
WAT IS DE ZIN VAN HET LEVEN



“The two most important days in your life are the 

day you were born and the day you find out why” 

by Mark Twain

De twee belangrijkste dagen in je leven zijn de dag van je 

geboorte en de dag dat je er achter kwam waarom.



Prediker 1

12Ik, Prediker, was koning van Israël in Jeruzalem. 13Ik heb 

met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want 

ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden.



Prediker 1

4Mensen worden geboren en mensen gaan dood. Alleen de 

aarde blijft altijd bestaan. 

7Alle rivieren stromen naar zee, maar de zee raakt nooit vol. 

Want het water gaat weer terug naar de plaats waar de rivier 

begint. En dan gaat het water opnieuw stromen.

9Alles wat er gisteren was, zal er morgen weer zijn. Alles wat 

eerder gedaan is, zal later weer gedaan worden. Er gebeurt 

niets nieuws in het leven.

IS HET LEVEN NIET EEN BEETJE SAAI 



Prediker 2

10Ik gaf mezelf alles wat ik graag wilde hebben. Ik gaf toe aan 

alles waar ik naar verlangde. Ik wilde volop genieten van al mijn 

bezit. Het was de beloning voor mijn harde werken. 11Maar toen 

keek ik nog eens goed naar al dat bezit, naar alles waarvoor ik 

zo hard gewerkt had. En toen bedacht ik dat het allemaal 

onbelangrijk is. Je bereikt er niets mee. Je hebt er niets aan in 

het leven.

BEZIT 



Prediker 2

18Ik kreeg een hekel aan alles waarvoor ik mijn leven lang zo 

hard gewerkt heb. Ik zal het allemaal moeten achterlaten voor 

mijn opvolger. 19En niemand weet of die opvolger wijs of dom 

zal zijn. Maar hij wordt wel de baas over mijn bezit. Hij krijgt 

alles wat ik in mijn leven door wijsheid en hard werken verdiend 

heb. Het is allemaal zo zinloos.

Prediker 3
13Als je lekker eet en drinkt en geniet van al je bezit, dan is dat 

een geschenk van God.

BEZIT 



Prediker 5:

18God geeft je misschien rijkdom en bezit. En hij zorgt ervoor dat je 

kunt genieten van alles wat je hebt. Je hebt er hard voor gewerkt, en 

het is een geschenk van God.

Prediker 6:

9Je kunt beter tevreden zijn met wat je hebt, dan verlangen naar wat 

je nog niet hebt. Want ook dat is zinloos, je bereikt er niets mee.

BEZIT 



Prediker 3

18Want hoe wijzer je wordt, hoe meer verdriet je hebt. Hoe meer 

je begrijpt, hoe ongelukkiger je wordt.

15Ik dacht: Wat heeft het voor zin dat ik zo wijs geweest ben? Het 

loopt met mij net zo af als met iemand die dom is. Je hebt er niets 

aan om wijs te zijn.16Want niemand denkt later nog aan je. Het 

maakt niet uit of je nu wijs was of dom. Je wordt voor altijd 

vergeten. Iemand die wijs is, gaat dood, net zoals iemand die 

dom is. Er is geen verschil.

Wijsheid



Prediker 7

23-24Ik heb geprobeerd om de zin van alles te vinden, en ik was  

van plan om wijs te worden. Maar dat lukte niet. Het leven is moeilijk 

te begrijpen. Mensen hebben daar niet genoeg verstand voor.

16-17 Ik heb mijn uiterste best gedaan om wijs te worden. En om alles 

te begrijpen wat er op aarde gebeurt. Maar de dingen die God doet, 

kun je niet begrijpen. Ook al denk je er dag en nacht over na. En ook 

al geef je jezelf nooit rust. Zelfs een wijs mens kan niet begrijpen wat 

er op aarde gebeurt, ook al zegt hij van wel.

Wijsheid



Prediker 8

6De mensen hebben veel zorgen. 7Niemand weet wat er in de 

toekomst zal gebeuren. Niemand kan vertellen hoe het dan zal 

zijn. 8Geen mens kan bepalen hoe lang hij zal leven. Of wanneer      

hij zal sterven.

Prediker 9:

11Er is me nog iets anders opgevallen in het leven. Het is niet altijd de 

snelste hardloper die de wedstrijd wint. Het zijn niet altijd de sterkste 

helden die een oorlog winnen. Wie wijs is, heeft niet altijd genoeg te 

eten. Wie slim is, wordt niet altijd rijk. Wie verstandig is, wordt niet 

altijd bewonderd. Iedereen is afhankelijk van wat er toevallig gebeurt.

Controle



Prediker 1

3‘Waarom zou hij zijn leven lang hard werken? 4Mensen worden 

geboren en mensen gaan dood.

Prediker 2:

18Ik kreeg een hekel aan alles waarvoor ik mijn leven lang zo hard 

gewerkt heb. Ik zal het allemaal moeten achterlaten voor mijn opvolger.

Prediker 3:

9Een mens heeft er niets aan om steeds maar hard te werken  

10Hard werken is een zware taak, die God mensen heeft opgelegd.

Hard werken



Prediker 4:

4Ik zag dat de mensen hard werken en hun uiterste best doen. 

Want ze willen niet dat anderen het beter hebben dan zijzelf. 

Daarom werken ze zo hard. Maar ook daar heb je niets aan, je 

bereikt er niets mee.

6Toch is een beetje rust beter dan al dat harde werken waarmee je 

niets bereikt.

Hard werken



Prediker 3:

Overal zag ik misdaad en onrecht. Er zijn geen eerlijke rechters 

meer. 17Ik dacht bij mezelf: God zal ooit rechtspreken over eerlijke 

mensen en over slechte mensen. Hij heeft de juiste tijd bepaald voor 

alles wat er gebeurt.

Prediker 4:

1Ik zag dat er veel geweld is in de wereld. Ik zag de tranen van de 

mensen die onderdrukt worden. Niemand troost hen. De onderdrukkers 

gebruiken geweld, en niemand troost de mensen die onderdrukt 

worden.

Het leven is niet eerlijk er is veel onrecht



Prediker 8:

11Vaak duurt het lang voordat iemand gestraft wordt voor een slechte 

daad. 

14 Eerlijke mensen krijgen een slecht leven, en slechte mensen 

krijgen een goed leven. Ik vind dat allemaal zo zinloos!

Prediker 9:

6Ze geven de beste banen aan domme mensen. En de slechtste 

banen aan belangrijke en rijke mensen.

He leven is niet eerlijk er is veel onrecht



2Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven;

een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken;

3een tijd om te doden en een tijd om te genezen,

een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen;

4een tijd om te huilen en een tijd om te lachen,

een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen;

5een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te 

verzamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te 

houden van omhelzen;

Alles heeft zijn eigen tijd Prediker 3:2-8



6een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan,

een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen;

7een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien,

een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken;

8een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten,

een tijd van oorlog

en een tijd van vrede.

Alles heeft zijn eigen tijd Prediker 3:2-8



Prediker 12

1Denk aan God die je gemaakt heeft. Denk aan hem zolang je nog 

jong bent. Want straks komen de slechte dagen. Dan komt de tijd dat 

je geen plezier meer in het leven hebt.

2Denk aan God die je gemaakt heeft. Straks wordt het donker. Dan 

verdwijnt het licht van de zon, van de maan en de sterren. Dan blijft het 

bewolkt, ook als de regen ophoudt.

3Straks ben je oud. Je handen gaan trillen en je benen gaan krom staan. 

Je tanden vallen uit je mond. Je ogen zien niets meer. 4Je oren horen niet 

meer wat er buiten gebeurt. 



Je stem is bijna niet meer te horen. Je hoort het geluid van 

de vogels niet meer. 5Je durft geen heuvel meer op te klimmen.

Je vindt het gevaarlijk op de weg. Je haren zijn grijs geworden 

en je komt nog maar met moeite vooruit. Je verlangt nergens meer naar. 

En ten slotte ga je dood. 

6Denk aan God die je gemaakt heeft. Straks wordt je leven afgebroken. 

Zoals een zilveren ketting breekt, of een gouden lamp. Zoals een 

waterkruik in stukken valt, of het touw breekt waaraan een emmer hangt. 

Zo wordt je leven afgebroken. 7Dan gaat je lichaam terug naar de aarde 

waaruit je gemaakt bent. Dan gaat je levensadem terug naar God die je 

het leven gegeven heeft.’



Psalm 139:16

16 uw ogen zagen mijn vormeloos begin;in uw boek waren zij alle 

opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen 

nog geen daarvan bestond.



Prediker 2:

1Ik zei tegen mezelf: Laat ik eens proberen om vrolijk te zijn en van 

het leven te genieten. Maar ook dat was zinloos. 2Ik heb gemerkt dat 

het dom is om plezier te maken. Je hebt er niets aan om vrolijk te 

zijn. 3Ik heb het geprobeerd. Ik heb veel wijn gedronken en ik ben 

dronken geworden. Maar ik bleef mijn verstand gebruiken. Ik wilde 

weten wat een mens het beste kan doen in zijn leven. Want een 

mens leeft maar kort.

Plezier maken is zinloos



Prediker 12:

13Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud 

zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want God zal elke 

daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, 

hijtzij kwaad. 

Eind Clonslusie



• respect hebben voor God

• liefde hebben voor God

• eerbied hebben voor God

• in relatie en intieme gemeenschap staan met God,

dat is de vreze des Heren en dat is het begin der wijsheid. 

Vrees God



Maandag 13 augustus Efeze 2:10 BGT

10God heeft nieuwe mensen van ons gemaakt. Want door Jezus 

Christus zijn wij mensen geworden die goed leven. Dat was Gods 

bedoeling, daarvoor heeft hij ons bestemd.

Dinsdag 14 augustus Openbaring 3:14,20 BGT/HSV

‘Christus was het begin van Gods schepping. Hij doet wat hij belooft, hij 

spreekt de waarheid en je kunt op hem vertrouwen. Hij zegt: 20Zie, Ik sta 

aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal 

Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

Vers van de dag afgelopen week



Woensdag 15 augustus Romeinen 14:8 HSV

8Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, 

sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de 

Heere. 

Donderdag 16 augustus 2 Korintiers 7:1 HSV

1Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen 

van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het 

vrezen van God.

Vers van de dag afgelopen week



Vrijdag 17 augustus 2 Korintiers 7:1 HSV

17Maar wie roemt, laat hij roemen in de Heere. 18Want niet wie zichzelf 

aanbeveelt, die is welbeproefd, maar wie door de Heere wordt 

aanbevolen.

Zaterdag 18 augustus Filipenzen 1:21 BGT

21Zolang ik leef, zal ik Christus dienen. En zolang ik op aarde ben, kan ik 

goed werk doen. Maar als ik sterf, zal ik bij Christus zijn. Dat is nog veel 

beter!

Vers van de dag afgelopen week



“The two most important days in your life are the 

day you were born and the day you find out why” 

by Mark Twain

De twee belangrijkste dagen in je leven zijn de dag van je 

geboorte en de dag dat je er achter kwam waarom.


