


PREDIKER



Doel van het boek:

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



Doel van het boek:

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

WAT IS HET DOEL VAN MIJN LEVEN?



Prediker 1 (HSV)
4. De ene generatie gaat en de andere generatie komt, 

maar de aarde blijft voor eeuwig staan.
5. De zon gaat op, de zon gaat onder,

en zij hijgt naar haar plaats, waar zij opging.
6. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. 

Al draaiend en draaiend gaat de wind, 
en al draaiend keert de wind weer terug.



7. Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats 
vanwaar de rivieren kwamen, daarheen keren zij terug,

om vandaar weer te gaan stromen.
8. Alle dingen zijn zo vermoeiend, dat niemand het kan uitspreken. Het oog 

wordt niet verzadigd van zien, het oor wordt niet vol van horen.
9. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer 

plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. 



10. Is er iets waarvan men kan zeggen: Kijk eens, dat is nieuw? 
In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest.

11. Er is geen herinnering aan de vroegere dingen. 
Ook aan latere dingen, die nog komen, zal geen herinnering zijn bij hen die 

daarna komen. 



14. Ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden, en zie, 
het was alles vluchtig en najagen van wind.

……
17. Ik legde mij met heel mijn hart erop toe wijsheid te kennen, en onverstand 
en dwaasheid te leren kennen. Ik merkte dat ook dit slechts najagen van wind 

is. 
18. Want in veel wijsheid zit veel verdriet. Wie kennis vermeerdert, vermeerdert 

leed.



Hoofdstuk 1 samengevat:

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

WAT IS HET DOEL VAN MIJN LEVEN?



13. Toen zag ik dat de wijsheid voorkeur heeft boven de dwaasheid

Een voordeel voor hen die de zon zien!

2:26  ‘want Hij, dat is God, geeft wijsheid, kennis en blijdschap
aan de mens die goed is voor Zijn Aangezicht’. 



17. Daarom haatte ik het leven, want het werk dat plaatsvindt onder de zon,
leek mij kwaad. Het is immers alles vluchtig en najagen van wind.

18. Ik haatte ook al mijn zwoegen waarmee ik zwoegde onder de zon, 
zwoegen dat ik zou moeten overlaten aan de mens die er na mij zijn zal.



19. Want wie weet of die wijs zal zijn of dwaas? 
Toch zal hij beschikken over al mijn zwoegen waarmee ik, zij het met 

wijsheid, heb gezwoegd onder de zon. Ook dat is vluchtig.

20. Zo kwam ik ertoe mijn hart te doen wanhopen vanwege al het zwoegen 
waarmee ik had gezwoegd onder de zon.



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



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

Filippensen 1:6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, 
dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.



Er is niets nieuws onder de zon.
Is er iets waarvan men kan zeggen: Kijk eens, dat is nieuw?



Er is niets nieuws onder de zon.
Is er iets waarvan men kan zeggen: Kijk eens, dat is nieuw?

2 Korinthe 5:17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe 
schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.



8:17 toen zag ik al het werk van God, dat de mens niet kan ontdekken, 
het werk dat onder de zon plaatsvindt. 

Hoezeer de mens zwoegt bij het zoeken, hij zal het niet ontdekken. 
Zelfs als de wijze zegt het te weten, zal hij het toch niet kunnen ontdekken



:
8:17 toen zag ik al het werk van God, dat de mens niet kan ontdekken, het werk dat onder de 

zon plaatsvindt. Hoezeer de mens zwoegt bij het zoeken, hij zal het niet ontdekken. Zelfs als de 
wijze zegt het te weten, zal hij het toch niet kunnen ontdekken

1 Korinthe 13: 12 Nu immers kijken we door middel van een spiegel in een raadsel 
maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan 

zal ik kennen zoals ikzelf gekend ben.
Een andere vertaling zegt: Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen! 



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.

God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, 
met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad.



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.

U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met 
heel uw verstand. 

Dit is het eerste en het grote gebod. 
En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.


