen als hij zijn lading op slechts één schip zou zenden. 

Laten we deze verzen eens geestelijk bekijken. Het leven biedt aan niemand van ons garanties 
zoals Salomo zegt in vers 2: “want u weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal”. Maar dat 
geeft ons geen excuus voor inactiviteit. Hoewel we toekomstige omstandigheden niet kunnen 
controleren, moeten we ons niet terugtrekken van het leven te leven door in onze bedden te 
kruipen en de dekens over ons hoofd te trekken. 
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Vers 1 en 2 beginnen allebei met een woord van actie. We moeten ‘werpen’ en we moeten 
‘verdelen’. God wil dat wij ons leven leven zónder angst voor de toekomst en mét passie en 
enthousiasme. We moeten uit onze comfortzone stappen en anderen én de Heere dienen. Soms 
kan dit betekenen dat je risico’s moet nemen, maar we doen het door geloof in Hem en allemaal 
tot Zijn eer. 

Lees Prediker 11 vers 3 t/m 5. Net zoals de koopman van vers 1 en 2 risico’s moest nemen om 
succesvol te zijn, zo doet de boer dat ook. Een groot deel van de overvloedige oogst van een boer 
is afhankelijk van het weer, die – zoals we eerder al zeiden – onvoorspelbaar en oncontroleerbaar 
is door mensen. Daarom is de boer volledig overgeleverd aan de weldaad van de natuur, aan de 
weldaad van een wolk gevuld met regen of aan de situatie van omgevallen bomen.  

Wat zal een boer niet doen volgens vers 4 als hij voorzichtig en overdreven bezorgd is over wat 
voor weer het wordt? 

 

 

Vers 4 spreekt over een boer die zich voortdurend zorgen maakt over het weer, wachtend op 
precies het juiste moment of de perfecte omstandigheden om te planten of te oogsten. Als het te 
winderig is, zal hij niet uitgaan om het zaad te zaaien of planten. Als het er regenachtig uitziet, 
zal hij niet naar buiten gaan om zijn oogst binnen te halen. Als hij te lang wacht, zal hij de 
gelegenheid missen om het zaad te zaaien en dan zal hij natuurlijk niets hebben om te oogsten. 

Dit principe is door de hele Bijbel heen opgenomen. Lees 2 Korinthe 9 vers 6. Wat zegt dit over 
zaaien? 

 

 

 

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Wat voor soort excuses hebben wij vaak om de Heere niet te 

dienen, om niet te zaaien en op God te vertrouwen voor de oogst? 
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We zeggen vaak dat we te jong, te oud, te druk, ongeschoold of slecht toegerust zijn. We zullen 
zeggen dat de timing niet goed is en we zullen uiteindelijk een heel leven wachten, totdat het te 
laat is. We zullen eindigen met niets volbracht te hebben voor de Heere. God wil dat we het druk 
krijgen voor Hem. God vraagt alleen om onze trouw, omdat elk succes of oogst die volgt niet aan 
ons is, maar aan Hem. Zoals de apostel Paulus de gemeente van Korinthe herinnert in 1 Korinthe 
3 vers 6: “Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien.” Daarom gaat alle eer 
naar God en God alleen.  

Prediker 11 vers 5 spreekt over God als Schepper van alles. Niemand kan volledig begrijpen hoe 
een kind wordt gevormd in de buik van de moeder. Het is een wonder. We hebben vandaag de 
dag moderne technologie en echo’s tot onze beschikking om een kind te bekijken dat groeit in de 
buik van de moeder.  

En toch weten we niet alles. Waarvan zegt Salomo in vers 5 specifiek dat we het niet weten over 
een ongeboren kind? (In de Engelstalige ESV Bible staat: “as you do not know the way the spirit comes to the bones in the womb”) 

 

 

Het gaat ons vermogen te boven om te begrijpen hoe de geest (dit woord zou ook vertaald kunnen 
worden met adem) in ons lichaam komt. Dit is een mysterie dat alleen onze Schepper God kan 
verklaren. 

Prediker 12 vers 7 spreekt over het – na onze dood – terugkeren van onze geest naar God, Die 
het gegeven heeft. De Herziene Statenvertaling zegt: “het stof terugkeert naar de aarde zoals het 
was, en de geest terugkeert tot God, Die hem gegeven heeft.” 

God ademt in elk levend wezen de adem van het leven. Wanneer we onze laatste adem uitblazen 
op aarde, zal onze geest terugkeren naar God, de Gever van het leven. Laat ons, op die dag, als 
we God zullen zien van aangezicht tot aangezicht, gelovig bevonden worden. Laten we afsluiten 
in gebed en God vragen om ons meer geloof te geven voor de reis die nog voor ons ligt. 

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 
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Vers van de dag: 

 

 

“Wees in geen ding bezorgd,  

maar laat uw verlangens in alles,  

door bidden en smeken,  

met dankzegging  

bekend worden bij God.” 

 

Filippenzen 4 vers 6 
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Dag 28: het is goed om te leven 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 11 vers 6 t/m 10.  

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.  

Welke instructies geeft Salomo in vers 6? 

 

 

Wees een trouwe, harde werker, elke dag en de hele dag. Zoals we gezien hebben, heeft God er 
de controle over of we voorspoed hebben of niet. Het is onze verantwoordelijkheid om Hem trouw 
te dienen, ’s morgens, ’s middags en ’s avonds. Vervolgens moeten we geduldig wachten, zoals 
de boer, om een oogst binnen te halen. 

Als we doorgaan met het observeren van vers 7 t/m 10, zien we dat Salomo een realist is. Hij kijkt 
niet naar het leven door een ‘roze bril’ en probeert zijn kijk op het leven ook niet mooier te maken 
dan het is. Hij schetst een beeld die zowel de positieve als negatieve aspecten toont van elk 
seizoen van het leven. 

Wat is volgens vers 7 goed en aangenaam? 

 

 

Wees verheugd en blij als je wakker wordt in de ochtend. Het is goed om te leven! 

Welk advies geeft Salomo in vers 8? 

 

 

 

Als God ervoor kiest om ons een lang leven te geven, dan moeten we ons verblijden in alle jaren 
van ons leven, zelfs als we oud zijn. Waarom? Omdat hoe langer we leven, hoe meer gelegenheid 
we hebben om de Heere te dienen. Ook hebben we meer tijd om met onze familie en vrienden 
door te brengen en om het goede werk te doen dat God ons gegeven heeft om te doen. 
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Salomo is een realist en zegt daarom dat we ons ook iets moeten herinneren. Wat is dat volgens 
vers 8? 

 

 

Er zijn ‘dagen van duisternis’ die leiden naar hoge leeftijd. Het verouderingsproces begint zijn tol 
te eisen van het menselijk lichaam en uiteindelijk zal dit leiden tot de dood. 

Nu Salomo gesproken heeft tot mensen die ouder zijn, spreekt hij de jonge mensen aan en 
adviseert ze op dezelfde manier. Ook zij moeten zich verblijden in de dagen van hun jeugd. 

In de tweede helft van Prediker 11 vers 9 worden de woorden van wijsheid gevolgd door een 
waarschuwing. Welke waarschuwing geeft Salomo aan de jongeren? 

 

 

Salomo adviseert om te genieten van de geneugten van het leven die er zijn als je jong bent. Je 
hele toekomst ligt nog voor je, dus volg je hart, droom je dromen en probeer ze te vervullen. 
Wacht niet tot je ouder bent om te beginnen met genieten van je leven. 

Maar laat je hart je niet in de zonde leiden en bevredig de verlangens of begeerten van je vlees 
niet (Galaten 5 vers 16 en 17). Wandel in plaats daarvan in heiligheid en gehoorzaamheid aan 
Gods Woord, want er komt een dag dat iedereen rekenschap zal geven voor God, voor de manier 
waarop we ons leven hebben geleefd.  

Wat moet er volgens vers 10 uit het leven van een jong iemand verwijderd worden zodat er echte 
vreugde ervaren kan worden? 

 

 

Wrevel of ergernis is iets dat ervoor zorgt dat je innerlijk onrustig en angstig bent. Als je mentaal 
ontdaan of bezorgd, boos, depressief, bitter, haatdragend of angstig bent, dan ben je wrevelig of 
geërgerd.  

Een remedie hiervoor is om naar het Woord van God te gaan en te bidden. Filippenzen 4 vers 6 
en 7 zijn prachtige verzen met een opdracht en een belofte. De opdracht is: “Wees in geen ding 
bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden 
bij God.”De belofte is: “En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw 
gedachten bewaken in Christus Jezus.” 
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We moeten ook alles wegdoen, in het bijzonder zondige dingen, die ons lichaam verzwakken en 
ziek maken. Dingen zoals gulzigheid, excessief alcoholgebruik, drugs, ontucht, gebrek aan rust en 
beweging. God wil dat we sterke, gezonde lichamen hebben waarmee we Hem dienen. We 
behoren goede zorg voor onszelf te dragen, verstandig een gezonde levensstijl te kiezen, dingen 
weg te doen die ons lichaam schaden of pijn doen. Bedenk dat de apostel Paulus ons in 1 Korinthe 
6 vers 19 t/m 20 vertelt dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest, dus we moeten God 
verheerlijken met ons lichaam. 

Salomo sluit hoofdstuk 11 af door in vers 10 te zeggen: “de jeugd en jonge jaren zijn immers een 
zucht”. Welk punt maakt Salomo hier? 

 

 

Salomo zegt niet dat onze jonge jaren zinloos zijn. Hij zegt dat onze jeugdige jaren erg snel 
voorbij gaan, net als een damp of zucht. We worden slechts voor een korte tijd jong beschouwd. 
Voor we het weten, zijn we van middelbare leeftijd en vervolgens, kort daarna, zijn we senioren 
geworden, op weg naar bejaardheid, als God ons genadig is en ons lengte van dagen geeft. 

 

Wacht niet tot morgen. Verblijd je in de Heere en maak er het beste van vandaag. Dat is wijsheid 
om goed te leven! 

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 

 

  

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

We hebben in Prediker 11 gezien dat Salomo ons aanmoedigt 

om te genieten van elk seizoen van het leven waarin we ons 

bevinden. Wat was tot nu toe je favoriete seizoen en waarom? 

 

 

 



 

www.FlourishlikeaPalmTree.nl             gebaseerd op www.GoodMorningGirls.org        144 

 

 

Vers van de dag: 

 

 

“Een en al vluchtigheid,  

zegt de Prediker,  

alles is even vluchtig.” 

 

Prediker 12 vers 8 
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Dag 29: denk aan God in je spreken 
 

 

 

Laten we beginnen met gebed. 

Lees langzaam Prediker 12 vers 1 t/m 8.  

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.  

We zijn aangekomen bij het laatste hoofdstuk van onze studie over het boek Prediker. Salomo, de 
zoon van koning David, regeerde 40 jaar als koning over Gods uitverkoren volk, het volk van Israël. 
Zoals we hebben gezien, stelde Salomo zichzelf veel vragen die ook wij onszelf hebben gesteld 
bij het zoeken naar de betekenis van ons leven. 

Ieder van ons heeft zich op een gegeven moment weleens afgevraagd: Wie ben ik? Waarom ben 
ik hier? Wat is het doel van mijn leven op deze aarde? 

Aan het einde van hoofdstuk 12 zal Salomo zijn laatste, concluderende gedachten vertellen met 
betrekking tot deze vragen. En we moeten toezien op zijn advies.  

Laten we kijken naar Prediker 12 vers 1. Aan wie moeten we denken in onze jeugd? 

 

 

 

Terwijl we nog ons hele leven voor ons hebben, is het verstandig om ervoor te kiezen God te 
volgen, om Hem lief te hebben, te dienen, te eren en gehoorzamen, terwijl we leven tot Zijn eer, 
al de dagen van ons leven. Beginnend als we jong zijn, kunnen we een sterk geestelijk fundament 
leggen, omdat er dagen en jaren komen waarin we zullen zeggen: “ik vind er geen vreugde in”. 

Na onze jeugdige jaren begint het verouderingsproces. Salomo beschrijft deze jaren door het 
maken van een aantal interessante vergelijkingen of metaforen, die uiteindelijk eindigen in de 
fysieke dood van ons lichaam.  

Wat gebeurt er met ons lichaam als we ouder worden, volgens Prediker 12 vers 3 t/m 7? 
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In vers 3 beven onze handen en armen, verzwakken onze benen en we lopen gebukt of 
voorovergebogen. ‘Maalsters’ is een verwijzing naar de verloren tanden en verduisterde ‘ramen’ 
betekent dat we verminderd gezichtsvermogen hebben. We kunnen niet zo goed zien als we 
deden toen we jong waren. 

In vers 4 kunnen de gesloten ‘deuren’ betekenen dat onze mond is gesloten omdat we niet veel 
te zeggen hebben. ‘Het geluid van de molen verzwakt’ zou kunnen betekenen dat het moeilijk is 
om te kauwen (zonder tanden), zodat we niet zoveel eten. We staan ’s morgens op bij het geluid 
van de vogels omdat we niet zo vast slapen als vroeger. ‘En alle zangeressen neergebogen zullen 
worden’, kan betekenen dat we ofwel niet langer een sterkte stem hebben om mee te zingen of 
dat onze oren niet langer muziek kunnen horen. 

In vers 5 vrezen de ouderen ‘voor de hoogte’ omdat ze bang zijn om te vallen en bezorgd zijn over 
‘verschrikkingen’ die op de weg voor kunnen komen. De ‘amandelboom gaat bloeien’ – met witte 
bloesem – is een verwijzing naar onze grijze haren. De ‘sprinkhaan’ die zichzelf tot last wordt, 
betekent vertraging vanwege minder energie en enthousiasme voor het leven. ‘De kapperbes niet 
meer helpt’ (In de Engelstalige ESV Bible staat: “desire fails”) zou kunnen verwijzen naar een verlies van seksueel 
verlangen of een gebrek aan eetlust.  

Waarom gebeuren al deze dingen met ons, volgens vers 5? 

 

 

We naderen het einde van ons aardse leven, “rouwklagers doen de ronde in de straat”, bedroefd 
over onze dood. 

Vers 6 toont de mooie lijn tussen leven en dood en hoe kwetsbaar onze menselijke lichamen 
werkelijk zijn. We kunnen verdwijnen in een oogwenk, door een zware hartaanval, beroerte, een 
tragisch ongeval of door diverse andere dingen.  

 

Reflectievraag  

(ook te gebruiken als gespreksvraag in groepsverband) 
 

Heb je moeite met het verouderingsproces? Op welke manier en 

waarom? 
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Je bent niet alleen. Uit onderzoek blijkt dat in 2012 meer dan 11 miljard dollar werd uitgegeven 
aan plastische chirurgie. Onze maatschappij is geobsedeerd door jeugdigheid. Iedereen probeert 
er jong uit te zien en niemand wil als oud worden beschouwd. Grote sommen geld worden 
gespendeerd aan cosmetica, haarverf en sportabonnementen, om er jong uit te zien. Er is niets 
mis met het verzorgen van ons lichaam en onze fysieke verschijning, maar we moeten oppassen 
dat het niet een idool of bron van trots wordt in ons leven. We moeten sierlijk oud worden en op 
de juiste manier bedenken dat het niet uitmaakt hoeveel we vechten tegen het 
verouderingsproces; uiteindelijk achterhaalt het ons en zullen we eraan toe moeten geven. 

Wat gebeurt er volgens vers 7 met ons fysieke lichaam en onze geest als we sterven? 

 

 

 

Salomo besluit zijn opmerkingen over ons leven die tot een einde komen door te zeggen in vers 
8: “Een en al vluchtigheid, zegt de Prediker, alles is even vluchtig.” 

Een leven, geleefd onder de zon zonder God, is zinloos, een damp, vandaag hier en morgen 
vergaan, alleen maar om vergeten te worden. Maar voor degenen die hun geloof in Jezus Christus 
hebben, heeft het leven zin en een doel. Als we sterven en deze aarde verlaten, gaan we naar ons 
hemelse thuis om samen te zijn met onze Heere en Heiland, Jezus Christus, tot in alle eeuwigheid.  

Loof je Schepper en denk aan Hem al de dagen van je leven! Laat ons wijze vrouwen zijn, die 
goed leven. 

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 
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Vers van de dag: 

 

 

“God zal namelijk elke daad  

in het gericht brengen,  

met alles wat verborgen is,  

hetzij goed, hetzij kwaad.” 

 

Prediker 12 vers 14 
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Dag 30: vrees God en houd Zijn 

geboden 
 

 

 

We zijn aangekomen bij de laatste dag van onze studie. Goed gedaan! Laten we beginnen met 
gebed. 

Lees langzaam Prediker 12 vers 9 t/m 14.  

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.  

Als we kijken naar vers 9 en 10 zien we dat óf Salomo spreekt over zichzelf, óf iemand anders 
beschrijft de Prediker. Wat vertellen deze verzen ons over Salomo? 

 

 

 

Waarmee worden de woorden van een wijze vergeleken in vers 11? 

 

 

 

Een prikkel is een scherp, puntig instrument dat werd gebruikt om een dier mee te duwen of 
bewegen. Salomo gebruikt wijze woorden om mensen te motiveren om de waarheid over God te 
zoeken door middel van Zijn Woord.  

Wijze woorden worden ook vergeleken met diep ingeslagen spijkers. Spijkers worden gebruikt 
om iets stevig op zijn plaats te houden.  

Wie gaf Salomo deze woorden volgens het einde van vers 11? 

 

 

 

Dit is een verwijzing naar God. God Zelf is onze leraar door Zijn Woord. Gods Woord is waarheid 
en we kunnen er veilig in rusten. 
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Wat is de waarschuwing voor Salomo’s zoon en voor ons in vers 12? 

 

 

 

Er zijn vandaag zoveel boeken over God geschreven. We kunnen onszelf vermoeien door te 
proberen ze allemaal te lezen en bestuderen. Maar er is slechts één boek die we moeten lezen, 
bestuderen, memoriseren, over mediteren, naar God terug bidden; dat is het Woord van God, de 
heilige Bijbel. Gods Woord alleen bevat de waarheid over Gods Zoon, Jezus Christus en zal ons 
leiden naar verlossing in Hem. 

Zoek 2 Timotheüs 3 vers 16 en 17 op. Wat zegt dit over Gods Woord? 

 

 

 

We zijn aangekomen bij Salomo’s definitieve afsluitende opmerkingen en woorden van advies 
aan ons. Aan het einde van de dag, nadat alles is gezegd en gedaan, wat concludeert Salomo dan 
in vers 13 en 14? 

 

 

 

Vrees God. 

Houd u aan Zijn geboden. 

Waarom? God houdt ons verantwoordelijk voor de manier waarop we ervoor kiezen om ons leven 
te leven, of het nu voor God of voor onszelf is, of onze daden nu worden gedaan in het geheim of 
in het openbaar, of ze nu goed of kwaad zijn. 

Als we een leven willen dat ons voldoening geeft of tevredenheid, betekenis en vervulling, dan 
zullen we wijs kiezen om een leven van gehoorzaamheid te leven, te wandelen in de vreze van 
de Heere, Hem alle eer gevend als vrouwen die goed leven. 
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Welke veranderingen heb je gemaakt of zul je gaan maken op basis van de waarheden die je hebt 
geleerd tijdens je studie van het boek Prediker? Zijn er prioriteiten die moeten veranderen om 
een vrouw met wijsheid te zijn die goed leeft? 

 

 

 

Dank je voor je trouw in het voltooien van deze studie. Ik bid dat je wijs zult leven en goed zult 
leven, alle dagen van je leven! Blijf wandelen met de Koning! 

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt 
uitspreken. 

  

Reflectievragen  

(ook te gebruiken als gespreksvragen in groepsverband) 
 

Wat heb je geleerd over het leven door het lezen van Prediker? 

 

 

 

 

 

Wat heb je geleerd over God door het lezen van Prediker? 
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Aantekeningen bij video week 6 
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd voor commerciële doeleinden, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van de auteur 
of vertaler. Dit werkboek is gemaakt voor persoonlijk gebruik. Wanneer men anderen in schriftelijke vorm op dit boek attendeert, dient er 
verwezen te worden naar www.flourishlikeapalmtree.nl. 
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niets is hier blijvend,  

niets is hier blijvend 

alles, hoe schoon ook, 

zal eenmaal vergaan; 

 

maar wat gedaan is 

uit liefde tot Jezus 

dat houdt zijn waarde 

en zal blijven bestaan 

 

Joh. de Heer, lied 166 


