
EEN VERKLARING MET PRAKTISCHE OPMERKINGEN 
VAN HET BOEK VAN DEN PREDIKER. 

Nog bevinden wij ons onder Salomo’s gelukkige mannen, zijn gelukkige dienstknechten, die
gedurig voor zijn aangezicht stonden om zone wijsheid te horen, en het is de keur van al de
uitspraken zijner wijsheid, die meer onmiddellijk door Gods Geest waren ingegeven, die ons
hier wordt overgeleverd, niet om, zoals door hen, slechts eenmaal te worden gehoord, waarna
zij allicht verkeerd begrepen of vergeten kunnen worden en door de herhaling hare schoonheid
kunnen verliezen; maar om gelezen, herlezen en bepeinsd te worden, en dan in altoosdurende
herinnering bewaard te blijven. Het bericht, dat wij hebben van Salomo’s afval van God in de
laatste jaren zijner regering, I Koningen 11:1, is het tragische deel van zijne geschiedenis. Wij
kunnen onderstellen dat hij in zijn bloeitijd zijne Spreuken gesproken heeft, toen hij nog aan
zijne oprechtheid heeft vastgehouden, maar zijn Prediker heeft gegeven toen hij oud was
geworden, (want hij spreekt met veel gevoel van den ouderdom. Hoofdstuk 1, en door Gods
genade van zijn val wan opgericht. Daar heeft hij zijne opmerkingen meegedeeld, hier spreekt
hij van zijn eigen ervaringen. Dit is wat dagen spreken, en de wijsheid, die door de veelheid der
jaren wordt geleerd. Den titel van het boek en den naam van den schrijver zullen wij vinden in
het eerste vers, en daarom zullen wij hier slechts opmerken:

I. Dat het een leerrede is, een leerrede in druk; de tekst is: Hoofdstuk 1:2. IJdelheid der
ijdelheden, het is al ijdelheid; dat is ook de leerstelling, uitvoerig bewezen en aangetoond dool
vele argumenten en een inleiding tot bijzonderheden. Onderscheidene tegenwerpingen of
bedenkingen worden beantwoord, en aan het einde vinden wij de toepassing van dit alles in het
gebruik, dat ervan gemaakt moet worden, bij wijze van vermaning en opwekking, om onzen
Schepper te gedenken, Hem te vrezen, en Zijne geboden te houden. Er zijn in dit boek vele
dingen, die duister zijn en moeilijk te verstaan, en sommige dingen, die mensen van een
verdorven geest verdraaien tot hun eigen verderf, omdat zij niet weten te onderscheiden tussen
Salomo’s argumenten en de tegenwerpingen van atheïsten en epicuristen; maar er is genoeg,
dat gemakkelijk en duidelijk is om ons te overtuigen zo wij slechts overtuigd willen worden
van de ijdelheid der wereld en haar volslagen ongenoegzaamheid om ons gelukkig te maken, de
snoodheid der zonde en haar stellige en zekere strekking om ons rampzalig te maken; en van
de wijsheid om Godsdienstig te zijn, en de degelijke vertroosting, die wij smaken in het doen
van onzen plicht, beide jegens God en de mensen. Dat moet de bedoeling en strekking wezen
van iedere prediking, en het is een goede leerrede, waarin dat doel enigermate tenminste wordt
bereikt. 

II. Dat het een boetprediking is, zoals sommigen van David’s psalmen boetpsalmen zijn. Het is
een prediking des berouws, waarin de prediker zijne dwaasheid en dwaling diep betreurt,
waarmee hij zich voldoening had beloofd in de dingen dezer wereld, en zelfs in de verboden
genoegens der zinnen, die hij nu bevindt bitterder te zijn dan de dood. Zijn val is een bewijs van
de zwakheid der menselijke natuur. De wijze beroeme zich dus niet in zone wijsheid, en zegge
niet:"Ik zal nooit zo dwaas zijn om zo en zo te doen," als Salomo zelf, de wijste der mensen,
zo uiterst dwaas heeft gehandeld; en de rijke beroeme zich niet in zijn rijkdom, daar Salomo’s
rijkdom zo noodlottig een strik voor hem geweest is, en hem veelmeer kwaad gedaan heeft,
dan de armoede aan Job gedaan heeft. Zijne bekering, zijne wederherstelling is een bewijs van
de macht van Gods genade in het terugbrengen tot God van iemand, die zover van Hem was
afgeweken; het is mede een bewijs van den rijkdom van Gods genade in hem aan te nemen,
niettegenstaande de vele verzwaringen van zijne zonde, ingevolge de belofte, gedaan aan
David, dat: zo zijne kinderen misdoen, zit getuchtigd, maar niet verworpen zullen worden, 2



Samuel 7:14, 15. Hij dus, die meent te staan, zie toe dat hij niet valle, en hij, die gevallen is,
haaste zich om weer op te staan, en wanhope noch aan hulp daarbij, noch aan zijne
wederaanneming. 

III. Dat het een praktische, nuttige leerrede is. Salomo, tot berouw en bekering gebracht
zijnde, besluit, evenals zijn vader, den overtreders Gods wegen te leren, Psalm 51:15, en allen
te waarschuwen om er zich voor te wachten om in de dwaling te vervallen, die hem zo
noodlottig is geweest, en dat waren vruchten der bekering waardig. De fundamentele dwaling
van de kinderen der mensen, en die op den bodem is van al hun afwijkingen van God, is
dezelfde als die van onze eerste ouders, de hoop om als goden te zijn, door zich te
onderhouden met hetgeen goed schijnt te zijn tot spijze, een lust is voor de ogen en begeerlijk
om verstandig te maken. Het doel nu van dit boek is: aan te tonen, dat dit een grote vergissing
is, dat ons geluk niet daarin bestaat om als goden te zijn voor ons zelven, te hebben wat wij
willen, en te doen wat wij willen, maar wel daarin, dat wij Hem, die ons gemaakt heeft, tot
onzen God hebben. De redelijke wijsgeren hebben veel getwist over het geluk van den mens, of
zijn hoogste goed; zij hadden daar verschillende meningen over; maar in dit boek beslist
Salomo deze kwestie, en verzekert ons dat God te vrezen en Zijne geboden te houden, het
ganse werk of ambt des mensen is, Hoofdstuk 12:13. Hij onderzocht welke voldoening er
gevonden kon worden in den rijkdom der wereld en de genietingen der zinnen, en verklaarde
tenslotte, dat het alles ijdelheid en kwelling des geestes is. Toch zijn er zeer velen, die zijn
woord niet aannemen, maar dezelfde gevaarlijke proef willen nemen, en zij blijkt noodlottig
voor hen te wezen. 

1. Hij toont de ijdelheid aan van de dingen, waarvan de mensen gewoonlijk hun geluk
verwachten, zoals menselijke geleerdheid en staatkunde, zinnelijk genot, eer en macht, rijkdom
en grote bezittingen. En 

2. Dan schrijft hij middelen voor tegen de kwelling des geestes waarvan zij vergezeld gaan.
Hoewel wij ze niet genezen kunnen van hun ijdelheid, kunnen wij toch de moeite en het
verdriet voorkomen, die zij ons geven, door er los van te zijn, er in het redelijke van te
genieten, maar er nooit hoge verwachtingen van te koesteren, en te berusten in den wil van
God met ons in iedere gebeurtenis; en inzonderheid God te gedenken in de dagen onzer jeugd
en in Zijne vreze en Zijn dienst te volharden al onze dagen, en wel met oog op het toekomende
oordeel. 



HOOFDSTUK 1

1 De woorden van den prediker, den zoon van David, den koning te Jeruzalem.
2 Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid.
3 Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, dien hij arbeidt onder de zon?
4 Het ene geslacht gaat, en het andere geslacht komt; maar de aarde staat in der eeuwigheid.
5 Ook rijst de zon op, en de zon gaat onder, en zij hijgt naar haar plaats, waar zij oprees.
6 Zij gaat naar het zuiden, en zij gaat om naar het noorden; de wind gaat steeds omgaande, en
de wind keert weder tot zijn omgangen.
7 Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats, waar de beken
heengaan, derwaarts gaande keren zij weder.
8 Al deze dingen worden zo moede, dat het niemand zou kunnen uitspreken; het oog wordt
niet verzadigd met zien; en het oor wordt niet vervuld van horen.
9 Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan
worden; zodat er niets nieuws is onder de zon.
10 Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds
geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn.
11 Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen; en van de navolgende dingen, die zijn
zullen, van dezelve zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen, die namaals wezen zullen.
12 Ik, prediker, was koning over Israel te Jeruzalem.
13 En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken, en na te speuren al wat er geschiedt
onder den hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God den kinderen der mensen gegeven, om
zich daarin te bekommeren.
14 Ik zag al de werken aan, die onder de zon geschieden; en ziet, het was al ijdelheid en
kwelling des geestes.
15 Het kromme kan niet recht gemaakt worden; en hetgeen ontbreekt, kan niet geteld worden.
16 Ik sprak met mijn hart, zeggende: Zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd, boven
allen, die voor mij te Jeruzalem geweest zijn; en mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap
gezien.
17 En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid; ik
ben gewaar geworden, dat ook dit een kwelling des geestes is.
18 Want in veel wijsheid is veel verdriet; en die wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart.



In dit hoofdstuk hebben wij: 

I. Het opschrift of de titel van het boek, vers 1. 

II. De algemene leerstelling van de ijdelheid van het schepsel, vers 2, die verklaard wordt in
vers 3. 

III. Het bewijs van deze leerstelling, ontleend aan: 

1. De kortheid van het menselijk leven, en de menigten van geboorten en begrafenissen in dit
leven, vers 4. 

2.Aan de onstandvastige aard en de gestadige veranderingen van alle schepselen, die zijn, de
wind en het water. vers 5-7. 

3.Aan de vele arbeid, die de mens er mee heeft, en de weinige voldoening, die hij er in smaakt,
vers 8. 

4. Aan het voortdurend weerkeren van dezelfde dingen, hetgeen het einde aantoont van alle
volmaaktheid, vers 9, 10. 

5.Aan de vergetelheid, waartoe alles veroordeeld is, vers 11. 

IV. Het eerste voorbeeld van de ijdelheid van mensen kennis en van alle de takken van de
geleerdheid, inzonderheid van de natuurlijke wijsbegeerte en de staatkunde. 

Merk op: 

1. De proef, die Salomo ervan genomen heeft, vers 12, 13, 16,17. 

2.Zijn oordeel er over, namelijk dat het alles ijdelheid is, vers 14. Want 

a. Er is moeite in het verkrijgen van kennis. 

b. Er is weinig goed mee te doen, vers 15. 

c. Er is geen bevrediging in, vers 18. En indien dit ijdelheid en kwelling is, dan moeten alle
andere dingen in deze wereld, die verreweg minder zijn in waardigheid en waar, het
noodzakelijkerwijs ook zijn. Een groot geleerde kan niet gelukkig wezen, of hij moet een waar
heilige zijn. 



Prediker 1:1-3 

Hier is: 

I. Een bericht nopens de schrijver van dit boek. Het was Salomo, want geen andere zoon van
David was koning te Jeruzalem; maar hij verbergt zijn naam Salomo, vreedzaam, omdat hij
door zijn zonde benauwdheid en beroering over zich gebracht had, over zich en zijn koninkrijk;
hij had de vrede met God verbroken, en ook de vrede met zijn geweten, en daarom was hij die
naam niet meer waardig. Noem mij niet Salomo, noem mij Marah, want zie voor vrede had ik
grote bitterheid, maar hij noemt zich: 

1. De prediker, hetgeen zijn tegenwoordige hoedanigheid aanduidt, "kohelet" dat afgeleid is
van een woord, hetwelk vergaderen betekent. Het heeft een vrouwelijke uitgang, waarmee
Salomo misschien bedoelde zichzelf te bestraffen om zijn verwijfdheid, die meer dan iets anders
heeft bijgedragen tot zijn afval, want het was om zijn vrouwen te believen, dat hij afgoden heeft
opgericht, Nehemia 13:26. Ofwel het woord Ziel moet er onder verstaan worden, en dan is
koheleth: 

A. Een boetvaardige ziel, of één die vergaderd is, die afgedwaald was als een verloren schaap,
maar nu van zijn dwaalweg teruggebracht was, wedergekeerd is tot zijn plicht, ten slotte tot
zichzelf is gekomen; de geest, die duizend ijdelheden heeft nagejaagd, is nu teruggekomen en
heeft zijn middelpunt gevonden in God. Gods genade kan van grote zondaren grote
bekeerlingen maken, en zelfs hen vernieuwen tot bekering, die de weg van de gerechtigheid
gekend hebben, maar ervan afgeweken zijn, en hun afkeringen genezen, hoewel het een
moeilijk geval is. Het is alleen de berouwhebbende, boetvaardige ziel, die door God
aangenomen zal worden, het hart, dat verbroken is, niet het hoofd, dat gelijk een bies slechts
voor een dag is neergebogen; Davids, niet Achabs berouw. En het is alleen de vergaderde de
weergebrachte ziel, die de boetvaardige ziel is, die terugkomt van haar bijpaden, en haar wegen
niet langer verstrooit tot de vreemden, Jeremia 3:13, maar verenigd is om Gods naam te
vrezen. Uit de overvloed des harten zal de mond spreken, en daarom hebben wij hier de
woorden van de boetvaardige, en deze zijn openbaar gemaakt. Indien uitnemende belijders van
de godsdienst in grove zonden vallen, dan betaamt het hun om, tot eer van God en om het
kwaad te herstellen, dat zij aan het koninkrijk Gods gedaan hebben, openlijk hun berouw uit te
spreken, opdat het tegengif even ruim en overvloedig worde toegediend als het vergif
toegediend was. 

B. Een predikende ziel, of één, die vergadert. Zelf vergaderd of teruggebracht zijnde tot de
vergadering van de heiligen, waarvan hij zich door zijn zonde had uitgeworpen, en verzoend
zijnde met de kerk, poogde hij er ook anderen toe te vergaderen, die evenals hij afgedwaald
waren, en wellicht door zijn voorbeeld op de dwaalweg gekomen zijn. Hij, die iets gedaan
heeft om zijn broeder te verleiden, behoort alles te doen wat hij kan, om hem weer te brengen.
Misschien heeft Salomo de vergadering zijns volks bijeengeroepen, zoals hij gedaan had bij de
inwijding van de tempel, 1 Koningen 8:2, en nu voor de hernieuwde toewijding van zichzelf
aan God. In die vergadering ging hij voor als de mond van het volk in het gebed tot God, vers
12, in deze als Gods mond tot hen in zijn prediking. God heeft hem door Zijn Geest tot een
prediker gemaakt, ten teken dat Hij met hem verzoend was; in een opdracht van God ligt Zijn
vergeving opgesloten. Christus heeft Zijn vergeven van Petrus genoegzaam aangetoond door
hem het hoeden van Zijn schapen en lammeren op te dragen. 



Merk op: boetelingen behoren predikers te wezen, zij, die zelf de vermaning hebben opgevolgd
om zich te bekeren en te leven, moeten anderen vermanen om niet voort te gaan op de weg van
de zonde en te sterven. Als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Predikers
moeten predikende zielen zijn, want alleen datgene zal doordringen tot het hart, hetwelk uit het
hart komt. Paulus diende God in zijn geest in het Evangelie van Zijn Zoon, Romeinen 1:9. 

2. De zoon van David. Dat hij deze titel aanneemt, geeft te kennen, 

a. dat hij het als een grote eer beschouwde, om de zoon te zijn van zo godvruchtig een man, en
er zich zeer op liet voorstaan. 

b. Dat hij het ook beschouwde als een grote verzwaring van zijn zonde, dat hij zulk een vader
gehad heeft, die hem een goede opvoeding heeft gegeven, en vele kostelijke gebeden voor hem
heeft opgezonden. Het is hem een diepe smart te denken, dat hij een schandvlek zou werpen op
de naam en het geslacht van een man, als David geweest is. Het verzwaarde de zonde van
Jojakim, dat hij de zoon was van Josia, Jeremia 22:15-17. 

c. Dat het hem aanmoedigde tot bekering en om te hopen op genade, dat hij de zoon van David
was, want David was in zonde gevallen, waardoor hij gewaarschuwd had moeten worden
tegen de zonde, maar hij heeft er zich niet door laten waarschuwen. Maar David had berouw,
en daarin heeft hij een voorbeeld aan hem genomen, en zo heeft hij, evenals David, genade
gevonden. Maar dit was niet alles: hij was die zoon van David, van wie God gezegd had, dat
Hij hem voor zijn overtreding wel met de roede bezoeken zal, maar Zijn verbond met hem niet
zal verbreken. Zie Psalm 89:33-35. Christus, de grote Prediker, was de Zoon van David. 

3. Koning te Jeruzalem. Dit vermeldt hij: 

a. Als een zeer grote verzwaring van zijn zonde: hij was een koning. God had veel voor hem
gedaan door hem te verhogen op de troon en dit had hij Hem zeer slecht vergolden. Zijn
waardigheid maakte het slechte voorbeeld dat hij gaf en de invloed van zijn zonde nog zoveel
te meer gevaarlijk; velen zullen hem volgen op zijn verderfelijke wegen, inzonderheid omdat hij
koning was te Jeruzalem, de heilige stad, waar Gods tempel was, die hij nog wel zelf had
gebouwd, waar de priesters des Heeren dienden, en waar Zijn profeten waren, die hem betere
dingen geleerd hadden. 

b. Als hetgeen enig voordeel kon geven aan hetgeen hij schreef, want waar het woord van een
koning is, daar is heerschappij. Hij achtte het geen verkleining voor hem als koning om een
prediker te zijn, maar het volk zal te meer acht op hem slaan als prediker omdat hij een koning
is. Als mannen van eer en aanzien zich te koste wilden geven om goed te doen, hoe ontzaglijk
veel goed zouden zij kunnen doen! Salomo had een even groot aanzien op de kansel,
predikende de ijdelheid de wereld, als op zijn ivoren troon, recht sprekende. 

De Chaldeeuwse paraphrast, (die in dit boek vele bijvoegselen geeft tot de tekst, of er
verklaringen van geeft) deelt ons het volgende mee over Salomo’s schrijven van dit boek: Dat
hij door de geest van de profetie de afval voorzien heeft van de tien stammen van zijn zoon, en
in verloop van tijd de verwoesting van Jeruzalem en van het huis des heiligdoms en de
gevangenschap des volks. In het vooruitzicht daarvan riep hij: ijdelheid van de ijdelheden, het
is al ijdelheid, en daarop past hij vele passages toe van dit boek. 



II. Het algemene doel en de strekking van dat boek. Wat is het, dat de koninklijke prediker
heeft te zeggen? Wat hij op het oog heeft is ons waarlijk godsdienstig te maken onze
waardering en verwachting van de dingen van deze wereld te verminderen. Te dien einde toont
hij aan: 

1. Dat zij allen ijdelheid zijn, vers 2. Dit is de stelling, die hij op zich neemt te bewijzen:
IJdelheid van de ijdelheden, het is al ijdelheid. Het was geen nieuwe tekst; zijn vader had meer
dan eens in dezelfde zin gesproken. De waarheid, die hier uitgesproken wordt is: dat alles
ijdelheid is, alles behalve, of buiten, God, en beschouwd als afgezonderd van Hem, het al van
deze wereld, alle wereldlijke bezigheden en genietingen, het al, dat in de wereld is, 1 Johannes
2:16, alles wat aangenaam is aan onze zinnen en onze verbeelding streelt in deze
tegenwoordige staat, genoegen verschaft aan onszelf of ons roem bezorgt bij anderen. Het is al
ijdelheid, niet alleen in het misbruik ervan wanneer het door de zonde des mensen wordt
verdorven, maar ook in het gebruik ervan. De mens, beschouwd in betrekking tot deze dingen,
is ijdelheid, Psalm 39:6, 7, en als er na dit leven geen ander leven was, hij zou tevergeefs
geschapen zijn, Psalm 89:48, en die dingen, beschouwd in betrekking tot de mens zijn wat zij in
zichzelf ook mogen wezen ijdelheid. Zij passen niet voor de ziel, zijn er vreemd aan, voegen er
niets aan toe, zij beantwoorden niet aan het doel, geven geen ware voldoening; zij zijn onzeker
in hun duur, verwelken, vergaan, gaan voorbij, en zullen gewis hen misleiden en teleurstellen,
die er op vertrouwen. Zo laat ons dan de ijdelheid niet beminnen, Psalm 4:3, noch onze ziel tot
ijdelheid opheffen, Psalm 24:4, want wij zouden ons slechts tevergeefs vermoeien, Habakuk
2:13. 

Het wordt hier met grote nadruk uitgesproken niet alleen, dat alles ijdel is, maar in het
afgetrokkene, alles is ijdelheid, alsof ijdelheid de "proprium quarto modo" de eigenschap in de
vierde wijze was, van de dingen van deze wereld, hetgeen tot de natuur ervan ingaat. Zij zijn
niet slechts ijdelheid, maar ijdelheid van de ijdelheden, de ijdelste ijdelheid, ijdelheid in de
hoogste mate, niets dan ijdelheid, een ijdelheid, die de oorzaak is van zeer veel ijdelheid. En
dit wordt verdubbeld, omdat de zaak zeker is en buiten allen twijfel, het is ijdelheid van de
ijdelheden. Dit geeft te kennen dat het hart van de wijzen man volkomen overtuigd was van de
waarheid, en er diep door was getroffen, maar dat hij bevond, dat de mensen over het
algemeen er zeer afkerig van waren, om het te geloven en ter harte te nemen, Job 33:14. Het
geeft ook te kennen dat wij de ijdelheid van deze wereld noch begrijpen, noch onder woorden
kunnen brengen. Maar wie is het, die aldus minachtend spreekt van de wereld? Is het iemand,
die blijven zal bij hetgeen hij zegt? Ja, hij onderschrijft het met zijn naam: zegt de prediker. Is
het iemand, die bevoegd is om er over te oordelen? Ja, even bevoegd als ooit iemand geweest
is. Velen spreken met minachting van de wereld, omdat zij kluizenaars zijn en de wereld niet
kennen, of bedelaars en er niets van bezitten; maar Salomo kende haar, hij was doorgedrongen
tot de diepten van de natuur 1 Koningen 4:33, en hij bezat er meer van misschien dan ooit
iemand er van bezeten heeft, zijn hoofd was vol van haar denkbeelden) en zijn buik was
vervuld met haar verborgen schatten, Psalm 17:14, en hij spreekt dit oordeel er over uit. Maar
spreekt hij als gezaghebbende? Ja, hij spreekt niet slechts als koning, maar als profeet als
prediker. Hij sprak in de naam van God en werd gedreven door Gods Geest om het te spreken.
Maar heeft hij het niet gezegd in zijn haasten, of in drift, bij gelegenheid van een bijzondere
teleurstelling? Neen, hij zei het na rijp beraad, zei het, en bewees het, stelde het vast als een
grondbeginsel, waarop hij de noodzakelijkheid grondde om godsdienstig te zijn. En sommigen
denken dat het zijn voornaamste doel was aan te tonen, dat de eeuwige troon en het eeuwige
koninkrijk, dat God door Nathan aan David had beloofd, van een andere wereld moeten zijn,
want alle dingen in deze wereld zijn van de ijdelheid onderworpen, en daarom zijn zij



ongenoegzaam om ten volle aan deze belofte te beantwoorden. Indien Salomo bevindt dat alles
ijdelheid is, dan moet het koninkrijk komen van de Messias, waarin wij het wezen zullen
beërven. 

2. Dat zij ongenoegzaam zijn, om ons gelukkig te maken. En hiervoor beroept hij zich op van
de mensen geweten. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid? vers 3. 

Merk hier op 

A. Hoe de bezigheid van deze wereld beschreven wordt: Het is arbeid; het woord heeft de
betekenis beide van zorg en van zwoegen, het is werk, dat de mensen vermoeit, er is een
bestendige vermoeienis in wereldlijke bezigheid; het is arbeid onder de zon. Dit is een
uitdrukking, die bijzonder aan dit boek eigen is, waarin zij acht en twintig maal voorkomt. Er is
een wereld boven de zijn, een wereld, die de zijn niet nodig heeft, want de heerlijkheid Gods is
haar licht, en daar is werk zonder vermoeienis zonder arbeid, en dat veel voordeel oplevert, het
is het werk van de engelen. Maar hij spreekt van het werk onder de zon, waarvan de moeite
groot en het voordeel, het gewin klein is. Het is onder de zon, onder de invloed van de zon, bij
haar licht en in haar hitte; gelijk wij het voordeel hebben van het licht des daags, zo hebben wij
ook de last en de hitte des daags, Mattheus 20:12, en daarom eten wij ons brood in het zweet
van ons aanschijn; in het donkere koude graf zijn de vermoeiden ter ruste. 

B. Dat naar het voordeel van die bezigheid gevraagd wordt. Wat voordeel heeft de mens van al
zijn arbeid? Salomo zegt: In allen arbeid is overschot, Spreuken 14:23, en toch ontkent hij
hier dat er enig voordeel van is. Ten opzichte van onze tegenwoordige toestand in de wereld, is
het waar dat wij door arbeid datgene verkrijgen, hetwelk wij voordeel of gewin noemen, wij
eten de arbeid van onze handen, maar gelijk de rijkdom van de wereld gewoonlijk goed
genoemd wordt, en toch is hetgeen niets is, Spreuken 23:5, zo wordt het ook voordeel
genoemd, maar de vraag is of het dit werkelijk is, of niet? En hier beslist hij dat het zulks niet
is, dat het geen wezenlijk, geen blijvend voordeel is. Kortom: de rijkdom en het genot van deze
wereld zijn, al hadden wij er ook nog zoveel van, niet voldoende om ons gelukkig te maken,
ook zullen zij geen erfdeel voor ons zijn. 

a. Ten opzichte van het lichaam en het tegenwoordige leven: Wat voordeel heeft de mens van
al zijn arbeid? Het is niet in de overvloed gelegen, dat iemand leeft uit zijn goederen Lukas
12:15. Als het goed vermenigvuldigt, dan vermenigvuldigt ook de zorg er voor, en dan
vermenigvuldigen ook die het eten, en iets zeer gerings kan al het genot ervan verbitteren en
wat voordeel heeft de mens dan van al zijn arbeid? Ten opzichte van de ziel en het toekomende
leven kunnen wij met nog veel meer recht zeggen: Wat voordeel heeft de mens van al zijn
arbeid? Met alles wat hij er bij wint kan hij de behoeften van zijn ziel niet bevredigen noch aan
haar begeerten voldoen het zal de zonde van de ziel niet verzoenen, noch haar krankheden
genezen, noch opwegen tegen het verlies ervan, van welk nut zal het wezen voor de ziel in de
dood, in het oordeel, in de eeuwigen staat? De vrucht van onze arbeid in hemelse dingen is
spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, maar de vrucht van onze arbeid voor de wereld is
slechts spijs, die vergaat. 



Prediker 1:4-8 

Om de ijdelheid van alle dingen onder de zon, en hun ongenoegzaamheid om ons gelukkig te
maken, te bewijzen, toont Salomo hier aan: 

1. Dat de tijd van ons genieten van deze dingen zeer kort is, en slechts als het welgevallen is
van een dagloner aan zijn dag. Wij blijven slechts gedurende één geslacht in de wereld, en de
geslachten gaan voortdurend voorbij. Onze wereldlijke bezittingen, die wij zeer onlangs van
anderen hebben ontvangen en zeer binnen kort aan anderen moeten overlaten, zijn voor ons
dus ijdelheid, zij kunnen niet meer substantieel zijn dan het leven, dat er het substratum van is,
en dat is slechts een damp, die voor een weinig tijd gezien wordt, en dan verdwijnt. De stroom
van het mensdom vloeit onophoudelijk, maar hoe weinig genot heeft een droppel van die
stroom van de lieflijke oevers, tussen welke hij heenvoert! Wij kunnen God de eer geven voor
die bestendige opvolging van geslachten, in welke de wereld tot nu toe haar bestaan had, en
haar bestaan zal hebben tot aan het einde der tijden, Zijn lankmoedigheid bewonderende,
waarmee Hij dat zondige geslacht in wezen houdt, en Zijn macht, door welke Hij dat stervende
geslacht laat voortduren. Wij kunnen ook opgewekt worden om met naarstigheid het werk van
ons geslacht te doen en het getrouwelijk te dienen, omdat het weldra voorbij zal zijn, en uit
zorgende belangstelling in het mensdom in het algemeen, moeten wij te rade gaan met het
welzijn van de opvolgende geslachten, maar wat betreft ons eigen geluk laat ons het niet binnen
zo enge grenzen verwachten, meer in eeuwige rust en in een eeuwig voortbestaan. 

2. Dat wij, als wij deze wereld verlaten, de aarde achter ons laten, deze staat in eeuwigheid,
blijft waar zij is, en daarom kunnen de dingen van de aarde ons geen dienst doen in de
toekomende staat. Het is voor het mensdom in het algemeen goed, dat de aarde in stand blijft
tot aan het einde der tijden, wanneer zij en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden, maar
wat betekent dit voor afzonderlijke personen, als zij naar de wereld van de geesten heengaan? 

3. Dat de toestand van de mens in dit opzicht slechter is dan van de lagere schepselen. De
aarde staat in eeuwigheid, maar de mens blijft slechts voor een korte tijd op de aarde. De zon
gaat wel iedere avond onder, maar in de morgen gaat zij weer op, even schitterend als ooit
tevoren, de winden veranderen wel van richting, maar blijven toch in het een of andere punt
van het kompas, de wateren, die boven de grond naar de zee gaan, komen van onder de grond
weer tevoorschijn, maar de mens ligt neer en staat niet op, Job 14, 7, 12. 

4. Dat alle dingen in deze wereld beweeglijk en veranderlijk zijn, en onderworpen zijn aan
gedurige moeite, in niets anders bestendig dan in hun onbestendigheid, altijd voortgaande nooit
tot rust komende. Het was slechts eenmaal dat de zon stilstond, als zij opgegaan is haast zij
zich om weer onder te geen, en als zij ondergegaan is, haast zij zich om weer op te gaan, vers
5. De winden veranderen voortdurend van richting, vers 6, en de wateren zijn in gestadige
omloop, vers 7. Het zou van even slechte gevolgen voor hen zijn om stil te staan, als voor het
bloed in het lichaam. En kunnen wij dan verwachten te rusten in een wereld, waarin alles is van
arbeid en zwoegen, vers 8 op een zee die voortdurend in eb of vloed is en wier golven gestadig
bruisen en in beweging zijn? 

5. Dat, hoewel alle dingen nog in beweging zijn, zij toch nog altijd zijn waar zij waren. De zon
vertrekt, zoals de kanttekening het heeft, maar het is naar dezelfde plaats, vanwaar zij gekomen
is. de wind draait, totdat hij weer op dezelfde plaats is, en zo keren ook de wateren terug naar
de plaats, vanwaar zij gekomen zijn. En zo is de mens na al de moeite die hij gedaan heeft om



voldoening en geluk te vinden in het schepsel, nog slechts waar hij geweest is, het geluk is nog
even ver te zoeken als ooit. De geest des mensen is in zijn streven even rusteloos als de zon en
de wind en de beken, maar is nooit voldaan, nooit tevreden, hoe meer hij heeft van de wereld,
hoe meer hij wil hebben, en hij zou niet spoediger vol worden van de stromen van uitwendige
voorspoed, de beken van honing en boter, Job 20:17, dan de zee vol wordt van de beken, die
er in uitlopen, hij is nog zo als hij geweest is: een voortgedreven zee, die niet kan rusten. 

6. Dat alle dingen blijven alzo, gelijk zij van het begin van de schepping geweest zijn, 2 Petrus
3:4. De aarde is waar zij was, de zon en de winden en de beken blijven dezelfde loop behouden
als altijd, indien zij dus nooit genoegzaam waren om de mens gelukkig te maken, dan zullen zij
dit ook wel nooit kunnen, want zij kunnen slechts hetzelfde genot, dezelfde geriefelijkheid
opleveren, die zij altijd opgeleverd hebben, daarom moeten wij boven de zon zien om
voldoening en een nieuwe wereld te vinden. 

7. Dat deze wereld op zijn best slechts een dor en mat land is, alles is ijdelheid, want alles is vol
van arbeid, de gehele schepping is van deze ijdelheid onderworpen van dat de mens
veroordeeld was om in het zweet van zijn aanschijn zijn brood te eten. Als wij een blik slaan op
de gehele schepping, dan zullen wij alles bezig en aan de arbeid zien, alle schepselen hebben
genoeg te doen met hun eigen zaken, niets zal het geluk van de mens kunnen uitmaken, alles
arbeidt om hem te dienen, maar niets blijkt een geschikte hulp voor hem te zijn. De mens kan
niet uitspreken hoe vol van arbeid alle dingen zijn, kan noch de werkers tellen noch de arbeid
meten. 

8. Dat onze zinnen onvoldaan zijn, en derzelver voorwerpen onvoldoende blijken. Hij
specificeert die zinnen, welke hun dienst met de minste moeite verrichten, en het gemakkelijkst
te behagen zijn. Het oog wordt niet verzadigd met zien, maar is vermoeid van altijd hetzelfde
te zien, en haakt naar nieuwheid en afwisseling. Het oor is in het begin gestreeld door een
lieflijk lied of een aangename melodie, maar spoedig heeft het er genoeg van, walgt het ervan,
en moet een andere melodie, een ander lied horen, beide zijn oververzadigd, maar geen is
voldaan, en wat het aangenaamst was, wordt het onaangenaamst. De weetgierigheid verlangt
nog meer te weten te komen, omdat zij onvoldaan is, en hoe meer men haar haar zin geeft, hoe
veeleisender zij wordt, zodat zij nog altijd geef, geef blijft roepen. 



Prediker 1:9-11 

Er zijn twee dingen, waarin wij geneigd zijn veel behagen in te scheppen en grote voldoening te
vinden en er ons op te laten voorstaan met betrekking tot ons werk en onze genietingen in de
wereld, alsof zij er toe konden bijdragen om aan de ijdelheid te ontkomen. Salomo toont ons
hier onze vergissing in beide. 

1. De nieuwheid van de uitvinding, dat het iets is, dat nooit tevoren bekend was. Hoe
aangenaam is het te denken, dat nooit iemand zulke vorderingen gemaakt heeft in kennis als
wij, en nooit tot zulke ontdekkingen is gekomen, dat nooit iemand zulke verbeteringen heeft
aangebracht in een bezitting, of in het een of ander beroep of bedrijf, en de kunst verstond om
er het gewin uit te halen, zoals wij die kunst verstonden! Op hetgeen zij bedachten en tot stand
brachten wordt met de grootste minachting neergezien, en wij roemen op nieuwe modes
nieuwe hypothesen, nieuwe methodes, nieuwe uitdrukkingen, die de oude verdringen en ter
neerwerpen, maar dit alles is een vergissing: Hetgeen er geweest is, hetzelfde zal er zijn en
hetgeen er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, want er is niets nieuws onder de zon
vers 9. Dit wordt herhaald bij wijze van vraag in vers 10. Is er enig ding, waarvan men met
verwondering zou kunnen zeggen: Zie dat, het is nieuw, nooit is er iets dergelijks geweest?
Het is een beroep op waarnemende mensen en een uitdaging aan hen, die de hedendaagse
geleerdheid verheffen boven die van de ouden. Laat hen iets noemen, dat zij voor nieuw
houden dan kunnen wij misschien wel niet bewijzen dat het niet nieuw is, omdat ons de
berichten uit vroegere tijden ontbreken, maar toch hebben wij reden om tot de gevolgtrekking
te komen dat het reeds geweest is in de eeuwen, die voor ons geweest zijn. Wat is er in het rijk
van de natuur, waarvan wij kunnen zeggen: Dit is nieuw? Zijn werken waren volbracht van de
grondlegging van de wereld af, Hebreeen 4:3. Dingen die ons, evenals aan kinderen, nieuw
toeschijnen zijn dit niet in zichzelf. De hemel was van ouds, de aarde staat in eeuwigheid, de
krachten van de natuur en de schakels van natuurlijke oorzaken zijn nog dezelfde, die zij altijd
geweest zijn. In het rijk van de voorzienigheid gaan de loop en de methode wel niet naar zulke
bekende en vaste regelen als in het rijk van de natuur, en zij volgen ook niet altijd hetzelfde
spoor, maar over het algemeen is het toch telkens weer hetzelfde, het hart van de mensen en de
verdorvenheid ervan zijn nog dezelfde, hun begeerten, hun streven en hun krachten zijn nog
dezelfde, en wat God doet in Zijn handelingen met de mensen is overeenkomstig de Schrift
overeenkomstig de wijze, en dat is altijd door herhaling. Wat verrassend of verwonderlijk voor
ons is, behoeft dit niet te wezen, want hetzelfde is er al geweest, dezelfde vreemde
bevorderingen en teleurstellingen, dezelfde vreemde revoluties en plotselinge wendingen, de
ellende, de rampen van het menselijk leven zijn altijd tamelijk dezelfde geweest, en het
mensdom doorloopt een bestendige kring, en, evenals de zon en de wind, zijn zij waar zij
waren. 

Het doel nu hiervan is: 

A. De dwaasheid aan te tonen van de kinderen van de mensen in hun liefde voor hetgeen nieuw
is, in hun welbehagen er in en hun roemen erop. Wij zijn licht geneigd een afkeer te hebben van
oude dingen, hetgeen, waaraan wij lang gewoon waren, moede te worden, zoals Israël het
manna zat werd, en met de Atheners te begeren iets nieuws te vertellen en te horen dit en dat
te bewonderen omdat het nieuw is terwijl het toch geheel en al is wat geweest is. Toen
Tatianus, de Assyriër, aan de Grieken toonde hoe alle kunsten, op welke zij zich zo lieten
voorstaan, hun oorsprong verschuldigd waren aan de volken, die zij voor barbaren hielden,



heeft hij hen volgenderwijs terecht gewezen: "Schaamt u deze dingen nieuwe uitvindingen te
noemen, die slechts nabootsingen zijn." 

B. Er ons van af te brengen om geluk en voldoening in het schepsel te verwachten. Waarom
zouden we verwachten het daar te vinden waar nog nooit iemand het gevonden heeft? Welke
reden hebben wij om te denken dat de wereld vriendelijker zal zijn voor ons dan voor hen, die
ons voorgegaan zijn, daar er toch niets nieuws in is, en onze voorgangers er zoveel van
gemaakt hebben als er van te maken was? uw vaders hebben het manna gegeten en zij zijn
gestorven, Johannes 6:49. 

C. Om ons op te wekken om ons van geestelijke en eeuwige zegeningen te verzekeren. Als wij
onthaald willen worden op nieuwe dingen dan moeten wij ons bekend maken met de dingen
Gods, dan moeten wij een nieuwe natuur verkrijgen, dan is het oude voorbijgegaan, het is alles
nieuw geworden, 2 Corinthiers 5:17. Het evangelie geeft een nieuw lied in onze mond. In de
hemel is alles nieuw, Openbaring 21:5, alles nieuw, geheel ongelijk aan de tegenwoordige staat
van zaken, in waarheid een nieuwe wereld Lukas 20:35, en alles nieuw tot in eeuwigheid altijd
fris, altijd bloeiend. Deze gedachte moet ons gewillig maken om te sterven, dat er in deze
wereld niets anders dan telkens hetzelfde is, en dat wij er niets meer en niets betere van kunnen
verwachten, dan wij gehad hebben. 

2. Het gedenkwaardige van de daad, er zal in latere tijden van gesproken worden. Velen
denken dat zij er voldoening genoeg in zullen vinden, dat hun naam vereeuwigd zal worden,
dat het nageslacht hun daden zal roemen en met bewondering zal spreken van de eer, die zij
hebben behaald, en de bezittingen, die zij zich verkregen hebben, dat hun huizen zullen bestaan
tot in eeuwigheid, Psalm 49:12, maar hierin bedriegen zij zich. Hoeveel vroegere dingen en
personen waren er niet, die in hun tijd een zeer groot aanzien hadden, en toch is er geen
gedachtenis van, zij zijn in vergetelheid begraven! Hier en daar heeft een merkwaardig persoon
of een gedenkwaardige daad een vriendelijke geschiedschrijver gevonden, en dus het geluk om
te worden vermeld, terwijl er in dezelfde tijd anderen waren, niet minder merkwaardig, die
stilzwijgend voorbijgegaan werden, en daarom kunnen wij tot de slotsom komen dat er van de
navolgende dingen, die zijn zullen geen gedachtenis zal zijn, maar dat hetgeen wij hopen in
gedachtenis te zullen blijven, of verloren zal gaan, of met minachting voorbij gezien zal
worden. 



Prediker 1:12-18 

Salomo had in het algemeen verklaard dat alles ijdelheid is, en had daar enige algemene
bewijzen van gegeven en nu wendt hij de krachtigste methode aan om er de waarheid van aan
te tonen. 

1. Uit zijn eigen ervaring hij heeft het alles beproefd en getoetst, en hij bevond dat het alles
ijdelheid is. 

2. Door een gevolgtrekking uit bijzonderheden, en hier begint hij met hetgeen het meest van
alles het geluk van redelijke wezens schijnt te zullen uitmaken, en dat is: kennis en geleerdheid,
indien dit ijdelheid is, dan moeten alle andere dingen het ook zijn. Hieromtrent nu: 

I. Zegt Salomo ons hier welke proeven hij er van genomen heeft, en dat nog wel onder zeer
gunstige omstandigheden, zodat, indien er wezenlijke voldoening in te vinden ware, hij haar
gevonden moest hebben. 

1. Zijn hoge staat en rang gaven hem de gelegenheid om zich in alle vakken van geleerdheid te
oefenen en te bekwamen, inzonderheid in de politiek en in het bestuur over de menselijke
zaken, vers 12. Hij, die de prediker is van deze leer, was koning over Israël, dat alle naburige
volken bewonderden als een wijs en, verstandig volk, Deuteronomium 4:6. Hij had zijn
koninklijke zetel te Jeruzalem, dat toen beter dan ooit Athene verdiende het oog van de wereld
genoemd te worden. Het hart van een koning is ondoorgrondelijk hij heeft zijn
eigenbekwaamheden, en dikwijls is een goddelijke spreuk op zijn lippen, Spreuken 16:10. Het
is zijn eer, het is zijn roeping om alles te doorgronden. Salomo’s grote rijkdom en eer stelden
hem instaat om zijn hof tot het middelpunt van geleerdheid te maken en de plaats van
samenkomst van geleerden, zich te voorzien van de beste boeken en omgang te hebben of te
corresponderen met geheel het wijze en ervaren deel van het mensdom, dat toen in leven was
die zich tot hem wendden om van hem te leren waardoor hij zelf nog meer in kennis moest
toenemen, want evenals in de handel zo wordt ook in kennis al het gewin door ruil en
wederzijdse wisseling verkregen, als wij te zeggen hebben wat anderen tot lering dient, dan
zullen zij te zeggen hebben wat ons tot lering kan strekken. Sommigen merken op hoe
geringschattend Salomo van zijn waardigheid en eer spreekt. Hij zegt niet: ik prediker ben
koning, maar ik was koning, het doet er niet toe wat ik ben. Hij spreekt er van als van iets, dat
voorbij is, omdat wereldlijke eer vergankelijk is. 

2. Hij legde er zich op toe om van deze voordelen een goed gebruik te maken, alsmede van de
gelegenheid, die hij had om wijsheid te verkrijgen, want hoe groot die gelegenheid ook zij, een
man zal er niet wijs door worden tenzij hij er zich op toelegt, er zijn hart en gedachten aan
geeft. Salomo begaf zijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren door wijsheid
alles te onderzoeken wat gekend kan worden, vers 13. Hij stelde het zich ten taak om zich
bekend te maken met al wat er geschiedt onder de hemel, dat geschiedt door de voorzienigheid
Gods, of door de kunst en de wijsheid van de mensen. Hij legde er zich op toe om al het inzicht
te verkrijgen, dat hij kon, in filosofie en wiskunde, in landbouw en handel, in koopmanschap en
werktuigkunde in de geschiedenis van voorbijgegane eeuwen en de tegenwoordige staat van
andere koninkrijken, hun wetten, hun zeden en gewoonten, hun staatkunde, en van de mensen
verschillend karakter, bekwaamheden en plannen en de methoden om dat alles te besturen. Hij
begaf er zich toe, niet alleen om te zoeken, maar te onderzoeken, na te speuren hetgeen het
meest ingewikkeld was, en het ernstigst nadenken vordert. Hoewel hij een vorst was maakte hij



zich, als het ware, tot een slaaf van de wetenschap, liet zich niet ontmoedigen door haar
moeilijkheden en bleef niet bij de oppervlakte staan. En dit deed hij, niet slechts om aan zijn
neiging te voldoen, maar om zich bekwaam te maken voor de dienst van God en van zijn
geslacht, en om te zien hoe ver de verruiming van de kennis zou bijdragen tot vastheid van
gemoed en rust van de ziel. 

3. Hij maakte zeer grote vorderingen in zijn studies, maakte een goed gebruik van alle takken
van de geleerdheid, en bracht het veel verder in zijn ontdekkingen dan iemand van zijn
voorgangers. Hij heeft de wetenschap niet veroordeeld, zoals velen doen omdat zij haar niet
meester kunnen worden en er zich ook geen moeite voor willen geven, neen, wat hij op het
oog had, bracht hij tot stand. hij zag al de werken aan, die onder de zon geschieden, vers 14,
werken van de natuur in de bovenwereld en in de lagere wereld, die de zijn tot middelpunt
heeft, werken van kunst, de voortbrengselen van ‘s mensen mensen vernuft. Hij smaakte even
grote voldoening in het succes van zijn onderzoek, als ooit iemand gesmaakt heeft, hij sprak
met zijn hart betreffende zijn vorderingen in kennis, met evenveel genoegen als ooit een rijk
koopman gesmaakt heeft bij het in ogenschouw nemen van zijn koopwaren en de winsten, die
hij er door verkrijgen zal. Hij kon zeggen: "Zie, ik heb wijsheid groot gemaakt en vermeerderd,
heb er niet slechts meer van verkregen voor mijzelf, maar heb meer gedaan om haar te
verspreiden en in eer te brengen, dan allen, die voor mij geweest zijn te Jeruzalem." Het
betaamt voorname mannen om leergierig te zijn, en het meest behagen te scheppen in
verstandelijke genoegens. Waar God de middelen geeft om kennis te verkrijgen verwacht Hij
vorderingen in evenredigheid met die middelen. Het is gelukkig voor een volk als zijn vorsten
en edelen er zich op toeleggen om anderen evenzeer te overtreffen in wijsheid en nuttige
wetenschap, als zij hen overtreffen in eer en aanzien, en zij kunnen aan het gemenebest van de
wetenschap die dienst bewijzen door zich op studiën toe te leggen, die geschikt voor hen zijn,
welke geringere personen er niet aan bewijzen kunnen. Salomo moet als een bevoegd
beoordelaar van deze zaak erkend worden, want zijn hoofd was niet slechts vol van
denkbeelden, maar zijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap gezien, van de macht en het
voordeel ervan, zowel als van het vermaak en genoegen ervan, wat hij wist, wist hij goed en hij
wist er een goed gebruik van te maken. De wijsheid was in zijn hart gekomen, en is hem
lieflijk geworden, Spreuken 2:10, 11, 22:18. 

4. Hij richtte zijn studies inzonderheid op die tak van wetenschap, die het meest dienstig is
voor de leiding van het menselijke leven en bijgevolg van de meeste waarde is, vers 17. "Ik
begaf mijn hart om de regelen en voorschriften van de wijsheid te weten en hoe ik die kon
verkrijgen, en om onzinnigheden en dwaasheid te weten, hoe ik die kon voorkomen of
genezen, er de strikken en inblazingen van te kennen ten einde op mijn hoede er tegen te zijn en
haar bedrog en misleiding te ontdekken." Zo naarstig was Salomo om toe te nemen in kennis,
dat hij onderricht verkreeg beide van de wijsheid van verstandige mensen en van de
onzinnigheid van dwaze mensen, uit de akker van de luiaard, zowel als uit die van de vlijtige. 

II. Hij deelt ons het resultaat mee van zijn proefneming, om te bevestigen wat hij gezegd had,
namelijk dat alles ijdelheid is. 

1. Hij bevond dat zijn zoeken naar kennis zeer moeizaam was, een vermoeienis niet alleen
voor het vlees, maar voor de geest vers 13. Deze moeilijke bezigheid, de moeilijkheid, die er
gelegen is in het zoeken naar waarheid en in haar te vinden, heeft God aan de kinderen van de
mensen gegeven, om er mee geplaagd te worden als een straf voor het begeren van onze eerste
ouders van verboden kennis. Gelijk het brood voor het lichaam, zo moet ook het brood van de



ziel verkregen en gegeten worden in het zweet van ons aanschijn, terwijl beide zonder moeite
of arbeid verkregen hadden kunnen worden indien Adam niet gezondigd had. 

2 Hij bevond dat hoe meer hij zag van de werken, die onder de zon geschieden, hoe meer hij
van de ijdelheid ervan zag, ja, en dat gezicht baarde hem dikwijls kwelling des geestes vers 14.
Ik zag al de werken aan van een wereld vol van bezigheid, heb waargenomen wat de kinderen
van de mensen doen, en zie, wat de mensen ook denken van hun eigen werken, ik zie, dat het
alles ijdelheid en kwelling van de geest is. Hij had tevoren verklaard dat alles ijdelheid is, vers
2, nodeloos en onnut, en hetgeen ons geen goed doet, hier voegt hij er bij: Het is alles kwelling
van de geest, lastig en nadelig, en hetgeen ons kwaad doet. Het is zich voeden met wind, zo
lezen het sommigen Hosea 12:2. 

a. De werken zelf die gedaan zijn, zijn ijdelheid en kwelling van de geest voor hen, die er mee
bezig zijn. Er is zoveel zorg in het bedenken en regelen van onze wereldlijke aangelegenheden,
zoveel arbeid en zwoegen in het uitvoeren ervan, en zoveel verdriet in de teleurstellingen, die
wij er bij ondervinden, dat wij wel kunnen zeggen: het is kwelling van de geest voor de
verstandige waarnemer ervan. Hoe meer wij zien van de wereld, hoe meer wij zien van hetgeen
ons ongerust maakt, en met Heraclitus zien wij het aan met wenende ogen. Salomo heeft
inzonderheid bespeurd dat de kennis van wijsheid en van dwaasheid kwelling is, vers 17. Het
kwelde of ergerde hem te zien dat velen, die wijsheid hebben, haar niet gebruiken, en dat velen,
die dwaasheid hebben en er niet tegen strijden. Toen hij wijsheid kende, kwelde het hem te zien
hoe ver zij van de mensen kinderen stond, en toen hij dwaasheid zag, dat zij zo vast in van ‘s
mensen hart is gebonden. 

3. Hij bevond, toen hij enige wetenschap had verkregen, dat hij er noch voor zichzelf de
voldoening in kon smaken, noch er aan anderen het goed mee doen kon, dat hij verwacht had,
vers 15. Het baatte niet: 

A. Om de vele grieven van het menselijk leven te herstellen. "Ik bevind met dat al, dat hetgeen
krom is, krom blijft, en niet recht gemaakt kan worden. Onze kennis zelf is ingewikkeld en
verward, wij moeten zeer vergaan, een lange weg afleggen, om er toe te geraken. Salomo
dacht dat hij een nadere weg er naar toe ontdekt had, maar het was niet zo, de paden van de
geleerdheid zijn nog een even grote doolhof als ooit tevoren. De geest en de manieren van de
mensen zijn krom en verdorven. Salomo dacht dat hij met behulp van zijn wijsheid en macht
een grondige hervorming in zijn koninkrijk had teweeggebracht, en hetgeen krom was recht
had gemaakt, maar hij was teleurgesteld. Al de wijsbegeerte en staatkunde van de wereld
zullen de verdorven natuur van de mensen niet tot haar oorspronkelijke rechtheid
terugbrengen, wij zien er de ongenoegzaamheid van, zowel in anderen als in onszelf.
Geleerdheid zal ‘s mensen natuurlijke gemoedsaard niet veranderen, noch hen van hun zondige
krankheden genezen, ook zal zij in de aard van de dingen in de wereld geen verandering
brengen. De wereld is een tranendal, en zal het blijven als alles gedaan is. 

B. Om in het gebrekkige te voorzien van de gerieflijkheden van het menselijk leven. Hetgeen
ontbreekt kan niet geteld worden, of ons uit de schatten van de menselijke geleerdheid vergoed
worden, meer hetgeen ontbreekt zal blijven ontbreken. Als wij alles gedaan hebben om onze
genietingen hier beneden tot volkomenheid te brengen, zijn zij nog gebrekkig, en er is niets aan
te doen, zoals zij zijn, zullen zij waarschijnlijk blijven. Hetgeen ontbreekt in onze kennis, is
zoveel, dat het niet geteld kan worden. Hoe meer wij weten, hoe meer wij onze onwetendheid
bespeuren. Wie kan zijn dwalingen, zijn tekortkomingen verstaan? 



4. Over het geheel komt hij dus tot de slotsom, dat grote geleerden zich slechts tot grote
rouwbedrijvenden maken, want in veel wijsheid is veel verdriet, vers 18. Er moet zeer veel
moeite gedaan worden om haar te verkrijgen, en er is zeer veel zorg nodig om haar niet te
vergeten, hoe meer wij weten, hoe meer wij zien dat er te weten is, en bijgevolg bemerken wij
met grote duidelijkheid, dat ons werk zonder einde is, en hoe meer wij van onze vroegere
vergissingen en misslagen zien, hetgeen veel verdriet veroorzaakt. Hoe meer wij zien van de
verschillende meningen en gevoelens van de mensen, en dat is het waar de geleerdheid zich het
meest mee bezighoudt hoe meer verlegen wij misschien zijn om te weten wie het bij het rechte
einde heeft. Zij, die wetenschap vermeerderen, hebben een zoveel te sterker en levendiger besef
van de rampen van deze wereld, en voor een ontdekking die zij doen, welke aangenaam is,
doen zij er misschien tien, die onaangenaam zijn, en aldus vermeerderen zij de smart. Laat ons
daarom niet weggedreven worden van het streven naar nuttige kennis, maar ons wapenen met
geduld, om door de smart ervan heen te komen, maar laat ons er aan wanhopen om in deze
kennis waar geluk te vinden, en dit alleen verwachten van de kennis van God en de
nauwgezette vervulling van onze plicht jegens Hem. Hij, die toeneemt in hemelse wijsheid en in
een proefondervindelijke bekendheid met de beginselen, krachten en genietingen van het
geestelijk en Goddelijk leven, vermeerdert blijdschap, die weldra in een volkomen en eeuwige
blijdschap zal overgaan. 



HOOFDSTUK 2

1 Ik zeide in mijn hart: Nu, welaan, ik zal u beproeven door vreugde; derhalve zie het goede
aan; maar zie, ook dat was ijdelheid.
2 Tot het lachen zeide ik: Gij zijt onzinnig, en tot de vreugde: Wat maakt deze?
3 Ik heb in mijn hart nagespeurd, om mijn vlees op te houden in den wijn, (nochtans leidende
mijn hart in wijsheid) en om de dwaasheid vast te houden, totdat ik zou zien wat den kinderen
der mensen het best ware, dat zij doen zouden onder den hemel, gedurende het getal der dagen
huns levens.
4 Ik maakte mij grote werken, ik bouwde mij huizen, ik plantte mij wijngaarden.
5 Ik maakte mij hoven en lusthoven, en ik plantte bomen in dezelve, van allerlei vrucht.
6 Ik maakte mij vijvers van wateren, om daarmede te bewateren het woud, dat met bomen
groende.
7 Ik kreeg knechten en maagden, en ik had kinderen des huizes; ook had ik een groot bezit van
runderen en schapen, meer dan allen, die voor mij te Jeruzalem geweest waren.
8 Ik vergaderde mij ook zilver en goud, en kleinoden der koningen en der landschappen; ik
bestelde mij zangers en zangeressen, en wellustigheden der mensenkinderen, snarenspel, ja,
allerlei snarenspel.
9 En ik werd groot, en nam toe, meer dan iemand, die voor mij te Jeruzalem geweest was; ook
bleef mijn wijsheid mij bij.
10 En al wat mijn ogen begeerden, dat onttrok ik hun niet; ik wederhield mijn hart niet van
enige blijdschap, maar mijn hart was verblijd vanwege al mijn arbeid; en dit was mijn deel van
al mijn arbeid.
11 Toen wendde ik mij tot al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en tot den arbeid,
dien ik werkende gearbeid had; ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes, en daarin was
geen voordeel onder de zon.
12 Daarna wendde ik mij, om te zien wijsheid, ook onzinnigheden en dwaasheid; want hoe zou
een mens, die den koning nakomen zal, doen hetgeen alrede gedaan is?
13 Toen zag ik, dat de wijsheid uitnemendheid heeft boven de dwaasheid, gelijk het licht
uitnemendheid heeft boven de duisternis.
14 De ogen des wijzen zijn in zijn hoofd, maar de zot wandelt in de duisternis. Toen bemerkte
ik ook, dat enerlei geval hun allen bejegent.
15 Dies zeide ik in mijn hart: Gelijk het den dwaze bejegent, zal het ook mijzelven bejegenen;
waarom heb ik dan toen meer naar wijsheid gestaan? Toen sprak ik in mijn hart, dat ook
hetzelve ijdelheid was.
16 Want er zal in eeuwigheid niet meer gedachtenis van een wijze, dan van een dwaas zijn;
aangezien hetgeen nu is, in de toekomende dagen altemaal vergeten wordt; en hoe sterft de
wijze met den zot?
17 Daarom haatte ik dit leven, want dit werk dacht mij kwaad, dat onder de zon geschiedt;
want het is al ijdelheid en kwelling des geestes.
18 Ik haatte ook al mijn arbeid, dien ik bearbeid had onder de zon, dat ik dien zou achterlaten
aan een mens, die na mij wezen zal.
19 Want wie weet, of hij wijs zal zijn, of dwaas? Evenwel zal hij heersen over al mijn arbeid,
dien ik bearbeid heb en dien ik wijselijk beleid heb onder de zon. Dat is ook ijdelheid.
20 Daarom keerde ik mij om, om mijn hart te doen wanhopen over al den arbeid, dien ik
bearbeid heb onder de zon.
21 Want er is een mens, wiens arbeid in wijsheid, en in wetenschap, en in geschiktheid is;
nochtans zal hij dien overgeven tot zijn deel, aan een mens, die daaraan niet gearbeid heeft. Dit
is ook ijdelheid en een groot kwaad.



22 Wat heeft toch die mens van al zijn arbeid, en van de kwellingen zijns harten, dien hij is
bearbeidende onder de zon?
23 Want al zijn dagen zijn smarten, en zijn bezigheid is verdriet; zelfs des nachts rust zijn hart
niet. Datzelve is ook ijdelheid.
24 Is het dan niet goed voor den mens, dat hij ete en drinke, en dat hij zijn ziel het goede doe
genieten in zijn arbeid? Ik heb ook gezien, dat zulks van de hand Gods is.
25 (Want wie zou er van eten, of wie zou zich daartoe haasten, meer dan ik zelf?)
26 Want Hij geeft wijsheid, en wetenschap, en vreugde den mens, die goed is voor Zijn
aangezicht; maar den zondaar geeft Hij bezigheid om te verzamelen en te vergaderen, opdat
Hij het geve dien, die goed is voor Gods aangezicht. Dit is ook ijdelheid en kwelling des
geestes.

 



Salomo had verklaard dat alles ijdelheid is, inzonderheid wetenschap en geleerdheid, waarmee
hij zich zó weinig geluk wenste, dat hij bevond dat de vermeerdering ervan slechts een
vermeerdering was van zijn smart, en nu toont hij in dit hoofdstuk aan welke redenen hij had
om van deze wereld moe te zijn, en hoe weinig reden de meeste mensen hebben om haar te
beminnen. 

I. Hij toont aan dat er geen waar geluk en voldoening te vinden is in vrolijkheid en vermaak, en
in zingenot, vers 1-11. 

II. Hij overweegt nog eens de aanspraken van de wijsheid, en erkent dat zij voortreffelijk en
nuttig is, maar ziet haar bezwaard met een vermindering van haar waarde, zodat zij toch
ongenoegzaam blijkt om de mens gelukkig te maken, vers 12-16. 

III. Hij vraagt in hoeverre het werk en de rijkdom van de wereld bij machte zijn om de mensen
gelukkig te maken, en komt uit eigen ondervinding tot het besluit, dat zij voor hen, die er hun
hart op zetten, ijdelheid en kwelling des geestes zijn, vers 17-23, en dat alleen diegenen er enig
goed van verkrijgen kunnen, die er los van zijn, vers 24-26. 



Prediker 2:1-11 

Bij het najagen van het "summum bonum", het geluk van de mens, begeeft Salomo zich nu van
uit zijn studeervertrek, zijn bibliotheek, zijn werkkamer, zijn raadzaal, waar hij er tevergeefs
naar gezocht had, naar het park, naar de plaats van zang en snarenspel, zijn lusthoven en
zomerverblijven, hij verlaat het gezelschap van de filosofen en ernstige senatoren voor dat van
de mannen van vernuft, mannen van de wereld, de geestige lieden van zijn hof, om te zien of hij
onder hen waar geluk en voldoening kon vinden. Hier doet hij een grote schrede afwaarts,
daalt hij van de edele genoegens van het verstand af naar de dierlijke genietingen van de
zinnen, maar indien hij besluit een grondige proef te nemen, dan moet hij aankloppen aan deze
deur, omdat hier een groot deel van het mensdom zich verbeeldt te hebben gevonden hetgeen
hij zocht. 

I. Hij besloot te beproeven wat vreugde kon doen en de vermaken van het vernuft, of hij
gelukkig zou zijn, indien hij zichzelf en anderen voortdurend onthaalde op vrolijke verhalen en
grappen, op scherts en boert, indien hij zich eens ging voorzien van al de aardige wendingen, al
de geestige, gevatte antwoorden, die hij kon bedenken of bijeenverzamelen, geschikt om het
lachen op te wekken, en al de domme fouten en flaters en dwaasheden, waarvan hij kon horen,
en die geschikt waren om bespot te worden, zodat hij altijd in een vrolijk humeur kon zijn. 

1. Deze proefneming geschiedde, vers 1. Bevindende dat in veel wijsheid veel smart is, en dat
zij, die ernstig zijn, licht geneigd zijn tot droefgeestigheid, zei ik in mijn hart: (tot mijn hart),
"welaan, ik zal u beproeven door vreugde, ik zal eens beproeven of die u voldoening kan
schenken." Er was noch in zijn gemoedsaard, noch in zijn uitwendige omstandigheden iets, dat
hem ervan terughield om vrolijk te zijn, maar beide werkten er toe mee om vrolijkheid bij hem
te bevorderen, en daarom besloot hij om er zich in toe te geven, en zei hij tot zichzelf: zie het
goede aan, geniet vermaak, geniet het volop, verban de zorg, en neem het besluit om vrolijk te
zijn." Dat kan men wezen, zonder iets van al de fraaie zaken te hebben, die hij had om er zich
mee te verlustigen, vele armen zijn zeer vrolijk, het is tot een spreekwoord geworden, dat
bedelaars in een schuur vrolijk zijn. Vrolijkheid is het vermaak van de verbeelding en hoewel zij
verre achterstaat bij de degelijke genietingen van de verstandelijke vermogens, is zij toch te
verkiezen boven die, welke slechts vleselijk en zinnelijk zijn. Sommigen onderscheiden de mens
van de redeloze dieren, niet alleen als "animal rationale als een redelijk dier", maar als "animal
risibile een lachend dier", daarom heeft hij, die zei tot zijn ziel: neem rust, eet en drink, er
bijgevoegd: en wees vrolijk, want daarvoor was het, dat hij wilde eten en drinken. "Beproef
daarom," zegt Salomo, om te lachen en gelukkig te zijn." 

2. Het oordeel, dat hij over deze proefneming uitsprak. Zie, ook dat was, evenals al de rest,
ijdelheid, het schonk geen ware voldoening, vers 2. Tot het lachen zei ik: gij zijt onzinnig en
daarom wil ik niets met u te doen hebben en tot de vreugde (tot alle spel en vermaak, tot alles
wat er aanspraak op maakt tot vreugde en vermaak te dienen) wat maakt deze? of, wat doet
gij? Onschuldige vrolijkheid, met soberheid en matigheid en op gepaste tijden genoten, is iets
goeds, zij maakt geschikt tot de arbeid en draagt er toe bij om het zwoegen en het leed van het
menselijk leven te verzachten, maar als zij buitensporig en onmatig is, dan is zij dwaas en
onvruchtbaar. 

a. Zij doet geen goed, wat doet zij? "Qui bono Waartoe die zij?" Zij zal niet baten om een
schuldige consciëntie tot rust te brengen, noch om een verslagen geest op te heffen, niets is
meer onaangenaam dan om liederen te zingen bij een treurig hart. Zij bevredigt de ziel niet, zal



haar nooit ware voldoening schenken. Zij is slechts een verzachting voor de snerpende smarten
van dit leven. Uitbundig gelach eindigt gewoonlijk in een zucht. 

b. Zij doet zeer veel kwaad, zij is onzinnig en maakt de mensen onzinnig, zij brengt de mensen
tot velerlei onbetamelijkheden, die een smaad zijn voor hun verstand en godsdienst. Zij zijn
waanzinnig, die er zich in toegeven, want zij vervreemdt het hart van God en Goddelijke
dingen, en verteert onmerkbaar de kracht van de Godsdienst. Zij, die graag vrolijk zijn,
vergeten om ernstig te wezen, en terwijl zij de trommel en de harp opheffen, zeggen zij tot
God: Wijk van mij, Job 21:12, 14. Wij kunnen, evenals Salomo, ons beproeven met vrolijkheid,
en daarnaar over de toestand van onze ziel oordelen. Hoe staat het met ons in dezen? Kunnen
wij vrolijk en wijs zijn? Kunnen wij haar gebruiken als kruiderij, en niet als voedsel? Maar wij
behoeven niet, evenals Salomo, te beproeven of zij ons gelukkig zal maken, want wij kunnen
zijn woord geloven, dat zij onzinnig is, en wat maakt zij? Lachen en genoegen, zegt Sir William
Temple, ontstaan uit zeer verschillende gemoedsbewegingen, want gelijk de mensen geen
neiging hebben om te lachen om hetgeen hun het meeste genoegen doet, zo doet hetgeen
waarom zij lachen hun volstrekt geen genoegen. 

II. Bevindende dat hetgeen aan zijn verbeelding behaagde hem niet gelukkig maakte, besloot
hij om het nu eens te beproeven met hetgeen het verhemelte streelt, vers 3. Daar de kennis van
het schepsel geen voldoening schonk, wilde hij eens zien wat een overvloedig gebruik erven
doen zou. Ik heb in mijn hart nagespeurd om mijn vlees op te honden in de wijn, mij toe te
geven in goeden spijs en drank. Velen geven zich daarin toe zonder daarbij met hun hart te
rade te gaan, en hebben alleen de bevrediging van hun zinnelijke lusten op het oog, maar
Salomo heeft er zich op verstandige wijze toe begeven, en als een man, kritisch, alleen om een
proefneming te doen. 

Merk op: 

1. Hij heeft zich geen vrijheid veroorloofd in het gebruik van zingenot, voordat hij zich door
ernstige en strenge studie had vermoeid, voordat zijn vermeerdering van wijsheid gebleken was
een vermeerdering van smart te zijn, heeft hij er nooit aan gedacht zich tot de wijn te begeven.
Als wij ons hebben ingespannen hebben in goeddoen, dan kunnen wij ons zeer gerust en
getroost verkwikken met de gaven van Gods milddadigheid. De genietingen van de zinnen
worden dan recht gebruikt, als wij ze gebruiken als hartsterkingen, alleen wanneer wij ze nodig
hebben, zoals Timotheus wijn dronk ter wille van zijn gezondheid, 1 Timotheus 5, 23. Zij, die
zich aan de drank hebben verslaafd, hebben er zich in het eerst toe gedwongen, zij hebben er
hun vlees in opgehouden, maar zij moeten gedenken aan hoeveel ellende zij er zich mee
overgegeven hebben. 

2. Toen zag hij er op als dwaasheid, en het was met weerzin dat hij er zich aan gaf, zoals
Paulus, toen hij zich prees, dit een zwakheid noemde, en wenste, dat men hem verdroeg in de
onwijsheid, 2 Corinthiers 11:1. Hij zocht de dwaasheid vast te houden, om te zien wat het
uiterste van de dwaasheid doen kon om de mensen gelukkig te maken, maar hij was op het
punt om met dat onderzoek te ver te gaan. Hij besloot dat de dwaasheid hem niet vasthouden
zou, niet de overhand over hem zou krijgen, maar hij wilde haar vasthouden, haar op een
afstand houden, maar hij bevond dat zij hem te sterk was. 

3. Terzelfder tijd droeg hij zorg om zijn hart te leiden in wijsheid, zich met wijsheid te besturen
bij zijn vermaken en genoegens, zodat die hem geen schade zouden toebrengen, noch hem



ongeschikt zouden maken om er een beoordelaar van te zijn. Toen hij zijn vlees ophield in de
wan, leidde hij zijn hart in wijsheid, bleef hij kennis zoeken, heeft hij geen zuiper van zich
gemaakt, is hij geen slaaf geworden van zijn genietingen, neen, zijn studies en zijn feestmalen
waren contrasten van elkaar en hij wilde zien of beide met elkaar vermengd hem de voldoening
konden geven, die hij in ieder afzonderlijk niet kon vinden. Dit stelde Salomo zich voor, maar
hij bevond dat het ijdelheid was, want zij, die zich overgeven aan de wijn en toch hun hart
willen leiden in wijsheid, zullen zich misschien evenzeer bedriegen, als zij die beide God en de
mammon denken te dienen. De wijn is een spotter, een grote bedrieger, en het zal voor ieder
mens onmogelijk zijn te zeggen, dat hij er zich zo ver aan zal geven en niet verder. 

4. Wat hij op het oog had was niet zijn lusten te bevredigen, maar het geluk van de mensen te
ontdekken, en daarom moet ook dit, daar het voorgeeft de mens gelukkig te maken, op proef
worden gesteld. Let op de beschrijving, die hij geeft van het geluk van de mensen, het is: het
beste dat zij doen zouden onder de hemel, gedurende het getal van de jaren huns levens. 

a. Hetgeen waarnaar wij moeten vragen is niet zozeer het goede dat wij moeten hebben, dat
kunnen wij aan God overlaten, maar het goed, dat wij moeten doen, dat behoort onze grote
zorg te zijn. Goede Meester welk goed zal ik doen? Ons geluk bestaat niet in lui en ledig te
zijn, maar in doen wat recht is, in goed en nuttig bezig te zijn. Als wij het goede doen, zullen
wij lof hebben. 

b. Het is goed, dat onder de hemel gedaan moet worden, terwijl wij hier in deze wereld zijn, zo
lang het dag is, terwijl de tijd voor ons doen ervan er nog is, dit is onze staat van werk en
dienst, het is in de andere wereld, dat wij er het loon van moeten verwachten, daarheen zullen
onze werken ons volgen. 

c. Het moet gedaan worden al de dagen van ons leven, in het goede dat wij doen moeten wij
volharden ten einde toe, zolang onze tijd duurt, het getal van de dagen van ons leven, de dagen
van ons levens zijn ons toegedeeld door Hem, in wiens hand onze tijden zijn, en zij moeten
allen doorgebracht worden naar Zijn aanwijzing. Maar dat iemand zich tot de wijn zou begeven
om te ontdekken wat de beste wijze van leven is in deze wereld was een ongerijmdheid, die
Salomo zelf hier bij het nadenken er over veroordeelt. Is het mogelijk, dat dit het goed is, dat
de mens moet doen? Neen, het is duidelijk, dat het zeer slecht is. 

III. Spoedig bewerkende dat het dwaasheid was, om zich aan de wijn over te geven, beproefde
hij het vervolgens met de kostelijkste vermaken van vorsten en aanzienlijke personen. Hij had
een zeer groot inkomen, de opbrengst van zijn kroondomeinen was zeer groot, en hij besteedde
dit inkomen naar zijn eigen welgevallen, en zo dat het hem een groot aanzien gaf. 

1. Hij legde zich toe op bouwen, beide in de stad en op het land, en daar hij bij het begin van
zijn regering zulke grote onkosten had gedaan voor de bouw van het huis Gods, was hij te
meer te verontschuldigen, dat hij daarna bouwde voor zijn eigen genoegen. Hij begon zijn werk
aan het rechte einde, Mattheus 6:33 niet zoals het volk, Haggai 1:4, dat in gewelfde huizen
woonde, terwijl Gods huis woest was. Voor dit bouwen had hij het genoegen van de armen te
gebruiken, en goed te doen aan het nageslacht. Wij lezen van Salomo’s bouwen in 1 Koningen
9:15-19, en het waren grote werken in overeenstemming met zijn vermogen, zijn geest en zijn
waardigheid. Zie zijn vergissing, hij vroeg naar de goede werken, die hij kon doen, vers 3, en
ingevolge deze vraag, dat onderzoek, legde hij zich toe op grote werken. Goede werken zijn



ook inderdaad grote werken, maar vele werken worden groot genoemd, die alles behalve goed
zijn verwonderlijke werken, maar geen Godvruchtige werken, Mattheus.7. 22. 

2. Hij was ook een liefhebber van lusthoven, tuinieren is voor sommigen even bekoorlijk als
bouwen. Hij plantte zich wijngaarden, waarvoor de grond en het klimaat van het land Kanaän
gunstig waren, hij maakte zich hoven en lusthoven, en plantte bomen daar in van allerlei
vrucht, vers 5, en de tuinbouw stond toen misschien niet op lagere trap dan tegenwoordig, hij
bezat niet alleen bossen van timmerhout, maar bomen van allerlei vrucht, die hij zelf had
geplant, en indien enig wereldlijk werk een mens genoegen en geluk kan verschaffen, dan
voorzeker moet het het werk zijn, waar Adam zich in de staat van de onschuld mee bezighield. 

3. Hij besteedde zeer veel geld aan waterwerken, vijvers en kanalen, niet voor spel en vermaak,
maar tot nuttig gebruik, om daarmee te bewateren het woud, waarin de bomen groeiden, vers
6, hij plantte niet slechts, maar maakte nat en liet het toen aan God over om de wasdom te
geven. Waterwellingen zijn een grote zegen, Jozua 15:19, maar waar de natuur er in voorzien
heeft, moet de kunst ze leiden, om ze dienstbaar te maken voor de mens, Spreuken 21:1. 

4. Hij vermeerderde zijn dienstknechten. Daar hij zich voorstelde grote werken te doen, moest
hij vele handen gebruiken, en daarom verschafte hij zich knechten en matigden, gekocht voor
zijn geld, of geboren in zijn huis, vers 7. Aldus werd zijn huis uitgebreid, en had zijn hof een
prachtig aanzien. Zie Ezra 2:58. 

5. Hij veronachtzaamde ook de landelijke zaken niet, maar onderhield en verrijkte zich er
mede, en werd er noch door zijn studiën, noch door zijn vermaken van afgeleid. Hij had een
grote bezitting van runderen en schapen, zoals zijn vader voor hem gehad heeft! 1 Kronieken
29:19,21, : niet vergetende dat zijn vader in het begin een hoeder van schapen is geweest. Laat
hen, die zich met veeteelt bezighouden, noch hun werk minachten, noch het zat worden,
gedenkende dat Salomo tot zijn grote werken en zijn genoegens zijn bezit van runderen en
schapen heeft gerekend. 

6. Hij werd zeer rijk, en werd volstrekt niet verarmd door zijn bouwen en tuinieren, zoals
velen, die er alleen om die reden berouw van hebben, en het dan ijdelheid er kwelling noemen.
Salomo strooide uit, maar er werd hem nog meer toegedaan. Hij vulde zijn schatkist met zilver
en goud, dat daar echter niet stil bleef liggen, neen het werd door geheel zijn rijk in omloop
gebracht, zodat hij maakte dat het zilver te Jeruzalem was als stenen, 1 Koningen 10:27, ja hij
had de Segullah, de bijzondere schat van de koningen en van de landschappen, die om zijn
rijkdom en zeldzaamheid van hoger waarde werd geacht dan zilver en goud. De naburige
koningen en de verafgelegen provincies van zijn eigen rijk zonden hem de rijkste geschenken,
die zij hadden, om zijn gunst te verkrijgen en het onderricht van zijn wijsheid. 

7. Hij bezat alles wat bekoorlijk was en tot vermaak kon dienen, alle soorten van muziek,
vocale en instrumentale, zangers en zangeressen de fraaiste stemmen, die hij kon vinden en
bijeenverzamelen, en al de blaas- en handinstrumenten, die toen in gebruik waren. Zijn vader
had een muzikale aanleg, maar hij scheen de muziek meer te gebruiken bij en voor de
godsdienstoefeningen dan zijn zoon, die haar meer tot vermaak aanwendde. Deze worden de
wellustigheden van de mensenkinderen genoemd, want de meeste mensen stellen bovenal prijs
op hetgeen de zinnen behaagt en hebben daar het grootste welbehagen in. De verlustigingen
van Gods kinderen zijn van een geheel andere aard, rein en geestelijk en hemels, de verlustiging
van de engelen. 



8. Meer dan ooit als iemand anders genoot hij van een samenvoeging van verstandelijke en
zinnelijke genoegens. In dit opzicht was hij groot en nam hij toe meer dan iemand, die voor
hem geweest is, daar hij wijs was temidden van duizenden aardse genietingen. Het was vreemd,
en iets dergelijks was nooit aanschouwd: 

a. Dat zijn genietingen hem niet verdorven hebben, zijn oordeel niet hebben vervalst, zijn
geweten niet hebben verdoofd. emidden van al deze vermaken bleef zijn wijsheid hem bij, vers
9. Temidden van al deze kinderachtige verlustigingen bleef zijn geest mannelijk, bleef hij zijn
ziel bezitten, bleef hij de heerschappij van het verstand behouden over de lusten en begeerten
van de zinnen, zo groot en overvloedig was zijn wijsheid, dat zij niet verminderd of geschaad
werd door zijn wijze van leven, zoals dit met menig man het geval zou geweest zijn. Maar laat
toch niemand hierdoor aangemoedigd worden om aan zijn lusten de vrije teugel te vieren,
denkende dat zij dit kunnen doen en toch hun wijsheid kunnen behouden, want zij hebben zo’n
kracht van wijsheid niet als Salomo gehad heeft, ja, en Salomo had zich bedrogen, want hoe is
zijn wijsheid hem bijgebleven, toen hij dermate zijn odsdienst had verloren dat hij, om aan zijn
vreemde vrouwen te believen, altaren ging bouwen voor vreemde goden? Maar in zoverre is
zijn wijsheid hem bijgebleven, dat hij meester bleef over zijn genoegens, en er niet de slaaf van
is geworden, en instaat bleef om er een oordeel over uit te spreken. Hij is naar des vijands land
gegaan, niet als een deserteur, maar als een verspieder om te bezichtigen waar hun land open
ligt. 

b. Maar zijn oordeel en zijn geweten hebben aan zijn genoegens geen teugel aangelegd, hem
niet verhinderd om de kwintessens uit de zinnelijke genietingen te halen, vers 10. Tegen zijn
oordeel in deze zaak zou men kunnen inbrengen dat, indien Zijn wijsheid hem bijbleef, hij de
vrijheid niet kon nemen, die nodig was, om er volkomen mee bekend te worden. Ja," zegt hij,
"ik nam zo’n grote vrijheid als iemand nemen kon, want wat mijn ogen begeerden dat onttrok
ik hun niet, als het door geoorloofde middelen verkregen kon worden, al was het ook nog zo
moeilijk of kostbaar, en, gelijk ik generlei blijdschap of genot onthield aan mijn hart iets
waartoe ik lust had, zo weerhield ik mijn hart niet van enige blijdschap, maar met de volle
uitoefening van mijn wijsheid had ik veel smaak in mijn genietingen, genoot ik ze even sterk als
ooit een Epicurist ze genoten heeft." Ook was er niets in zijn omstandigheden of in zijn
gemoedsgesteldheid om ze te verzuren, of er een bitteren bijsmaak aan te geven. Kortom: 

A. Hij schiep evenveel behagen in zijn werk als ooit iemand er genot in gesmaakt heeft. Mijn
hart was verblijd vanwege al mijn arbeid, zodat het vermoeiende ervan niets afdeed van zijn
genoegen erin. 

B. Hij had niet minder gewin van zijn werk, hij ontmoette er geen teleurstelling in om hem te
beroeren. Dit was man deel van al mijn arbeid, bij al het overige van zijn genoegens heeft hij er
nog dit bijgevoegd, dat hij niet alleen zag, maar ook at de arbeid van zijn handen, en dit was
alles wat hij had, want het was ook alles dat hij wezenlijk kon verwachten van zijn arbeid. Het
verzoette zijn werk, dat hij er de voorspoed van genoot, en het verzoette zijn genietingen, dat
zij voortvloeiden uit zijn werk, zodat hij over het geheel zo gelukkig was als de wereld hem
maken kon. 

Eindelijk. Wij hebben nu tenslotte het oordeel, dat hij er na rijp beraad over uitsprak, vers 11.
Toen de Schepper Zijn grote werken had gewrocht, nam Hij ze in ogenschouw, en zie, het was
alles zeer goed, alles behaagde Hem, maar toen Salomo zich wendde tot al zijn werken, die zijn
handen gemaakt hadden met de uiterste zorg en zeer grote onkosten en de arbeid, die hij



werkende gearbeid had ten einde gerust en gelukkig te zijn, was er niets, dat aan zijn
verwachting beantwoordde, zie, het was al ijdelheid en kwelling des geestes, hij vond er geen
voldoening in, had er geen voordeel van, daarin was geen voordeel onder de zijn, geen
voordeel, noch van het werk, noch van de genietingen van deze wereld. 



Prediker 2:12-16 

Salomo had eerst onderzocht welke voldoening er gevonden kon worden in geleerdheid, en
daarna in zingenot, en had beide ook samengevoegd, nu vergelijkt hij ze hier met elkaar, en
spreekt er zijn oordeel over uit. 

1. Hij begeeft er zich toe om beide wijsheid en dwaasheid te bezien. Hij had ze tevoren reeds
bezien en overdacht, HOOFDSTUK 1:1-7, maar, opdat men niet zou denken dat hij toen te
haastig was in zijn oordeel, wendde hij zich wederom om ze te bezien, en om te zien of hij bij
een nadere beschouwing en bij nader bedenken er meer voldoening in kon vinden dan in het
eerst. Hij was zijn vermaken zat en keerde er zich met walging van af, om zich nu opnieuw tot
bespiegeling te begeven, en indien bij een tweede onderzoek van de zaak de uitspraak nog
dezelfde is, dan moet het oordeel beslissend wezen, want wat kan de mens doen, die na de
koning komen zal? Inzonderheid na zo’n koning, die zoveel van de wereld had om er
proefnemingen op te doen, en zoveel wijsheid om ze te doen. De mislukte proef behoeft niet
herhaald te worden. Niemand kan verwachten meer voldoening in de wereld te vinden dan
Salomo erin gevonden heeft, noch een dieper inzicht te krijgen in de beginselen van de
zedelijkheid, als iemand gedaan heeft, wat hij kan dan is het toch nog hetgeen reeds gedaan is.
Laat ons leren: 

a. Ons niet toe te geven in de ijdele waan, dat wij kunnen verbeteren hetgeen voor ons reeds
goed gedaan was, laat ons anderen uitnemender achten dan onszelf en bedenken hoe
ongeschikt wij zijn om de verbetering te beproeven van hetgeen betere hoofden en handen dan
de onze verricht hebben, en veeleer erkennen hoeveel wij hun verplicht zijn, Johannes 4:37, 38.

b. Te berusten in Salomo’s oordeel over de dingen van deze wereld, en er niet aan te denken
om de proefneming te herhalen. want wij kunnen niet denken dat wij de gunstige
omstandigheden kunnen hebben, die hij gehad heeft om de proefneming te doen, noch dat wij
haar met even weinig gevaar voor onszelf zouden kunnen doen. 

2. Hij geeft verreweg de voorkeur aan wijsheid boven dwaasheid. Laat niemand hem
misverstaan, alsof wanneer hij van de ijdelheid spreekt van de menselijke letterkunde, hij
slechts de mensen wilde vermaken met een paradox, of dat hij zoals een zeer geestig man eens
gedaan heeft een "Encomium moriae, een Lof van de zotheid" ging schrijven, neen, hij houdt
vast aan heilige waarheden, houdt die hoog, en daarom is hij zorgvuldig op zijn hoede tegen
misverstaan te worden. Spoedig zag ik, zegt hij, dat de wijsheid uitnemendheid heeft boven de
dwaasheid, gelijk het licht uitnemendheid heeft boven de duisternis. Hoewel de genoegens van
de wijsheid niet volstaan om de mensen gelukkig te maken, gaan zij de genoegens van de wijn
toch zeer ver te boven. Wijsheid verlicht de ziel door verrassende ontdekkingen, en
noodzakelijke aanwijzingen voor het juiste bestuur van zichzelf, maar zinnelijkheid (want dat
schijnt inzonderheid de dwaasheid te zijn, die hier bedoeld wordt) omfloerst en verduistert de
geest, en is er als duisternis voor, zij steekt de mensen de ogen uit, doet hen struikelen op de
weg, doet hen ervan afdwalen. Of, hoewel wijsheid en kennis de mens niet gelukkig zullen
maken Paulus toont ons een uitnemender weg dan die van gaven en talenten, en dat is de weg
van de genade is het met betrekking tot onze tegenwoordige veiligheid, aangenaamheid des
levens en nuttigheid voor anderen, toch beter ze te hebben dan ze te ontberen, want de ogen
van de wijzen zijn in zijn hoofd, vers 14, waar zij behoren te wezen, gereed om beide de
gevaren te ontdekken, die vermeden moeten worden, en de voordelen, waarvan een goed
gebruik moet worden gemaakt. Een wijze behoeft niet naar zijn verstand te zoeken op het



ogenblik wanneer hij het moet gebruiken, maar ziet om zich heen, ziet vlug en scherp, weet
waar hij moet voortgaan en waar hij moet stilstaan, maar de zot wandelt in duisternis, zodat hij
niet weet waarheen zijn schreden te richten. Een verstandig bedachtzaam man is meester van
zijn zaak, handelt betamelijk en op veilige wijze, zoals degenen, die des daags wandelen, maar
die roekeloos, onwetend en dwaas is, maakt voortdurend vergissingen, loopt de een of andere
afgrond tegemoet, zijn plannen, zijn kopen en verkopen, het is alles even dwaas, en strekt tot
verderf van zijn zaken. En daarom: verkrijg wijsheid, verkrijg verstand. 

3. Toch houdt hij vol dat met betrekking tot duurzaam geluk en wezenlijke voldoening, de
wijsheid van deze wereld de mens zeer weinig voordeel oplevert, want 

A. Wijzen en dwazen zijn gelijk. "Wel is waar heeft de wijze zeer veel voor op de dwaze, ten
opzichte van voorzien en van inzicht, maar toch met de grootste waarschijnlijkheid op succes,
faalt men toch dikwijls om het te behalen, zodat ik zelf bemerkt heb, en ervaren heb, dat
generlei geval hen allen bejegent, vers 14. Zij, die het voorzichtigst zijn met betrekking tot hun
gezondheid, zijn even spoedig ziek als zij, die er het minste zorg voor dragen, en ook de
achterdochtigsten worden om de tuin geleid en bedrogen." David had opgemerkt dat wijze
mensen sterven en delen in hetzelfde lot met de dwazen, Psalm 49:13. Zie HOOFDSTUK 9:11.
Ja, het is van ouds opgemerkt geworden dat de fortuin de dwazen begunstigt, dat mensen van
een zwak verstand dikwijls het voorspoedigst zijn terwijl zij, die met het meeste beleid en de
grootste zorg hun plannen beraamd hebben, die niet zelden zien mislukken. Dezelfde ziekte,
hetzelfde zwaard verteert wijzen en dwazen. 

Salomo past die vernederende opmerking toe op zichzelf, vers 15, opdat hij, ofschoon hij een
wijs man was, niet zou roemen in zijn wijsheid, dus zei ik tot mijn hart toen het hoogmoedig of
gerust begon te worden: gelijk het de dwaze bejegent, zal het ook mijzelf bejegenen, ja ook
mij, want met zoveel nadruk spreekt het oorspronkelijke. Aldus wedervaart het ook mij. Een ik
rijk? Dat is ook menige Nabal, die even vrolijk en prachtig leeft als ik. Is een dwaze ziek, doet
hij een val? Ik ook, ja, ik ook, en noch mijn rijkdom, noch mijn wijsheid zal mij tot beveiliging
zijn. Waarom heb ik dan toen meer naar wijsheid gestaan? Waarom doe ik zoveel moeite om
wijsheid te verkrijgen, daar zij mij toch voor dit leven van zo weinig dienst is? Toen sprak ik in
man hart, dat ook dit ijdelheid was. Sommigen houden dit voor een correctie van hetgeen
tevoren gezegd was zoals in Psalm 77:11. Ik zei: Dit is mijn zwakheid, het is mijn dwaasheid te
denken, dat wijzen en dwazen gelijk zijn, maar in de uitkomst schijnen zij het werkelijk te zijn,
en daarom is het veeleer een bevestiging van hetgeen hij tevoren gezegd had, namelijk dat
iemand een groot wijsgeer en staatsman kan zijn en toch geen gelukkig man zijn. 

B. Wijzen en dwazen worden gelijkelijk vergeten, vers 16. Daar zal in eeuwigheid niet meer
gedachtenis van een wijze dan van een dwaas zijn. Er is de rechtvaardigen beloofd dat zij in
eeuwige gedachtenis zullen wezen, en dat hun gedachtenis tot zegening zal zijn, en dat zij
weldra zullen blinken als de sterren, maar er is geen zodanige belofte gedaan betreffende de
wijsheid van de wereld, dat deze van de mensen naam in eeuwige gedachtenis zal doen blijven
want die namen alleen zijn in gedachtenis, welke geschreven zijn in de hemel, want anders zijn
de namen van de wijzen van deze wereld met die van de dwazen in het stof geschreven,
hetgeen nu is wordt in de toekomende dagen allemaal vergeten. Hetgeen waarvan in het ene
geslacht veel werd gesproken, is in het volgende geslacht alsof het er nooit geweest was.
Nieuwe personen en nieuwe dingen verdringen tot zelfs de gedachtenis van de oude, waarop
binnen weinig tijd met minachting zal neergezien worden totdat zij ten slotte in vergetelheid
worden begraven. Waar is de wijze? waar is de onderzoeker van deze eeuw? 1 Corinthiers



1:20. En deswege vraagt hij: Hoe sterft de wijze? Met, of gelijk als de zot. Tussen de dood van
een godvruchtige en een goddeloze is een zeer groot verschil, maar niet tussen de dood van
een wijze en van een dwaas, de dwaas wordt begraven en vergeten, Hoofdstuk  8:10, en geen
mens gedacht aan de arme man, die door zijn wijsheid de stad had verlost, Hoofdstuk  9:15
zodat voor beide het graf een land van de vergetelheid is, ren als wijze en geleerde mannen
daar voor een poos uit het gezicht zijn geweest dan geraken zij ook uit de gedachtenis, een
nieuw geslacht staat op, Dat hen niet gekend heeft. 

Wijze mensen hebben behagen in werk, zij zijn in hun element als zij in hun werk bezig zijn, en
zij klagen als zij buiten werk of zaken zijn. Soms kunnen zij vermoeid zijn van hun werk, maar
zij zijn het niet zat, en zouden het niet willen opgeven. Men zou hier dus verwachten het goede
te vinden, dat de mens doen moet, maar Salomo heeft ook dit beproefd na een bespiegelend
leven te hebben geleid en een leven van weelde en genot, begon hij een bedrijvig, werkzaam
leven te leiden, en vond er niet meer voldoening in dan hij in de vorige levenswijzen gevonden
had, het is nog altijd: ijdelheid en kwelling van de geest, en in deze verzen geeft hij hier een
bericht van. Wij hebben op te merken: 

I. Wat het werk was, waar hij de proef van nam, het was werk onder de zon, vers 17-20,
betreffende de dingen van deze wereld, ondermaanse dingen, de rijkdom, de vele genietingen
van deze tegenwoordige tijd, het was het werk van een koning.Er is werk boven het zijne,
eeuwigdurend werk, dat een eeuwigdurende zaligheid is, wat hij doet in overeenstemming met
dat werk Gods wil doende. Zoals in de hemel gedaan wordt zal goeds voor ons opleveren, wij
zullen geen reden hebben om dat werk te haten, noch om er aan te wanhopen, maar het is van
arbeid onder de zon werk voor de spijze, die vergaat, Johannes 6:27, Jesaja 55:2, dat Salomo
hier met zo weinig voldoening spreekt. Het was het betere soort van werk, niet dat van de
houthouwers en waterputters (het is niet te verwonderen, dat de mensen dit soort van werk
haten), maar het was in wijsheid en in wetenschap en in geschiktheid vers 21. Het was redelijk
werk, dat betrekking had op de regering van zijn koninkrijk en de bevordering van hun
belangen. Het was werk, bestuurd door de voorschriften van de wijsheid van natuurlijke en
verkregen kennis en de voorschriften van de gerechtigheid, het was werk in de raadzaal en in
de gerechtshoven, het was werk waarin hij zich wijs betoonde vers 19, hetwelk het werk,
waarin de mensen zich slechts sterk betonen, even ver overtreft als de gaven van de geest, door
welke wij verwant zijn aan de engelen, de gaven en krachten van het lichaam overtreffen, die
wij met de dieren gemeen hebben. Wat vele mensen meer dan iets anders op het oog hebben bij
het verrichten van hun wereldlijk werk is zich wijs te betonen, teneinde als vernuftige lieden
bekend te staan, mensen van verstand en van ijver. 

II. Ook dit werk begon Salomo tegen te staan. 

1. Hij haatte al zijn arbeid, omdat hij er de voldoening niet in vond, die hij had verwacht. Toen
hij zijn fraaie huizen en hoven en waterwerken had, begon hij ze spoedig moe te worden, zag
hij er met minachting op neer, zoals kinderen, die zeer begerig zijn naar een stuk speelgoed, er
in het eerst ook van houden, maar het na er een poos mee gespeeld te hebben, moe worden en
het wegwerpen, en dan wat anders moeten hebben. Dit toont geen godvruchtig haten van de
dingen, die wij minder moeten liefhebben dan God en godsdienst, Lukas 14:26, noch een
zondig haten ervan, dat onze dwaasheid is, de plaats moe zijnde, die God ons heeft toegewezen
en het werk ervan, maar een natuurlijk haten ervan, voortkomende uit oververzadiging ervan,
en een gevoel van teleurstelling erin. 



2. Hij keerde zich om, om zijn hart te doen wanhopen over al zijn arbeid, vers 20. Hij gaf zich
moeite om zich te doordringen van een diep besef van de ijdelheid van de wereldlijke zaken dat
zij hem het voordeel en de voldoening niet zouden geven, waarop hij tevoren gehoopt had. Ons
hart is zeer onwillig om de verwachting op te geven van grote dingen van het schepsel, wij
moeten er mee redeneren om het te overtuigen dat er in de dingen van deze wereld niet
datgene is, dat wij er ons zo graag van geloven. Hebben wij zo dikwijls in deze aarde gegraven
om er een rijke mijn van voldoening in te vinden, zonder er het minste teken van te kunnen
vinden, maar werden wij altijd teleurgesteld in dat onderzoek en zullen wij dan ten slotte ons
hart tot rust brengen, en er aan wanhopen om haar te vinden? 

3. Hij kwam er ten slotte toe om het leven zelf te haten, omdat het onderhevig is aan zoveel
zwoegen en beroering en aan een gestadige reeks van teleurstellingen. God had aan Salomo
zo’n ruim hart gegeven en zo grote geestvermogens, dat hij meer de andere mensen de
onbevredigende aard ervoer van de dingen van het leven en hun ongenoegzaamheid om ons
gelukkig te maken. Het leven zelf, dat de mens zo dierbaar is en voor een godvruchtig mens
zo’n zegen is, kan de man van zaken tot een last worden. 

III. De redenen van deze twist met zijn leven en zijn arbeid. Er waren twee dingen, waardoor
hij ze moe werd. 

1. Dat zijn werk zo zwaar was voor hemzelf, want het werk, dat hij onder de zon gewrocht
had, docht hem kwaad, het was hem smartelijk, vers 17. Zijn gedachten er over en zijn zorg
ervoor, de gedurige inspanning van de geest die er voor vereist werd, waren hem een last en
een vermoeienis, inzonderheid toen hij oud was geworden. Het is de uitwerking van een vloek
over hetgeen, waarop wij moeten werken. Onze bezigheid wordt het werk en de smart onder
handen genoemd, vanwege het aardrijk, dat de Heer vervloekt had, Genesis 5:29, en de
verzwakking van de vermogens, waarmee wij moeten werken, en het vonnis, dat over ons
werd uitgesproken, dat wij in het zweet van ons aanschijn ons brood moeten eten. Onze arbeid
wordt de kwelling van ons hart genoemd, vers 22, hij is voor de meesten een geweld doen aan
zichzelf, zo natuurlijk is het voor ons om ons gemak lief te hebben. Van een man van zaken
wordt gezegd dat hij onrust heeft bij zijn uitgaan en zijn inkomen, vers 23. 

a.Hij wordt beroofd van zijn genoegen bij dag, want al zijn dagen zijn smarten, niet slechts
smartelijk, maar smarten zelf, ja velerlei smarten, zijn arbeid van de hele dag is smart. Mannen
van zaken ontmoeten telkens iets, dat een kwelling voor hen is, en een aanleiding van smart
voor hen wordt. Zij zijn licht geneigd tot gemelijkheid, en hoe meer zij in de wereld te doen
hebben, hoe meer zij zich verbitteren. De wereld is een tranendal, zelfs voor hen, die er veel in
bezitten. Van hen, die vermoeid zijn, wordt gezegd dat zij belast zijn, en daarom worden zij tot
Christus geroepen om te rusten, Mattheus 11:28. 

b. Hij wordt gestoord in zijn rust bij nacht. Als hij moe is van al het haasten en harrewarren bij
dag, en hoopt verlichting te vinden als hij zijn hoofd op het kussen legt, dan wordt hij
teleurgesteld, de zorgen houden zijn ogen wakende, of, zo hij slaapt, waakt toch zijn hart en
rust niet. Zie welke dwazen zij zijn, die zich tot slaven van de wereld maken, en God niet
maken tot hun rust, zij kunnen niet anders dan dag en nacht onrustig zijn, zodat met betrekking
tot geheel de zaak het al ijdelheid is, vers 17. Dit inzonderheid is ijdelheid, vers 19, 23, ja het is
ijdelheid en een groot kwaad vers 21. Het is een grote belediging van God en een groot nadeel
voor henzelf, en daarom een groot kwaad. Het is ijdel om vroeg op te staan en laat op te



blijven, teneinde de goederen van deze wereld te verkrijgen, die nooit bestemd waren om ons
voornaamste goed te zijn. 

2. Dat het gewin van zijn werk aan anderen nagelaten moet worden. Vooruitzicht op voordeel
is de drijfveer van de handeling, en de prikkel tot vlijt, de mensen arbeiden omdat zij op winst
ervan hopen, indien die hoop faalt, verslapt de arbeid, en daarom twistte Salomo met al de
werken, die hij gemaakt had, omdat zij hem geen duurzaam voordeel opleverden. 

A. Hij moet ze achterlaten. Hij kon ze in de dood niet meenemen, zelfs geen deel ervan, en hij
zal er ook niet toe terugkeren, Job 7:10, ook zal de gedachte ervan hem geen goed doen,
Lukas 16:25. Maar ik moet alles achterlaten aan een mens, die na mij wezen zal, aan het
geslacht, dat opkomt in de plaats van dat hetwelk heengaat. Gelijk er velen voor ons geweest
zijn, die de huizen bouwden, waarin wij wonen, en tot wier aankopen en arbeid wij zijn
ingegaan, zo zullen er velen na ons zijn, die wonen zullen in de huizen, die wij bouwen en de
vruchten van onze aanknoen en onze arbeid zullen genieten. Nooit is een land verloren gegaan
uit gebrek aan een erfgenaam. Voor een godvruchtige ziel is hier niets verontrustends in,
waarom zouden wij aan anderen misgunnen dat zij op hun beurt de genietingen van de wereld
hebben, en er niet veeleer genoegen in vinden, dat, wanneer wij heengegaan zijn het hun, die na
ons komen, te beter zal gaan om onze wijsheid en naarstigheid? Maar voor een wereldsgezind
hart, dat zijn geluk zoekt in het schepsel, is het een grote kwelling te denken om het beminde
geld en goed achter te laten, bij deze onzekerheid: 

B. Dat hij het moet achterlaten aan hen, die er zich nooit zoveel moeite voor gegeven zouden
hebben, en daarom zal hij zich voor verontschuldigd houden, om er nog verder moeite en zorg
aan te besteden. Hij, die zich het bezit heeft verkregen, heeft het zich verkregen door te werken
in wijsheid en wetenschap en geschiktheid, maar hij die er de vruchten van geniet het misschien
doorbrengt heeft daaraan niet gearbeid, vers 21, ja hij zal er nooit aan arbeiden, de bij werkt
om de hommel te onderhouden. Ja het blijkt een strik voor hem te zijn, het wordt hem
achtergelaten voor zijn deel, waarin hij rust, waarop hij steunt, en wel is hij rampzalig, aan wie
alleen dit als zijn deel gegeven wordt. Want indien hij niet op zo gemakkelijke wijze aan een
bezitting was gekomen, wie weet of hij dan niet zelf vlijtig en odsdienstig ware geworden?
Maar wij behoeven ons daarmee niet te kwellen, daar het toch ook anders kan uitvallen, zodat
hetgeen op goede eerlijke wijze verkregen werd, iemand ten deel zal vallen, die er een goed
gebruik van maakt, er goed mee doet. 

C. Hij weet niet aan wie hij het moet nalaten (want God maakt erfgenamen) of tenminste wat
hij zal blijken te zijn, aan wie hij het nalaat, of hij een wijs man zal zijn, of een dwaas, een wijs
man, die het zal vermeerderen of een dwaas die het te gronde zal richten, toch zal hij heersen
over al mijn arbeid, en dwaas ongedaan maken wat zijn vader in wijsheid gedaan heeft.
Waarschijnlijk heeft Salomo dit met diepgevoelde smart geschreven, vrezende voor hetgeen
Rehabeam zou blijken te zijn. In zijn verklaring van deze schriftuurplaats past Hiëronymus dit
toe op de boeken, die Salomo geschreven had, en waarin hij zich wijs had betoond, maar hij
wist niet in wiens handen zij zouden vallen, misschien in de handen van een dwaas, die naar de
verdorvenheid van zijn hart een slecht gebruik zou maken van hetgeen goed geschreven was.
Zodat hij met betrekking tot de gehele zaak vraagt: Wat heem toch de mens van al zijn arbeid?
vers 22. Wat heeft hij voor zichzelf en voor zijn eigen gebruik? Wat heeft hij, dat met hem
naar een andere wereld zal gaan? 



IV. Het beste gebruik, dat daarom van de rijkdom van deze wereld gemaakt moet worden, en
die bestaat in hem blijmoedig te gebruiken, er het gerieflijke van te genieten, en er goed mee te
doen. Daarmee eindigt hij het hoofdstuk, vers 24-26. Er is in deze dingen geen waar geluk te
vinden, zij zijn ijdelheid, en indien er geluk van verwacht wordt, dan zal de teleurstelling
kwelling van de geest zijn, maar hij zal ons helpen om er het beste van te maken en er het
ongerief van te vermijden, dat hij had opgemerkt. 

1. Wij moeten ons niet overwerken, zodat wij, om maar meer te verkrijgen ons beroven van het
genot van hetgeen wij hebben. 

2. Wij moeten niet al te veel vergaren voor later, het genot niet verliezen van hetgeen wij
hebben, om maar op te leggen voor hen, die na ons komen zullen, maar onszelf het eerst
bedienen. 

Merk op: 

A. Wat het goede is, dat ons hier wordt aanbevolen, en dat het uiterste genoegen en voordeel
is, dat wij uit de zaken en het gewin van deze wereld kunnen verkrijgen, en het uiterste dat wij
kunnen doen om het te redden van de ijdelheid en de kwelling, die er in gelegen zijn. 

a. Wij moeten er onze plicht mee doen, en er meer in zorg over zijn hoe een bezitting goed te
gebruiken voor het doel, waartoe zij ons toevertrouwd werd, dan hoe een bezitting te
verkrijgen of te vermeerderen. Dit gordt te kennen gegeven in vers 26, waar alleen diegenen
gezegd worden de vertroosting van dit leven te hebben, die goed zijn voor Gods aangezicht,
goed zijn in Gods ogen, waarlijk goed zijn, zoals Noach, die God rechtvaardig voor Zijn
aangezicht had gezien. Wij moeten God gedurig voor ons stellen, en ons benaarstigen om Hem
in alles welbehaaglijk te zijn. De Chaldeeuwse parafrase zegt: Een mens behoort zijn ziel het
goede te doen genieten door Gods geboden te onderhouden, en te wandelen in de wegen, die
recht zijn voor Zijn aangezicht, en, vers 25 door de woorden van de wet te bestuderen, en in
zorg te zijn voor de toekomenden grote dag van het oordeel. 

b. Wij moeten er de vertroosting van smaken. Die dingen zullen geen geluk aanbrengen voor
de ziel, al het goede dat wij er uit kunnen hebben, is voor het lichaam, en als wij er gebruik van
maken voor het aangename onderhoud daarvan, zodat het instaat is om het lichaam te dienen,
en er gelijke tred mee te houden in de dienst van God, dan leveren zij voordeel op. Er is dus
ten opzichte van deze dingen niets beter voor de mens dan er zich een sober en blijmoedig
gebruik van te veroorloven naar zijn rang en omstandigheden zijn, er spijs en drank van te
hebben voor zichzelf, zijn gezin, zijn vrienden, en aldus zijn zinnen te verlustigen, en zijn ziel
het goede doen genieten, al het goede, dat er uit te krijgen is, laat dat niet teloor gaan in het
najagen van het goede, dat er niet uit te krijgen is. Doch merk op: Hij wil niet dat wij de zaken,
het werk opgeven en maar ons gemak zullen nemen, dat wij mogen eten en drinken, neen, wij
moeten het goede genieten in onze arbeid, wij moeten deze dingen gebruiken, niet om ons vrij
te stellen van, maar om ons naarstig en blijmoedig te maken in onze wereldlijke arbeid. 

c. Wij moeten hierin God erkennen, wij moeten zien dat het van de hand Gods is. 

Ten eerste. De goede dingen zelf, die wij genieten, zijn dit, niet slechts de voortbrengselen van
Zijn scheppende macht, maar de gaven van Zijn voorzienige milddadigheid jegens ons. En dan
zijn zij ons wezenlijk aangenaam en lieflijk, als wij ze aannemen uit de hand van God als een



Vader, als wij Zijn wijsheid zien in ons te geven wat het geschiktst voor ons is, Zijn liefde en
goedheid proeven en smaken, en er dankbaar voor zijn. 

Ten tweede. Een hart om ze te genieten is dit, dat is de gave van Gods genade. Tenzij Hij ons
wijsheid geeft om recht gebruik te maken van hetgeen Hij ons in Zijn voorzienigheid
geschonken heeft en daarbij vrede van het gemoed, zodat wij Gods gunst zien in het
vriendelijke van de wereld, kunnen wij onze ziel het goede ervan niet doen genieten. 

B. Waarom wij dit op het oog moeten hebben in het bestuur van onszelf ten opzichte van deze
wereld, en er tot God voor moeten opzien. 

a. Omdat Salomo zelf met al zijn bezittingen niets meer kon beogen, en niets beters kon
begeren, vers 25. Wie zou zich daartoe haasten meer dan ik zelf? Dat is het waarnaar mijn
eerzucht uitging, niets meer heb ik begeerd, en zij, die slechts weinig hebben in vergelijking
met wat ik heb, kunnen er toe komen om tevreden te zijn met wat zij hebben en er het goede
van te genieten. Maar Salomo kon het niet verkrijgen door zijn eigen wijsheid, zonder de
bijzondere genade van God, en daarom leidt hij er ons toe om het te verwachten van de hand
Gods, en er Hem om te bidden. 

b. Omdat rijkdom een zegen of een vloek is voor de mens, naar hij een hart heeft of niet heeft,
om er een goed gebruik van te maken. 

Ten eerste. God maakt hem tot een beloning voor een godvruchtige, als Hij hem met de
rijkdom wijsheid en kennis en blijdschap geeft om er zelf goedsmoeds van te genieten, en er
liefderijk aan anderen van mee te delen. Aan hen, die goed zijn voor Gods aangezicht, die van
een goede gezindheid zijn, eerlijk en oprecht zijn, eerbied betonen aan hun God, en een tere
zorg hebben voor geheel het mensdom, zal God wijsheid en kennis geven in deze wereld, en
blijdschap met de rechtvaardigen In de toekomende wereld, aldus de Chaldeeër. Of Hij zal die
wijsheid en kennis in natuurlijke zedelijke, politieke en goddelijke dingen geven, die een
bestendige blijdschap en genoegen voor hen zijn zal. 

Ten tweede. Hij maakt hem tot een straf voor een slecht mens, als Hij hem een hart onthoudt
om er het aangename van te genieten, want hij is slechts tandtergend voor hem en tiranniseert
hem. De zondaar geeft Hij bezigheid door hem aan zichzelf over te laten en aan zijn dwaze
beraadslagingen, om te verzamelen en te vergaderen hetgeen wat hemzelf betreft, niet slechts
dik slijk op hem laadt, Habakuk 2:6, maar hem tot een getuigenis zal zijn en zijn vlees als een
vuur zal verteren, Jakobus 5:3, terwijl God het door een allesbesturende voorzienigheid zal
geven aan hem, die goed is voor Zijn aangezicht, want het vermogen des zondaars is voor de
rechtvaardige weggelegd, en vergaderd voor hem die zich ontfermt over de arme. De
godzaligheid met vergenoegdheid is een groot gewin en alleen zij hebben ware vreugde, die
goed zijn voor Gods aangezicht, en het van Hem en in Hem hebben. (goddeloosheid wordt
gewoonlijk gestraft met ontevredenheid en een onverzadelijke begeerlijkheid of hebzucht,
welke zonden zijn, die haar eigen straf meebrengen. Als God overvloed geeft aan goddeloze
mensen, dan is het met de bedoeling om hen tot een afstand te dwingen ten gunste van Zijn
eigen kinderen, als zij meerderjarig en er geschikt voor zijn, zoals de Kanaänieten bezit hielden
van het goede land tot de bestemde tijd, wanneer Israël er toe zou ingaan. 

Eindelijk. Het refrein van het lied is nog hetzelfde: Dit is ook ijdelheid en kwelling van de
geest. Het is ijdelheid, op zijn best, zelfs voor de godvruchtige, als hij alles heeft wat de



zondaar bijeengeschraapt heeft, zal het hem, zonder iets anders, niet gelukkig maken, maar het
is kwelling van de Meester voor de zondaar om te zien dat een ander het genot heeft van
hetgeen hij bijeenvergaderd heeft, dat hij het genot er van heeft, die goed is voor Gods
aangezicht, en dus kwaad is in zijn ogen, kwaad is voor zijn aangezicht. Zodat, van welke zijde
men het ook beschouwt, de slotsom blijft: Het is al ijdelheid en kwelling van de geest. 



HOOFDSTUK 3

1 Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd.
2 Er 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 roeien;
3 Een tijd om te doden, en een tijd om te genezen; een tijd om af te breken, en een tijd om te
bouwen;
4 Een tijd om te wenen, en een tijd om te lachen; een tijd om te kermen, en een tijd om op te
springen;
5 Een tijd om stenen weg te werpen, en een tijd om stenen te vergaderen; een tijd om te
omhelzen, en een tijd om verre te zijn van omhelzen;
6 Een tijd om te zoeken, en een tijd om verloren te laten gaan; een tijd om te bewaren, en een
tijd om weg te werpen;
7 Een tijd om te scheuren, en een tijd om toe te naaien; een tijd om te zwijgen, en een tijd om
te spreken;
8 Een tijd om lief te hebben, en een tijd om te haten; een tijd van oorlog, en een tijd van vrede.
9 Wat voordeel heeft hij, die werkt, van hetgeen hij bearbeidt?
10 Ik heb gezien de bezigheid, die God den kinderen der mensen gegeven heeft, om zichzelven
daarmede te bekommeren.
11 Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd,
zonder dat een mens het werk, dat God gemaakt heeft, kan uitvinden, van het begin tot het
einde toe.
12 Ik heb gemerkt, dat er niets beters voor henlieden is, dan zich te verblijden, en goed te doen
in zijn leven.
13 Ja ook, dat ieder mens ete en drinke, en het goede geniete van al zijn arbeid, Dit is een gave
Gods.
14 Ik weet, dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn, en er is niet toe te doen, noch
is er af te doen; en God doet dat, opdat men vreze voor Zijn aangezicht.
15 Hetgeen geweest is, dat is nu, en wat wezen zal, dat is alrede geweest; en God zoekt het
weggedrevene;
16 Verder heb ik ook gezien onder de zon, ter plaatse des gerichts, aldaar was goddeloosheid;
en ter plaatse der gerechtigheid, aldaar was goddeloosheid.
17 Ik zeide in mijn hart: God zal den rechtvaardige en den goddeloze oordelen; want aldaar is
de tijd voor alle voornemen, en over alle werk.
18 Ik zeide in mijn hart van de gelegenheid der mensenkinderen, dat God hen zal verklaren, en
dat zij zullen zien, dat zij als de beesten zijn aan zichzelven.
19 Want wat den kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook den beesten; en enerlei
wedervaart hun beiden; gelijk die sterft, alzo sterft deze, en zij allen hebben enerlei adem, en de
uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen; want allen zijn zij ijdelheid.
20 Zij gaan allen naar een plaats; zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen weder tot het stof.
21 Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der
beesten nederwaarts vaart in de aarde?
22 Dies heb ik gezien, dat er niets beters is, dan dat de mens zich verblijde in zijn werken, want
dat is zijn deel; want wie zal hem daarhenen brengen, dat hij ziet, hetgeen na hem geschieden
zal?



Salomo had de ijdelheid aangetoond van studie, van genot en van werk, en heeft bewezen dat
het geluk niet is te vinden in de scholen van de geleerden, in de lusthoven van de epicuristen,
noch op de markt, nu begeeft hij er zich in dit hoofdstuk toe om zijn leer, en de
gevolgtrekking, die hij er uit heeft afgeleid, te bewijzen, namelijk dat wij daarom goedsmoeds
en tevreden moeten zijn met en gebruik moeten maken van hetgeen God ons begeven heeft,
door aan te tonen: 

I. De veranderlijkheid van alle menselijke zaken, vers 1-10.11. De onveranderlijkheid van de
Goddelijke raadsbesluiten hen betreffende, en het ondoorgrondelijke dier raadsbesluiten, vers
11-15. 111 De ijdelheid van werkelijke eer en macht, die misbruikt worden tot ondersteuning
van verdrukking en vervolging, als de mensen niet geregeerd worden door de vreze Gods bij
het gebruik ervan, vers 16. Als een bestraffing van trotse verdrukkers, en om hun hun ijdelheid
aan te tonen, herinnert hij hen er aan: 

A. Dat er rekenschap van hen geëist zal worden In de andere wereld, vers 17. 2. Dat hun
toestand met betrekking tot deze wereld, (want daarvan spreekt hij) niet beter is dan die van de
dieren, vers 18-21. 

B. En daarom besluit hij, dat het onze wijsheid is om van de macht die wij hebben, gebruik te
maken tot ons eigen welzijn, en er niet anderen mee te verdrukken. 



Prediker 3:1-10 

Het doel van deze verzen is: 

1. Aan te tonen dat wij leven in een wereld van veranderingen. Dat de onderscheiden
voorvallen van de tijd en de toestanden van het menselijk leven zeer verschillend zijn van
elkaar, en toch, als het ware, dooreengemengd voorkomen, en wij er gedurig tussen heen en
weer gaan, zoals in de wentelingen van iedere dag en elk jaar. In het rad van onze geboorte,
Jakobus 3:6, is soms de ene spaak bovenaan, en dan weer onderaan, er is een gedurige eb en
vloed, een toenemen en afnemen, van het een uiterste tot het andere wordt de gedaante van
deze wereld veranderd, zo is het altijd geweest en zo zal het altijd zijn. 

2. Dat iedere verandering met ons, met de tijd en de gelegenheid ervan onveranderlijk door een
hoogste macht is bepaald en vastgesteld, en wij de dingen moeten nemen zoals zij komen, want
het staat niet in onze macht om verandering te brengen in hetgeen voor ons bepaald is. En dit
komt hier voor als een reden, waarom wij, als wij voorspoedig zijn, gerust maar toch niet
zorgeloos moeten wezen, niet zorgeloos, omdat wij leven in een wereld van veranderingen, en
dus geen reden hebben om te zeggen: de dag van morgen zal zijn als deze, de diepste dalen
palen aan de hoogste bergen, en toch gerust te wezen, zoals hij heeft aangeraden in Hoofdstuk
2:24, het goede van onze arbeid te genieten in nederig vertrouwen op God en Zijn
voorzienigheid, noch opgeheven te zijn door hoop, noch terneergeslagen te zijn door vrees,
maar in gelijkmoedigheid elke gebeurtenis af te wachten. Wij hebben hier: Een algemene
stelling. Alles heeft een bestemden tijd, vers 1. 

1. De dingen, die het tegenstrijdigst schijnen, zullen in de wenteling van de dingen allen op hun
beurt in werking komen. De dag zal plaats maken voor de nacht, en de nacht zal wederom
plaats maken voor de dag. Is het zomer? Het zal winter worden. Is het winter? Wacht een
weinig, het zal weer zomer worden. De helderste lucht zal bewolkt worden. "Post gaudia
luctus- Blijdschap volgt op smart", en de zwaarst bewolkte lucht zal weer opklaren. "Post
nubila Phoebus-De zon zal door de wolken heenbreken." 

2. De dingen, die ons het meest toevallig schijnen, zijn naar de raad en de voorkennis Gods
nauwkeurig bepaald, en zelfs het uur ervan vastgesteld, dat geen enkel ogenblik vervroegd of
vertraagd kan worden. 

II. Het bewijs en de toelichting ervan door acht en twintig daarvan afgeleide bijzonderheden,
acht en twintig naar de dagen van de omwenteling van de maan, die altijd toeneemt of afneemt
tussen haar vol zijn en haar verandering. Sommigen van die veranderingen zijn zuiver en alleen
de daad Gods, anderen hangen meer af van de wil van mensen, maar allen zijn bepaald door de
raad Gods. Alles onder de hemel is aldus veranderlijk, maar in de hemel heerst een
onveranderlijke toestand en een onveranderlijke raad betreffende deze dingen. 

1. "Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven", deze zijn door de goddelijke
raad bepaald, en, gelijk wij geboren waren, zo moeten wij sterven op de vastgestelde tijd,
Handelingen 17:26. "Sommigen merken op dat er een tijd is om geboren te worden en een tijd
om te sterven, maar geen tijd om te leven, die is zo kort, dat hij van de moeite niet waard is om
vermeld te worden, zodra wij geboren zijn, beginnen wij te sterven". Maar, gelijk er een tijd is
om geboren te worden en een tijd om te sterven, zo is er ook een tijd om weer op te staan, een
gezette tijd wanneer zij, die in het graf zijn, gedacht zullen worden, Job 14:13. 



2. Een tijd voor God, om een natie te planten, zoals Israël in Kanaän en te dien einde de zeven
volken uit te roeien, die er geplant waren om plaats voor hen te maken. En eindelijk was er een
tijd, toen God ook betreffende Israël sprak om het uit te rukken en af te breken er te verdoen,
toen de mate van zijn ongerechtigheid vol was, Jeremia 18:7, 9. Er is voor de mensen een tijd
om te planten, een tijd van het jaar, een tijd van hun leven, maar als hetgeen geplant was
onvruchtbaar en onnut is geworden, dan is het tijd om het uit te roeien. 

3. Een tijd om te doden, als de oordelen Gods uitgaan in een land, maar als Hij wederkeert in
wegen van genade, dan is het een tijd om te genezen wat Hij heeft verscheurd, Hosea 6:1, 2,
om een volk te vertroosten naar de dagen in dewelke Hij het gedrukt had, Psalm 90:15. Er is
een tijd, wanneer het de wijsheid is van heersers om streng te handelen maar er is ook een tijd,
wanneer het evenzeer hun wijsheid is om een zachtere methode te volgen, en verzachtende,
geen scherpe of bijtende middelen aan te wenden. 

4. Een tijd om een gezin, een bezitting, een koninkrijk af te breken, als het rijp geworden is
voor het verderf, maar God zal een tijd vinden, als zij berouw hebben en tot Hem weerkeren,
om weer op te bouwen wat Hij afgebroken heeft. Er is een tijd, een gezette tijd voor de Heer
om Zion te bouwen, Psalm 102:147-17. Er is voor de mensen een tijd om huis en nering te
doen ophouden, en aldus af te breken, en zij, die bezig zijn met te bouwen, moeten dit
verwachten en er zich op bereiden. 

5. Een tijd, wanneer Gods voorzienigheid roept om te wenen en rouw te bedrijven, en als van
de mensen wijsheid en genade gehoor geeft aan die roepstem, als zij wenen en rouw bedrijven,
zoals in tijden van openbare rampen en gevaar, dan is het zeer ongerijmd om te lachen en op te
springen, en vrolijk te zijn. Jesaja 22:12, 13, : Ezechiel 21:l0 :.Maar van de anderen kant, er is
een tijd, wanneer God roept tot blijmoedigheid, een tijd om te lachen en op te springen, en dan
verwacht Hij dat wij Hem zullen dienen met blijdschap en vrolijkheid des harten. 

Merk op: de tijd van treuren en wenen wordt het eerst genoemd, voor die van lachen en
opspringen, want wij moeten eerst zaaien met tranen en dan met gejuich maaien. 

6. "Een tijd om stenen weg te werpen", door vestingen af te breken, wanneer God vrede geeft
in de landpalen, en zij dus niet nodig zijn, maar er is een lijd om stenen te vergaderen, om
vestingen te bouwen, vers 5. Een tijd voor oude torens om te vallen, zoals die van Siloam
Lukas 13:4, en voor de tempel zelf, die zo verwoest zal zijn, dat niet een steen op de anderen
gelaten zal worden, maar ook een tijd om torens en trofeeën op te richten, als de zaken van de
natie voorspoedig zijn. 

7. Een tijd om een vriend te omhelzen, als wij hem getrouw bevinden, maar een tijd om verre te
zijn van omhelzen, wanneer wij hem onbillijk of ontrouw bevinden, wanneer wij reden hebben
om hem te verdenken, dan doen wij voorzichtig met ons op een afstand te houden. Dit wordt
gewoonlijk toegepast op omhelzingen tussen man en vrouw en verklaard in 1 Corinthiers 7:3-
5, Joel 2:16. 

8. Een tijd om te verkrijgen, vers 6, geld te verkrijgen, bevordering te verkrijgen, goede lonen
en goede rente te verkrijgen, als de gelegenheid er toe gunstig is, een tijd, wanneer een wijs
man zal zoeken, zo luidt het oorspronkelijke, als hij uitgaat in de wereld en een aangroeiend
gezin heeft, als hij inden bloei van zijn jaren is, als hij voorspoedig is in zijn zaken, dan is het
tijd voor hem om bezig te zijn, om te hooien terwijl de zijn schijnt. Er is een tijd om wijsheid te



verkrijgen, en kennis en genade, maar er zal ook een tijd komen om uit te geven, wanneer alles
wat wij hebben nog weinig genoeg zal zijn voor hetgeen wij nodig hebben. Ja er zal een tijd
komen om te verliezen, wanneer hetgeen snel verkregen werd even snel verstrooid zal worden
en niet vastgehouden zal kunnen worden. 

9. Een tijd om te bewaren, als wij gelegenheid hebben om hetgeen wij verkregen hebben, te
gebruiken en het kunnen behouden zonder gevaar te lopen van een goede consciëntie te
verliezen, maar er kan een tijd komen om weg te werpen, als liefde tot God ons verplicht om
weg te werpen wat wij hebben, omdat wij, om het te kunnen behouden, Christus zouden
moeten verloochenen en ons geweten geweld aandoen, Mattheus 10:37, 38 en dus liever alles
willen verliezen dan schipbreuk te lijden van het geloof, ja wanneer liefde tot ons zelf ons
noopt om alles weg te werpen ten einde ons leven te kunnen redden, zoals het was met Jona’s
zeelieden toen zij hun lading in de zee wierpen. 

10. Een tijd om de kleren te scheuren, zoals bij gelegenheid van een grote smart, en een tijd om
ze weer toe te naaien ten teken, dat de smart voorbij is. Een tijd om hetgeen wij gedaan hebben
ongedaan te maken, en een tijd om wat wij ongedaan hebben gemaakt, wederom te doen.
Hiëronymus past dit toe op het scheuren van de Joodse kerk en het toenaaien daarna van de
Evangeliekerk. 

11. Een tijd, wanneer het ons betaamt en het onze wijsheid en onze plicht is om te zwijgen als
het een boze lijd is, Amos 5:13, als ons spreken een werpen van paarlen voor de zwijnen zou
zijn, of als wij in gevaar zijn van verkeerd te spreken, Psalm 39:3, maar er is ook een tijd om te
spreken tot eer en heerlijkheid van God en tot stichting van anderen, als zwijgen ontrouw zou
zijn aan een rechtvaardige zaak en wanneer men met de mond belijdenis moet doen ter
zaligheid, en het maakt een groot deel uit van de christelijke wijsheid om te weten wanneer te
spreken en wanneer te zwijgen. 

12. Een tijd om lief te hebben en ons vriendschappelijk te betonen, open en blijmoedig te zijn,
en het is een zeer aangename tijd, maar er kan een tijd komen om te haten, als wij reden zullen
zien om alle gemeenzaamheid af te breken met sommigen van wie wij zeer veel gehouden
hebben, en ons van hen op een afstand te houden, daar wij reden hebben tot een vermoeden,
dat de liefde niet gaarne voor waarheid houdt. 

Eindelijk. Een tijd van oorlog, als God het zwaard trekt ten oordeel en er de opdracht aan geeft
om te verteren, als de mensen het zwaard trekken voor gerechtigheid en ter handhaving van
hun rechten, als er een neiging tot strijd is in de volken, maar wij kunnen hopen op een tijd van
vrede, als het zwaard van de Heer in de schede terugkeert, en Hij de oorlogen doet ophouden,
Psalm 46:10, als het doel van de oorlog bereikt is en er van alle zijden een begeerte is naar
vrede. De oorlog zal niet altijd duren, en er is ook geen vrede duurzaam te noemen, aan deze
zijde van de eeuwige vrede. Zo heeft God in al deze veranderingen het een tegenover het
andere gesteld, opdat wij blij zijn als niet blij zijnde en wenen als niet wenende. 

III. De gevolgtrekkingen, welke uit die opmerkingen worden afgeleid. Indien onze
tegenwoordige toestand onderhevig is aan zulke wisselvalligheden: 

1. Dan moeten wij daar ons deel, ons geluk niet in verwachten, want van het goede erin is geen
zekerheid, geen duurzaamheid, vers 9. Wat voordeel heeft hij, die werkt? Wat kan iemand zich
beloven of voorstellen van zijn planten en bouwen, als hetgeen hij denkt tot volkomenheid



gebracht te hebben, zo spoedig kan en zo zeker zal uitgeroeid en afgebroken worden? Al onze
moeite en zorg zal noch de veranderlijke aard van de dingen zelf, noch de onveranderlijke raad
Gods betreffende die dingen veranderen. 

2. Dan moeten wij op onszelf zien als zijnde in onze proefstaat. Er is ook werkelijk geen
voordeel in hetgeen wij bearbeiden, de zaak zelf zal, als wij haar hebben, weinig goed doen,
maar als wij een recht gebruik maken van de beschikkingen van de voorzienigheid dan zal daar
voordeel in zijn, vers 10. Ik heb gezien de bezigheid, die God de kinderen van de mensen
gegeven heeft, niet om daarin hun geluk te vinden, maar om er door geoefend te worden,
geoefend te worden in onderscheidene genadegaven, door de verschillende gebeurtenissen, om
hun vertrouwen op God te beproeven door iedere verandering, en er toe opgevoed te worden,
en te leren overvloed te hebben en gebrek te lijden, Filipp. 4:12. Er is zeer veel arbeid en
moeite te zien onder de kinderen van de mensen, arbeid en smart vervullen de wereld. 

Deze arbeid en deze moeite zijn wat God over ons beschikt heeft, Hij heeft nooit bedoeld dat
deze wereld onze rust zal zijn, en ons daarom nooit bevolen er onze rust en gemak in te nemen.
Voor velen blijkt dit een gave, God geeft haar aan de mensen zoals de arts een medicijn geeft
aan zijn patiënt, om hem goed te doen. Deze bezigheid is ons gegeven om ons de wereld
moede te doen zijn en ons te doen verlangen naar de rust, die overblijft voor Gods volk. Zij is
ons gegeven om ons altijd wat te doen te laten hebben, want niemand van onze is in de wereld
gezonden om lui en ledig te zijn. Elke verandering bezorgt ons nieuw werk, waarvoor wij meer
in zorg moeten zijn dan over de uitkomst ervan. 



Prediker 3:11-15 

Wij hebben gezien welke wisselvalligheid er is in de wereld, en wij moeten niet verwachten dat
wij meer vastigheid in de wereld zullen vinden dan anderen erin gevonden hebben. Nu toont hij
hier dat de hand Gods in al deze veranderingen is, Hij heeft ieder schepsel datgene voor ons
gemaakt wat het voor ons is, en daarom moet ons oog altijd op Hem gericht zijn. 

1. Wij moeten ons hetgeen is ten nutte maken en moeten geloven dat het voor het
tegenwoordige het beste is, en er ons naar schikken. Hij heeft ieder ding goed gemaakt op zijn
tijd, vers 11, en daarom moeten wij zolang die tijd duurt er vrede mee hebben, ja wij moeten
ons in de schoonheid ervan verlustigen ieder ding is zoals God het gemaakt heeft, het is
werkelijk zoals Hij het heeft verordineerd te zijn niet zoals het ons toeschijnt. Wat ons hoogst
onaangenaam toeschijnt, is op zijn eigen tijd geheel en al zoals het wezen moet. Koude is even
normaal in de winter als warmte in de zomer, en op zijn beurt is de nacht een zwarte
schoonheid, zoals de dag op zijn beurt een heldere, schitterende schoonheid is. Er is een
verwonderlijke harmonie in de goddelijke voorzienigheid en al haar beschikkingen, zodat de
uitkomst ervan, als zij beschouwd wordt in haar strekking en in haar tijd, zeer schoon zal
blijken te zijn tot eer van God en tot vertroosting van hen, die op Hem vertrouwen. Wij zien nu
nog wel niet de volkomen schoonheid van de voorzienigheid, maar wij zullen haar zien, en het
zal een heerlijk gezicht wezen, als de verborgenheid Gods voleindigd zal zijn, dan zal het
blijken, dat alles op de beste en meest geschikte tijd gedaan is, en het zal de verwondering van
de eeuwigheid zijn, Deuteronomium 32:4. 

2. Wij moeten geduldig wachten op de volledige ontdekking van hetgeen ons ingewikkeld en
verward toeschijnt, erkennende dat wij het werk dat God gemaakt heeft van het begin tot het
einde toe niet kunnen uitvinden, en daarom over niets voor de tijd moeten oordelen. Wij
moeten geloven dat God alles goed gemaakt heeft ieder ding is goed gedaan, zoals bij de
schepping, zo ook in de voorzienigheid, en wij zullen het zien als het einde komt, maar voor
die tijd zijn wij onbevoegd om er over te oordelen. Terwijl het schilderij nog gemaakt wordt,
terwijl men nog bezig is het huis te bouwen, zien wij van geen van beide de schoonheid, maar
als de kunstenaar er de laatste hand aan gelegd heeft, dan blijkt het alles zeer goed te zijn. Wij
zien van Gods werken slechts het midden, wij zien ze niet van de beginne, want dan zouden wij
zien hoe verwonderlijk zij beraamd waren in de raad Gods, noch tot het einde ervan, dat het
werk kroont, en dan zouden wij zien hoe heerlijk het product is, maar wij moeten wachten
totdat de voorhang gescheurd is, en Gods handelingen niet beschuldigen, noch er een oordeel
over willen uitspreken. De verborgen dingen zijn niet voor ons. 

Deze woorden: Hij heeft de eeuw in hun hart gelegd, worden verschillend verstaan. 

a. Sommigen zien er een reden in waarom wij meer van Gods werk kunnen weten dan wij
ervan weten, aldus Dr. Pemble, God heeft zich niet zonder getuigenis gelaten van Zijn
rechtvaardige, gelijke en schone ordening van de dingen, maar heeft haar gesteld om
opgemerkt te worden in het boek van de wereld, en dit heeft Hij in het hart van de mensen
gesteld, Hij heeft de mens de begeerte en de macht gegeven om in goede mate de geschiedenis
van de natuur te verstaan met de loop van de menselijke zaken, zodat, indien de mensen zich
slechts tot een nauwkeurige waarneming van de dingen wilden begeven, zij in de meeste ervan
een bewonderenswaardig plan zouden ontdekken. 



b. Anderen zien er een reden in waarom wij niet zoveel van Gods werken kennen als wij ervan
zouden kunnen kennen, aldus bisschop Reynolds. "Wij hebben de eeuw, of de wereld, zozeer
in ons hart, zijn zo vervuld van gedachten en zorgen over wereldlijke dingen, dat wij noch de
tijd noch de gezindheid hebben om er Gods hand in te zien." De wereld heeft niet slechts bezit
gekregen van het hart, maar zij heeft er vooroordelen gevormd tegen de schoonheid van Gods
werken. 

3. Wij moeten tevreden zijn met ons lot in deze wereld, en blijmoedig berusten in de wil van
God over ons, en er ons naar schikken. Er is geen zeker, geen blijvend goed in deze dingen, er
wordt ons hier gezegd welk goed erin is vers 12, 13. Wij moeten er een goed gebruik van
maken. 

A. Ten voordele van anderen, al het goed, dat er in is, is er goed mee te doen, aan ons gezin,
aan onze naburen, aan de armen, aan het publiek, aan zijn burgerlijke en godsdienstige
belangen. Waarvoor hebben wij ons bestaan onze geestvermogens en onze bezittingen,
waarvoor anders dan om er op de ene of andere wijze ons geslacht mee te dienen? Wij dwalen
als wij denken dat wij geboren waren voor onszelf, neen, het is ons werk, onze opdracht goed
te doen, daarin ligt het ware genot, en wat aldus besteed wordt is het best opgelegd en zal het
meeste voordeel opleveren. 

Merk op: het is om goed te doen in dit leven, dat kort en onzeker is, wij hebben slechts een
kleine tijd om er goed in te doen, en derhalve is het ons nodig de tijd uit te Lopen. Het is in dit
leven, waarin wij in een toestand zijn van op de proef gesteld te worden voor een ander leven.
Ieders leven is zijn gelegenheid om datgene te doen, wat hem te stade zal komen in de
eeuwigheid. 

B. Tot onze eigen vertroosting. Laat ons het goede genieten van onze arbeid, daar dit een gave
Gods is, en er aldus God in genieten en Zijn liefde smaken, Hem dank brengen en Hem tot het
middelpunt maken van onze blijdschap, eten en drinken tot Zijn eer, en Hem dienen met
vrolijkheid en goedheid des harten vanwege de veelheid van alles. 

Indien alle dingen in deze wereld zo onzeker zijn, dan is het dwaas van de mensen om thans
gierig te sparen ten einde op te garen voor de toekomst, het is beter om goedsmoeds en nuttig
te leven op hetgeen wij hebben, en de morgen voor zichzelf te laten zorgen. Genade en
wijsheid om dit te doen is de gave van God, en het is een goede gave, die de gaven van Zijn
voorzienige milddadigheid kroont. 

4. Wij moeten volkomen tevreden zijn met al de beschikkingen van de goddelijke
voorzienigheid, beide ten opzichte van onze persoonlijke en van de openbare belangen en
aangelegenheden, en er eenswillend mee zijn, omdat God in alles datgene tot stand brengt wat
voor ons bestemd en bepaald is, en handelt naar de raad Zijns willens. En hier wordt ons
gezegd: 

A. Dat die raad niet veranderd kan worden en het daarom onze wijsheid is om van de nood een
deugd te maken door ons er aan te onderwerpen. Het moet wezen zoals God wil. Ik weet en
ieder die iets weet van God weet het dat al wat God doet in eeuwigheid zal zijn, vers 14. Hij is
één van zin, en wie zal Hem dan doen afkeren? Zijn maatregelen worden nooit verbroken en
nooit behoeft Hij nieuwe te nemen. Wat Hij voorgenomen heeft zal tot stand komen, en geheel
de wereld is niet bij machte het te verhinderen. Daarom betaamt het ons te zeggen: "Laat het



wezen zoals God wil", want hoe dit ook tegen onze plannen en belangen moge indruisen,
Godswil is Zijn wijsheid. 

B. Dat die raad niet veranderd behoeft te worden, want er is niets verkeerds in, niets dat
verbeterd behoeft te worden. Indien wij het alles tegelijk konden overzien, wij zouden zien dat
alles zo volmaakt is, dat er niets aan is toe te doen, want er ontbreekt niets aan, en dat er niets
van is af te doen, want er is niets onnodigs in, niets dat gemist kan worden. Gelijk het Woord
van God, zo zijn ook de werken van God allen volmaakt in hun soort, en het is verwaand in
ons om er aan toe te willen doen of er iets aan te willen verminderen, Deuteronomium 4:2. Het
is daarom evenzeer ons belang als onze plicht om onze wil in onderwerping te brengen aan
Gods wil. 

5. Wij moeten er ons op toeleggen om te beantwoorden aan Gods doel in al de beschikkingen
van Zijn voorzienigheid, hetwelk in het algemeen is: ons godsdienstig te maken. God doet
alles, opdat de mensen zullen vrezen voor Zijn aangezicht, hen ervan te overtuigen dat er een
God boven hen is, die een soevereine heerschappij over hen heeft, tot wiens beschikking zij zijn
en in wiens hand hun tijden zijn en alle gebeurtenissen, die hen betreffen, dat zij daarom steeds
hun ogen op Hem gericht moeten houden, om Hem te eren en te aanbidden, Hem te erkennen
in al hun wegen Hem zorgvuldig in alles te behagen, en bevreesd te zijn om Hem in iets te
beledigen. Aldus verandert God Zijn beschikkingen, en is toch onveranderlijk in Zijn raad, niet
om ons in verwarring te brengen, en nog veel minder om ons tot wanhoop te brengen, maar om
ons onze plicht jegens Hem te leren en ons aan te sporen om hem te doen. Wat God bedoelt in
de regering van de wereld is: de godsdienst onder de mensen te steunen en te bevorderen. 

6. Welke veranderingen wij in deze wereld ook zien of gewaarworden, wij moeten de
onverbreekbare standvastigheid van Gods regering erkennen. De zon gaat op en onder, de
maan wast en neemt af, en toch zijn beide waar zij waren, en haar omwentelingen geschieden
van de beginne af naar dezelfde methode, naar de ordeningen des hemels, en evenzo is het met
de gebeurtenissen van de voorzienigheid, vers 15. Hetgeen dat geweest is, dat is nu. God is
niet meer onlangs begonnen deze methode te gebruiken, neen, de dingen zijn altijd even
veranderlijk en onzeker geweest als zij nu zijn, en zo zullen zij blijven, wat wezen zal, dat is
alreeds geweest, en daarom spreken wij niet nadenkend als wij zeggen: "De wereld is stellig
nooit zo slecht geweest, als zij nu is", of: "De tijden zullen nooit beter worden," zij kunnen
beter worden met ons, en na een tijd om te treuren kan een tijd komen om blij te zijn, maar ook
die zal nog onderhevig zijn aan de gewone hoedanigheid, het algemene lot. Gelijk de wereld
was, is zij, en zal zij zijn, standvastig in onstandvastigheid, want God zoekt het voorbijgegane,
herhaalt wat Hij tevoren gedaan heeft, en handelt niet anders met ons dan Hij met goede
mensen placht te handelen, en zal om onzentwil de aarde verlaten worden, en zal een rots
verzet worden uit haar plaats. Er is ons geen verandering overkomen, noch heeft er ons een
verzoeking door bevangen, dan die aan alle mensen gemeen is. Laat ons in voorspoed niet
hoogmoedig of zorgeloos zijn, want God kan een voorbijgegane benauwdheid terugroepen, en
haar bevelen ons te grijpen en onze vrolijkheid te bederven, Psalm 30:8. En laat ons evenmin
wanhopen in tegenspoed, want God kan de zegeningen en voorrechten van vroeger
terugroepen, zoals Hij dat voor Job gedaan heeft. Wij kunnen dit toepassen op onze
voorbijgegane daden en ons gedrag onder de veranderingen, die er met ons plaatshadden. God
zal rekenschap van ons eisen voor het verleden, en daarom behoren wij, als wij in een nieuwe
toestand komen, onszelf te oordelen wegens onze zonden in onze vorige toestand hetzij van
voorspoed of van beproeving. 



HOOFDSTUK 4

1 Daarna wende ik mij, en zag aan al de onderdrukkingen, die onder de zon geschieden; en
ziet, er waren de tranen der verdrukten, en dergenen, die geen trooster hadden; en aan de zijde
hunner verdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen vertrooster.
2 Dies prees ik de doden, die alrede gestorven waren, boven de levenden, die tot nog toe
levend zijn.
3 Ja, hij is beter dan die beiden, die nog niet geweest is, die niet gezien heeft het boze werk, dat
onder de zon geschiedt.
4 Verder zag ik al den arbeid en alle geschikkelijkheid des werks, dat het den mens nijd van
zijn naaste aanbrengt. Dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes.
5 De zot vouwt zijn handen samen, en eet zijn eigen vlees.
6 Een hand vol met rust is beter, dan beide de vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes.
7 Ik wendde mij wederom, en ik zag een ijdelheid onder de zon;
8 Daar is er een, en geen tweede; hij heeft ook geen kind, noch broeder; nochtans is van al zijn
arbeid geen einde; ook wordt zijn oog niet verzadigd van den rijkdom, en zegt niet: Voor wien
arbeide ik toch, en doe mijn ziel gebrek hebben van het goede? Dit is ook ijdelheid, en het is
een moeilijke bezigheid.
9 Twee zijn beter dan een; want zij hebben een goede beloning van hun arbeid;
10 Want indien zij vallen, de een richt zijn metgezel op; maar wee den ene, die gevallen is,
want er is geen tweede om hem op te helpen.
11 Ook, indien twee te zamen liggen, zo hebben zij warmte; maar hoe zou een alleen warm
worden?
12 En indien iemand den een mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan; en een
drievoudig snoer wordt niet haast gebroken.
13 Beter is een arm en wijs jongeling, dan een oud en zot koning, die niet weet van meer
vermaand te worden.
14 Want een komt uit het gevangenhuis, om koning te zijn; daar ook een, die in zijn koninkrijk
geboren is, verarmt.
15 Ik zag al de levenden wandelen onder de zon, met den jongeling, den tweede, die in diens
plaats staan zal.
16 Er is geen einde van al het volk, van allen, die voor hen geweest zijn; de nakomelingen
zullen zich ook over hem niet verblijden; gewisselijk, dat is ook ijdelheid en kwelling des
geestes. 
17 Bewaar uw voet, als gij tot het huis Gods ingaat, en zijt liever nabij om te horen, dan om
der zotten slachtoffer te geven; want zij weten niet, dat zij kwaad doen.

 



Salomo had de ijdelheid van deze wereld aangetoond in de verzoeking, die de machthebbenden
gevoelen om hun onderhorigen te verdrukken en te vertreden. Nu toont hij hier aan: 

I. In welke verzoeking de verdrukten zijn om ontevreden en ongeduldig te wezen, vers 1-3. 

II. De verzoeking waarin zij zich bevinden, die hun gemak liefhebben, om hun gemak te nemen
en hun werk te veronachtzamen uit vrees van benijd te worden, vers 4-6. 

III. De dwaasheid om overvloed van werelds goed op te stapelen, vers 7, 8. 

IV. Een geneesmiddel tegen die dwaasheid in het zich bewust worden van het voordeel van de
samenleving en van wederzijds hulpbetoon, vers 9-12. Het wisselvallige, zelfs van de
koninklijke waardigheid, niet alleen door de dwaasheid van de vorst zelf, vers 13, 14, maar
door de wispelturigheid van het volk, al is de vorst ook nog zo goed en verstandig, vers 15,
16. Zelfs de koningen bezitten geen kroonrecht, waardoor zij vrijgesteld worden van de
ijdelheid en de kwelling, die aan de dingen verbonden zijn, zo laat dan niemand anders
verwachten ervan vrijgesteld te worden. 



Prediker 4:1-3 

Salomo had een grote ziel, 1 Koningen 4:29 en het blijkt dat hij ook een tedere zorg voor en
belangstelling had in het ongelukkige deel van het mensdom, kennis nam van de beproeving
van de beproefden. Hij had de verdrukkers bestraft, Hoofdstuk  3:16, 17, en hen herinnerd aan
het toekomende oordeel, hier nu let hij op de verdrukten, dit deed hij ongetwijfeld als vorst,
om hun recht te doen tegen hun tegenpartij, want hij vreesde God en heeft ook de mensen
ontzien. Maar hier doet hij het als prediker, en toont: 

1. De ellende van hun toestand, vers 1. Van hen spreekt hij met diep gevoel en medelijden.
Het smartte hem: 

A. Te zien dat macht de overhand had tegen recht, te zien dat er zoveel verdrukking was onder
de zon, te zien dat dienstknechten, arbeiders en arme werklieden verdrukt worden door hun
meesters, die misbruik maken van hun nooddruft om hun de voorwaarden op te leggen die zij
verkozen, schuldenaars verdrukt te zien door wrede schuldeisers, en ook schuldeisers verdrukt
te zien door bedrieglijke schuldenaars, huurders of pachters verdrukt te zien door harde
landheren, en wezen door ontrouwe voogden, en het ergste van alles onderdanen verdrukt te
zien door willekeurig heersende vorsten en onrechtvaardige rechters. Zulke verdrukkingen
geschieden onder de zon, boven de zon heerst een eeuwige gerechtigheid. De wijzen letten op
deze verdrukkingen en beramen middelen om de verdrukten te hulp te komen. Welgelukzalig is
hij, die acht slaat op de armen, Psalm 41:2. 

B. Te zien hoe de verdrukten het onrecht ter harte namen, dat hun aangedaan werd. Hij zag de
tranen van de verdrukten, en kon het misschien niet laten om met hen te wenen. De wereld is
een plaats van wenenden, waarheen wij ook de blik richten, overal doet zich een treurig toneel
voor ons op in de tranen van hen, die op de een of andere wijze verdrukt worden. Zij vinden
dat het doelloos is te klagen, en daarom treuren zij in stilte, zoals Job, Hoofdstuk  16:20,
30:28. Maar zalig zijn die treuren. 

C. Te zien hoe machteloos zij waren om zichzelf te helpen, aan de zijde van hun verdrukkers
was macht, om als zij oprecht gedaan hadden er bij te blijven, zodat de armen met een sterke
hand terneer geworpen werden, en geen middel hadden om zich recht te verschaffen. Het is
treurig om macht in verkeerde handen te zien, en hetgeen de mens gegeven was om er goed
mee te doen, aangewend te zien tot het doen van onrecht. 

D. Te zien hoe zij en hun rampen gering geacht werden door hen, die hen omringden. Zij
weenden en hadden behoefte aan vertroosting, maar er was niemand, die hun die vriendelijke
dienst bewees, zij hadden geen vertrooster. Zij, die hen moesten vertroosten, durfden niet uit
vrees van de verdrukkers te mishagen terwijl zij trachtten hun vertroosters te zijn tot hun
metgezellen gemaakt te worden, dat is: tot deelgenoten in hun verdrukking. Het is treurig om
zo weinig menselijkheid te zien onder de mensen. 

2. De verzoekingen van hun toestand. Aldus hard behandeld wordende, zijn zij in verzoeking
om het leven te haten en te verachten, en hen te benijden, die dood en begraven zijn, en te
wensen dat zij nooit waren geboren, vers, 3 en Salomo is bereid om met hen in te stemmen,
want het dient om te bewijzen, dat alles ijdelheid is en kwelling, daar het leven zelf dit dikwijls
is, en als wij het in vergelijking met de gunst en de genieting van God zoals Paulus
Handelingen 20:24, Filipp. 1:23 niet achten, dan is het onze roem, maar indien het slechts,



zoals hier, vanwege de ellende is, die er aan is verbonden, dan is het onze zwakheid, en dan
oordelen wij er in naar het vlees, zoals Job en Elia gedaan hebben. 

A. Hier acht hij hen gelukkig, die met dit ellendige leven afgedaan hebben, hun rol hebben
gespeeld en het toneel hebben verlaten, ik prees de doden, die reeds gestorven waren gedood
werden, of een snelle doortocht deden door de wereld, de oceaan des levens langs de kortste
weg zijn overgestoken, reeds gestorven voordat zij het leven nog goed begonnen waren, hun
lot behaagde mij, en als zij het zelf gekozen hadden, zou ik hun wijsheid geroemd hebben,
omdat zij slechts een blik in de wereld geslagen hebben en er zich toen uit terugtrokken, alsof
zij er niet van hielden. Ik kwam tot de gevolgtrekking, dat het beter was met hen dan met de
levenden, die tot nog toe levend zijn, de lange en zware ketting van het leven met zich mee te
slepen en zijn moeizame ogenblikken ten einde brengen. Dit kan vergeleken worden, niet met
Job 3:20, 21, maar met Openbaring 14:13, waar in tijden van vervolging, (en de zodanige
beschrijft hier Salomo) het niet de hartstocht is van de mens, maar de Geest van God, die zegt:
Zalig zijn de doden, die in de Heer sterven, van nu aan. De toestand van de heiligen, die
gestorven zijn, heengegaan zijn om te rusten bij God, is in vele opzichten beter en meer
begerenswaardig dan de toestand van de levende heiligen, die hun arbeid en hun strijd nog
voortzetten. 

B. Hij acht hen gelukkig, die nooit dit ellendige leven begonnen zijn, ja, zij zijn het gelukkigst
van allen, hij is beter dan die beiden, die nog niet geweest is. Het is beter nooit te zijn geboren,
dan geboren te zijn en het boze werk te zien, dat onder de zon geschiedt, zoveel goddeloosheid
te zien bedrijven, zoveel onrecht dat geschiedt, en niet slechts niet instaat te zijn om de zaak te
verbeteren, maar nog te lijden voor weldoen. Een godvruchtig man heeft, in welke
rampspoedige toestand hij zich ook bevindt in deze wereld, toch geen reden om te wensen dat
hij nooit ware geboren, daar hij toch de Heer verheerlijkt zelfs in de vuren, en ten laatste voor
eeuwig gelukkig zal zijn, ook behoort niemand dit, zolang als hij leeft, te wensen, want zolang
er leven is is er hoop, een mens is nooit rampzalig voor hij in de hel is. 



Prediker 4:4-6 

Hier keert Salomo terug tot de waarneming en beschouwing van de ijdelheid en kwelling des
geestes, die aan de zaken van deze wereld verbonden zijn, en waarvan hij tevoren gesproken
had, Hoofdstuk  2:11. 

1. Als iemand schrander en behendig en voorspoedig is in zijn zaken, dan bezorgt hem dit de
kwaadwilligheid van zijn naburen, vers 4. Hij geeft zich zeer veel moeite en getroost zich allen
arbeid, hij verkrijgt zijn bezitting niet op gemakkelijke wijze, het kost hem zeer veel zwoegen
en zweten, ook verkrijgt hij haar niet op oneerlijke wijze, hij doet niemand tekort bedriegt
niemand maar door zich met alle naarstigheid op zijn zaken toe te leggen en ze te besturen naar
de regelen van billijkheid en goede trouw, en toch brengt het hem de nijd aan van zijn naaste,
en nog te meer wijl hij om zijn eerlijkheid een goeden naam heeft verkregen. Dit toont: 

a. Hoe weinig nauwgezet van geweten de meeste mensen zijn, daar zij een wrok hebben tegen
hun naaste, hem boze woorden toevoegen en hem ondienst doen, alleen maar omdat hij
vernuftiger is dan zij, en meer ijverig, en meer van de zegen des hemels ontvangt. Kaïn
benijdde Abel, Ezau Jakob en Saul David, en allen om hun rechtvaardige werken. Dit is
bepaald duivels. 

b. Hoe weinig genot wijze en nuttige mensen moeten verwachten in deze wereld. Al gedragen
zij zich nog zo verstandig en voorzichtig, zij kunnen er niet aan ontkomen benijd te worden, en
wie zal voor nijdigheid bestaan? Spreuken 27:4. Zij, die uitmunten in deugd, zullen altijd een
doorn in het oog zijn van hen, die zich tebuiten gaan in ondeugd, hetgeen ons niet de moed
moet benemen voor enigerlei goed of geschikt werk, maar ons moet aansporen om er de lof
voor te verwachten, niet van mensen, maar van God, maar niet te rekenen op voldoening of
geluk in het schepsel, want indien geschikt werk blijkt ijdelheid en kwelling des geestes te zijn,
dan kunnen geen werken onder de zon iets anders blijken te zijn. Maar voor ieder geschikt
werk zal de mens goedkeuring van zijn God verkrijgen, en dan behoeft hij het zich niet aan te
trekken als hij door zijn naaste wordt benijd, alleen zal het hem de wereld minder doen
liefhebben. 

2. Als iemand dom is in zijn zaken en er allerlei vergissingen en flaters in maakt, dan doet hij
slecht voor zichzelf, vers 5. De zot, die aan zijn werk gaat alsof zijn handen omwonden of
samengevouwen waren, die alles even links en onhandig doet, de luiaard want hij is de zot die
zijn gemak liefheeft, en zijn handen samenvouwt om ze warm te houden omdat zij weigeren te
werken, hij eet zijn eigen vlees, is een kannibaal voor zichzelf, brengt zich tot zo’n ellendige
toestand, dat hij niets anders te eten heeft dan zijn eigen vlees, tot zo’n wanhopige toestand,
dat hij uit ergernis zijn eigen vlees wil eten. Hij heeft het leven van een hond honger en gemak.
Omdat hij ijverige mensen, die voorspoedig zijn in de wereld, benijd ziet, gaat hij tot het andere
uiterste over, opdat hij niet benijd zal worden voor zijn geschikt werk, doet hij alles verkeerd,
en verdient niet beklaagd te worden. Luiheid is een zonde, die zichzelf straft. 

De volgende woorden: een handvol met rust is beter dan beide de vuisten vol met arbeid en
kwelling des geestes, vers 6, kunnen genomen worden, hetzij: 

a. Als het argument van de luiaard om zijn luiheid te verontschuldigen. Hij vouwt zijn handen
samen en maakt ter rechtvaardiging van zichzelf van een goede waarheid een verkeerd gebruik
en een verkeerde toepassing, alsof, omdat een weinig met rust beter is dan overvloed met



twisten, daarom een weinig met luiheid beter is dan overvloed met eerlijke arbeid, zo wijs is hij
in zijn eigen ogen, Spreuken 26:16. Maar, 

b. Ik houd het veeleer voor Salomo’s raad om het midden te houden tussen de arbeid, die
iemand doet benijden, en de traagheid, die iemand zijn eigen vlees doet eten. Laat ons door
eerlijke vlijt de handvol aangrijpen, opdat het ons niet aan het nodige zal ontbreken, maar niet
beide de vuisten vol willen grijpen, dat ons slechts kwelling des geestes zal veroorzaken.
Matige arbeid en matig gewin zullen het beste wezen. Een mens kan slechts een handvol van de
wereld hebben, en er toch met grote rust en kalmte van genieten, met tevredenheid des harten,
vrede van de consciëntie en de liefde en welwillendheid van zijn naasten, terwijl velen, die
beide de vuisten vol hebben, meer hebben dan het hart kan begeren, daarbij zeer veel arbeid en
kwelling des geestes hebben. Het is te vrezen dat zij, die niet leven kunnen op een weinig, niet
zouden leven, zoals zij moeten, en zoals zij behoren te leven, al hadden zij nog zoveel. 



Prediker 4:7-12 

Salomo wijst hier op een ander voorbeeld van de ijdelheid van deze wereld, namelijk hoe het
dikwijls gebeurt dat, hoe meer de mensen ervan hebben, hoe meer zij zouden willen hebben, en
dit jagen zij zo ijverig na, dat zij geen genot hebben van hetgeen zij bezitten. Nu wijst Salomo
hier aan 

1. Dat zelfzucht de oorzaak is van dat kwaad, vers 7, 8. Daar is één, die om niemand geeft dan
om zichzelf, zich om niemand bekommert, maar, indien hij kon, alleen in het midden van de
aarde geplaatst zou willen worden. Er is geen tweede, en hij verlangt ook naar geen tweede,
één mond is genoeg in een huis, denkt hij, en hij mort tegen alles wat aan een ander ten koste
wordt gelegd. Zie hoe deze hebzuchtige mestworm hier beschreven wordt 

A. Hij maakt zich tot een slaaf van zijn bezigheid. Hoewel er niemand ten zijnen laste is hij
heeft kind noch broeder en hij voor zichzelf te zorgen heeft, niemand van hem afhankelijk is, en
hij geen arme bloedverwanten heeft, en hij niet durft huwen uit vrees voor de onkosten van het
onderhoud van een gezin is er aan al zijn arbeid geen einde, dag en nacht is hij er aan bezig,
vroeg en laat, en nauwelijks gunt hij zichzelf, of hun die in zijn dienst zijn, enige rust. Hij
bepaalt zich niet tot zijn eigen beroep, maar wil de hand hebben in alles, waar hij winst uit kan
behalen. Zie Psalm 127:2. 

B. Nooit denkt hij genoeg te hebben, zijn oog wordt niet verzadigd van de rijkdom. Hebzucht
wordt de begeerlijkheid van de ogen genoemd, 1 Johannes 2:16, omdat het te zien met zijn
ogen alles is wat de wereldling schijnt te begeren, Prediker 5:10. Hij heeft genoeg voor zijn
rug, zoals bisschop Reynolds opmerkt voor zijn buik, voor zijn beroep, voor zijn gezin, en om
fatsoenlijk in de wereld te kunnen leven, maar hij heeft niet genoeg voor zijn ogen, ofschoon hij
het slechts kan zien, slechts zijn geld kan tellen, en het niet van zich kan verkrijgen om het te
gebruiken, is hij toch niet tevreden, omdat hij niet meer heeft om er zijn ogen op te vergasten. 

C. Hij ontzegt zich het genot van hetgeen hij heeft. Hij laat zijn ziel gebrek hebben aan het
goede. Als onze ziel gebrek heeft aan het goede, dan zijn wijzelf het, die haar gebrek laten
lijden. Anderen kunnen ons beroven van uitwendig goed, maar zij kunnen ons niet van genade
en vertroosting beroven, ons geestelijk goed. Het is onze eigen schuld als wij geen genot
hebben, maar velen zijn zo begerig naar de wereld, dat zij in het najagen ervan hun ziel beroven
van het goede, hier en voor eeuwig schipbreuk lijden van het geloof en van een goed geweten,
zich beroven niet alleen van de gunst van God en het eeuwige leven, maar ook van het
genoegen van deze wereld en het tegenwoordige leven. Wereldse mensen zijn, terwijl zij
voorgeven wijs te zijn voor zichzelf, in werkelijkheid vijanden van zichzelf. 

D. Hij heeft er geen verontschuldiging voor om dit te doen. Hij heeft kind noch broeder
niemand aan wie hij verplicht is, aan wie hij tot zijn voldoening kan besteden wat hij heeft
terwijl hij leeft, niemand voor wie hij liefde of vriendelijkheid gevoelt, en wie hij het kan
nalaten als hij sterft, niemand die arm is, of die hem dierbaar is. 

E. Hij ziet zelf de dwaasheid hiervan niet in, hij vraagt zich niet af: "Voor wie arbeid ik aldus?
Arbeid ik, zoals ik moest, voor de eer van God, en opdat ik wat heb te geven aan hen, die
nooddruftig zijn? Besef, overweeg ik dat het slechts voor het lichaam is dat ik arbeid, voor een
stervend lichaam, voor anderen, en ik weet niet voor wie. misschien voor een dwaas, die het
even snel zal verstrooien als ik het vergaderd heb, misschien voor een vijand, die ondankbaar



zal zijn aan mijn nagedachtenis?" Voor hen, die zich moeite geven omtrent deze wereld is het
verstandig om eens te bedenken en na te gaan voor wie zij zich al die moeite geven, en of het
wezenlijk van de moeite waard is om hun ziel gebrek te doen hebben aan het goede, teneinde
het aan een vreemde te geven. Als de mensen hieraan niet denken, dan is het ijdelheid en een
moeilijke bezigheid, zij maken zich beschaamd en kwellen zich zonder doel. 

2. Dat gezelligheid het geneesmiddel is tegen dit kwaad. De mensen zijn aldus gierig, omdat zij
alleen voor zichzelf leven. Nu toont Salomo hier door verscheidene voorbeelden, dat het niet
goed is voor de mens om alleen te zijn, Genesis 2:18. Hij bedoelt ons hiermede beide het
huwelijk en vriendschap aan te bevelen, twee dingen, die hebzuchtige gierigaards afwijzen
vanwege de onkosten, die er mee gepaard gaan. Maar het gerief en het voordeel van beide zijn
zo groot, dat, zo zij met voorzichtigheid en beleid worden aangegaan, zij die onkosten
ruimschoots zullen vergoeden. Zelfs in het paradijs kon de mens niet gelukkig zijn zonder een
gezellin, en daarom is hij niet spoediger geschapen en uitgehuwelijkt. 

A. Salomo stelt dit vast als een waarheid, dat twee beter zijn dan één, en gelukkiger tezamen
dan zij ieder afzonderlijk konden zijn meer behagen hebbende in elkaar dan zij alleen in zichzelf
konden hebben, wederkerig dienstbaar zijnde aan elkanders welvaren, en door vereende
krachten beter instaat om goed te doen aan anderen. Zij hebben een goede beloning voor hun
arbeid, welke dienst zij ook doen, hij wordt hun op een andere wijze vergolden. Hij, die alleen
zichzelf dient, heeft ook alleen zichzelf voor betaalmeester, en gewoonlijk blijkt hij meer
onrechtvaardig en ondankbaar jegens zichzelf dan zijn vriend, indien hij die diende, jegens hem
zou wezen, getuige hij, die eindeloos arbeidde en toch zijn ziel gebrek liet hebben aan het
goede, hij heeft geen beloning van zijn arbeid, maar hij die vriendelijk is voor een ander, heeft
een goede beloning. Het genoegen en het voordeel van heilige liefde zullen een overvloedige
beloning zijn voor al het werk en de arbeid van de liefde. 

B. Daar leidt hij het kwaad van de eenzaamheid van af: Wee hem die alleen is, hij is
blootgesteld aan vele verzoekingen, waartegen goed gezelschap en vriendschap hem zouden
helpen om op zijn hoede te zijn. Hem ontbreekt het voordeel dat iemand heeft van het
aangezicht, dat is: door de steun van zijn vriend, zoals ijzer dat men scherpt met ijzer. Een
klooster- of kluizenaarsleven was dus nooit bedoeld voor een staat van volmaaktheid, ook
moeten zij niet de grootste liefhebbers van God geacht worden te zijn, die het niet van zich
kunnen verkrijgen om iemand anders lief te hebben. 

3. Hij bewijst het door onderscheidene voorbeelden van het voordeel van vriendschap. 

A. Hulp in nood. Het is goed voor twee om samen te reizen, want indien de één valt, en
misschien wel zo dat hij niet instaat is om alleen op te staan, dan zal de ander bereid zijn om
hem op te helpen. Een vriend in de nood is inderdaad een vriend, terwijl iemand, die alleen reist
en valt, verloren kan zijn uit gebrek aan een weinig hulp. Indien iemand in zonde valt, zijn
vriend zal hem helpen om hem terecht te brengen met de geest van de zachtmoedigheid, indien
hij valt in moeilijkheid of benauwdheid, zijn vriend zal hem helpen door hem te vertroosten en
zijn leed te verzachten. 

B. Wederzijdse warmte. Gelijk een medereiziger van nut is "amices pro vehiculo een vriend
kan zeer goed een rijtuig vervangen" zo is dit ook een bedgenoot, indien twee tezamen liggen,
zo hebben zij warmte. Zo worden deugdzame en godvruchtige genegenheden op gewekt door



goed gezelschap, en christenen verwarmen elkaar door elkaar op te wekken tot liefde en goede
werken. 

C. Verenigde kracht. Als een vijand een man alleen vindt, dan zal hij hem waarschijnlijk
overweldigen, hij moet zich zonder hulp tegen hem verweren en zal het onderspit moeten
delven maar als hij een tweede heeft, dan zal hij wei tegen de vijand bestand zijn, twee zullen
tegen hem bestaan "Gij zult mij helpen tegen mijn vijand, en ik zal u helpen tegen de uwe," naar
de overeenkomst tussen Joab en Abisai, 2 Samuel 10:11, en aldus zijn beide overwinnaars,
terwijl zij, indien zij ieder afzonderlijk hadden moeten strijden, beide overwonnen zouden zijn,
zoals van de oude Britten gezegd werd, toen de Romeinen in hun land vielen: "Dum singuli
pugnant, universi vincuntur" terwijl zij in afzonderlijke groepen streden, offeren zij de
algemene zaak op. In onze geestelijke strijd kunnen wij elkaar behulpzaam zijn, zowel als in
ons geestelijk werk, na de vertroosting van gemeenschap met God komt die van de
gemeenschap van de heiligen. Hij besluit met dit spreekwoord: Een drievoudig snoer wordt
niet snel gebroken, evenmin als een bundel pijlen, hoewel ieder afzonderlijke draad en iedere
afzonderlijke pijl gemakkelijk verbroken wordt. Twee tezamen vergelijkt hij bij een drievoudig
snoer, want waar twee innig samenverbonden zijn in heilige liefde en gemeenschap, zal
Christus door Zijn Geest tot hen komen en de derde zijn, zoals Hij zich bij de een drievoudig
snoer, dat nooit verbroken kan worden. Zij, die in liefde wonen, wonen in God, en God in hen. 



Prediker 4:13-16 

Salomo was zelf een koning, en dus ken men hem toestaan om met meer vrijmoedigheid en
minder terughouding dan een ander over de ijdelheid van de koninklijke waardigheid te
spreken, die hij hier als iets onzekers aantoont. Hij had dit al gezegd in Spreuken 27:24. Zal de
kroon van geslacht tot geslacht zijn? Zijn zoon bevond dat dit niet zo is. Niets is meer glibberig
dan de hoogste plaats van eer zonder wijsheid en de liefde des volks. 

1. Een koning is niet gelukkig, of hij moet wijsheid hebben, vers 13, 14. Hij, die waarlijk wijs
is, waarlijk verstandig en vroom, is, al is hij ook arm in de wereld, en zeer jong en daarom
geminacht, beter, van meer waarde en meer achtenswaardig en zal een groter zegen zijn voor
zijn geslacht, dan een koning, dan een oud koning, een man dus, die beide om zijn jaren en om
zijn waardigheid achtbaar is, indien hij dwaas is, en zelf de openbare zaken niet weet te
besturen, noch vermaand of geraden wil worden door anderen, die niet weet van meer
vermaand te worden, niet wil toestaan dat hem een raad of een waarschuwing wordt gegeven.
Niemand uit zijn omgeving durft hem tegenspreken, naar de raad of de waarschuwing, die hem
gegeven wordt, wil hij niet luisteren. Het is zo ver van een deel uit te maken van de eer van
koningen om niet vermaand te worden, dat het juist hun grootste oneer is. Dwaasheid en
eigenzinnigheid gaan gewoonlijk samen, en zij, die vermaning het meest nodig hebben, kunnen
haar het moeilijkst dragen. Maar noch een hoge leeftijd noch eretitels zullen de mensen achting
bezorgen, indien zij geen ware wijsheid en deugd hebben om hen aan te bevelen, terwijl
wijsheid en deugd de mensen eer zullen verkrijgen, zelfs als zij het nadeel van jeugd en
armoede tegen zich hebben. 

Om te bewijzen dat de wijze jongeling beter is dan de zotte koning, toont hij aan waar ieder
hunner toe komt, vers 14. 

a.Een arme man komt er door zijn wijsheid toe om bevorderd te worden, zoals Jozef, die, toen
hij nog jong was, uit de gevangenis werd gebracht om de tweede in het koninkrijk te zijn,
welke geschiedenis Salomo hier op het oog schijnt te hebben. Soms verheft Gods
voorzienigheid de armen uit het stof, om hen te doen zitten bij de prinsen, Psalm 113:7, 8.
Wijsheid heeft niet slechts de vrijheid van de mensen bewerkt, maar ook hun waardigheid, hen
opgeheven van de mesthoop, van de kerker tot de troon. 

b. Door zijn dwaasheid en eigenzinnigheid komt een koning er toe om verarmd te worden.
Hoewel hij in zijn koninkrijk geboren was, er door erfrecht toe gekomen is, hoewel hij er in
geleefd heeft tot hij oud is geworden, en tijd heeft gehad om zijn schatkist te vullen, zal hij
toch, als hij verkeerde maatregelen neemt en niet meer vermaand wil worden, denkende dat hij,
omdat hij oud is, dit nu niet meer nodig heeft, arm worden, zijn schatkist is uitgeput, en
misschien is hij genoodzaakt om afstand te doen van zijn kroon, en zich in het ambteloos leven
terug te trekken. 

2. Een koning zal zich waarschijnlijk niet staande kunnen houden, als hij niet wezenlijk deelt in
de liefde van zijn volk, dit wordt te kennen gegeven, hoewel enigszins bedekt, in de twee
laatste verzen. 

a. Hij die koning is, moet een opvolger hebben, een tweede, een kind, dat in zijn plaats zal
staan, zijn eigen kind, of wel die arme en wijze jongeling, van wie hij gesproken had in vers 13.



Als koningen oud worden, moeten zij de vernedering hebben van hen te zien, die hen
verdringen, en in hun plaats zullen staan. 

b. Gewoonlijk zal het volk de opgaande zon aanbidden, alle de levenden wandelen onder de
zon met de jongeling, de tweede, zij staan zijn belangen voor, zijn met hem bekend, maken
hem het hof, meer dan aan zijn vader, op wie zij zien als aftredende van het toneel, en die zij
verachten, omdat zijn beste dagen voorbij zijn. Salomo dacht hierover na, hij zag, dat dit de
gezindheid was van zijn eigen volk, hetgeen reeds terstond na zijn dood uitkwam in hun klacht
over zijn regering en hun haken naar verandering. 

c. De mensen zijn nooit lang rustig en tevreden. Daar is geen einde, geen rust, van al het volk,
zij zijn altijd verzot op veranderingen, en weten niet wat zij hebben willen. 

d. Dit is niets nieuws, het is zo geweest met allen, die voor hen geweest zijn, in iedere eeuw
zijn hier voorbeelden van geweest, zelfs Samuël en David konden het volk niet altijd behagen. 

e. Zoals het geweest is, zal het waarschijnlijk nog zijn. De nakomelingen zullen van dezelfde
geest zijn, en zullen zich niet lang verblijden in hem, die zij in het eerst zo schenen te beminnen.
Heden: Hosanna, morgen: Kruisig! 

f. Het kan niet anders dan een smart wezen voor vorsten, om zich zo veronachtzaamd te zien
door hen, die zij aan zich zochten te verplichten, en op wie zij vertrouwd hebben. Er is geen
trouw, geen standvastigheid in de mens. Dit is ijdelheid en kwelling van des geest. 



HOOFDSTUK 5

5:2 (5:1) Wees niet te snel met uw mond, en uw hart haaste niet een woord voort te brengen
voor Gods aangezicht; want God is in den hemel, en gij zijt op de aarde; daarom laat uw
woorden weinig zijn.
3 (5:2) Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem des zots door de veelheid
der woorden.
4 (5:3) Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelve te betalen;
want Hij heeft geen lust aan zotten; wat gij zult beloofd hebben, betaal het.
5 (5:4) Het is beter, dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt.
6 (5:5) Laat uw mond niet toe, dat hij uw vlees zou doen zondigen; en zeg niet voor het
aangezicht des engels, dat het een dwaling was; waarom zou God grotelijks toornen, om uwer
stemme wille, en verderven het werk uwer handen?
7 (5:6) Want gelijk in de veelheid der dromen ijdelheden zijn, alzo in veel woorden; maar vrees
gij God!
8 (5:7) Indien gij de onderdrukking des armen, en de beroving des gerichts en der
gerechtigheid ziet in een landschap, verwonder u niet over zulk een voornemen; want die hoger
is dan de hoge, neemt er acht op; en daar zijn hogen boven henlieden.
9 (5:8) Het voordeel des aardrijks is voor allen: de koning zelfs wordt van het veld gediend.
10 (5:9) Die het geld liefheeft, wordt van het geld niet zat; en wie den overvloed liefheeft,
wordt van het inkomen niet zat. Dit is ook ijdelheid.
11 (5:10) Waar het goed vermenigvuldigt, daar vermenigvuldigen ook die het eten; wat
nuttigheid hebben dan de bezitters daarvan, dan het gezicht hunner ogen?
12 (5:11) De slaap des arbeiders is zoet, hij hebbe weinig of veel gegeten; maar de zatheid des
rijken laat hem niet slapen.
13 (5:12) Er is een kwaad, dat krankheid aanbrengt, hetwelk ik zag onder de zon: rijkdom van
zijn bezitters bewaard tot hun eigen kwaad.
14 (5:13) Of de rijkdom zelf vergaat door een moeilijke bezigheid; en hij gewint een zoon, en
er is niet met al in zijn hand.
15 (5:14) Gelijk als hij voortgekomen is uit zijner moeders buik, alzo zal hij naakt wederkeren,
gaande gelijk hij gekomen was; en hij zal niet medenemen van zijn arbeid, dat hij met zijn hand
zou wegdragen.
16 (5:15) Daarom is dit ook een kwaad, dat krankheid aanbrengt; dat hij in alle manier, gelijk
hij gekomen is, alzo heen gaat; en wat voordeel is het hem, dat hij in den wind gearbeid heeft?
17 (5:16) Dat hij ook al zijn dagen in duisternis gegeten heeft; en dat hij veel verdriets gehad
heeft, ook zijn krankheid, en onstuimigen toorn?
18 (5:17) Ziet, wat ik gezien heb, een goede zaak, die schoon is: te eten en te drinken, en te
genieten het goede van al zijn arbeid, dien hij bearbeid heeft onder de zon, gedurende het getal
der dagen zijns levens, hetwelk God hem geeft; want dat is zijn deel.
19 (5:18) Ook een iegelijk mens, aan denwelken God rijkdom en goederen gegeven heeft, en
Hij geeft hem de macht, om daarvan te eten, en om zijn deel te nemen, en om zich te verheugen
van zijn arbeid, datzelve is een gave van God.
20 (5:19) Want hij zal niet veel gedenken aan de dagen zijns levens, dewijl hem God verhoort
in de blijdschap zijns harten.



In dit hoofdstuk spreekt Salomo: 

I. Over de aanbidding van God, die door schrijvende, als een geneesmiddel tegen al die
ijdelheden, welke hij reeds had ongemerkt te zijn in wijsheid en geleerdheid, in genot en
vermaak, in eer en macht en in arbeid. Laat ons teneinde niet bedrogen te worden door deze
dingen en ons hart niet gekweld laten worden door de teleurstellingen, die wij erin ontmoeten,
ons toeleggen op onze plicht jegens God, en onze gemeenschap met Hem onderhouden, maar
daarbij geeft hij een nodige waarschuwing tegen de ijdelheden, die maar al te dikwijls gevonden
worden in godsdienstige verrichtingen, en ze beroven van hun voortreffelijkheid en ze
krachteloos maken om tegen andere ijdelheden te helpen. Als onze godsdienst een ijdele
godsdienst is, hoe groot is dan die ijdelheid! Laat ons dan ons inachtnemen voor ijdelheid: 

1. Bij het horen des Woords en in het brengen van offeranden Hoofdstuk  4:17. 

2. In het gebed, vers 1,2. 

3. In het doen van geloften, vers 3-5. 

4. In het aanspraak maken op goddelijke dromen, vers 7. 

a. Als geneesmiddel tegen deze ijdelheden schrijft hij de vreze Gods voor, vers 6. 

b. Om de ergernis te voorkomen, die ontstaan kan uit het tegenwoordige lijden van
godvruchtige mensen, zegt hij ons op te zien tot God vers 7. 

II. Over de rijkdom van deze wereld en de ijdelheid en kwelling, die er aan verbonden zijn. De
vruchten van de aarde zijn inderdaad nodig voor het onderhoud des levens, vers 8, maar wat
betreft zilver en goud en schatten: 

1.Zij zijn onbevredigend, vers 3. 2. 

2.Zij zijn onnut, vers 10. 

3.Zij zijn verontrustend, vers 11. 4. Dikwijls blijken zij schadelijk en verwoestend, vers 12. 5.
Zij zijn vergankelijk, vers 13. 6. Zij moeten achtergelaten worden als wij sterven vers 14, 15. 7.
Indien wij geen hart hebben om er gebruik van te maken, veroorzaken zij zeer veel onrust, vers
16. En daarom beveelt hij ons het troostrijke gebruik aan van hetgeen God ons gegeven heeft,
met het oog op Hem, die de gever is, als de beste wijze, beide om te beantwoorden aan het
doel, waarvoor wij het hebben, en om het kwaad te vermijden dat gewoonlijk aan grote
bezittingen is verbonden vers 17-18. Zodat, indien wij uit dit hoofdstuk slechts kunnen leren
om de zaak van de Godsdienst te besturen, en de zaak van deze wereld, (welke twee onze
meeste tijd in beslag nemen), zodat beide vruchtbaar zijn, en noch onze sabbatdagen, noch
onze weekdagen verloren zijn, wij reden hebben om te zeggen, dat wij twee goede lessen
geleerd hebben. 



Prediker 5:1-2 

Salomo’s bedoeling met ons weg te drijven van de wereld door ons haar ijdelheid te tonen, is
ons heen te drijven naar God en onze plicht, opdat wij niet wandelen op de weg van de wereld,
maar naar godsdienstige regels, noch steunen op de rijkdom van de wereld, maar op
godsdienstige voordelen, en daarom 

I. Zendt hij ons hier naar het huis Gods naar de plaats van de openbare aanbidding, naar de
tempel, die hij zelf met zeer grote onkosten had gebouwd. Toen hij met leedwezen nadacht
over al zijn andere werken, Hoofdstuk  2:4, heeft hij daar geen berouw van gehad, maar er met
genoegen aan gedacht, maar hij maakt er geen melding van, opdat hij de schijn niet zou hebben
van er met hoogmoed aan te denken. Hier zendt hij hen er heen, die meer van de ijdelheid van
de wereld wensen te weten en het geluk wensen te vinden, dat tevergeefs in het schepsel wordt
gezocht. Toen de psalmist in verlegenheid en verwarring was, is hij in Gods heiligdom gegaan,
Psalm 73:17. Laat onze teleurstellingen in het schepsel onze ogen heenwenden naar de
Schepper, laat ons de toevlucht nemen tot het Woord van Gods genade en dat raadplegen, tot
de troon van Zijn genade en daar bidden. In het Woord en het gebed is een balsem voor iedere
wond. 

II. Beveelt hij ons om ons daar goed te gedragen, opdat wij ons doel niet missen, waarvoor wij
er gekomen zijn. Godsdienstige verrichtingen zijn geen ijdele dingen, maar als wij ze verkeerd
behandelen, dan worden zij ijdel voor ons. En daarom 

1. Moeten wij er ons toe begeven met alle ernst en zorg. Bewaar uw voet, houd hem niet terug
van het huis Gods zoals in Spreuken 25:17 noch ga er langzaam heen, als iemand, die onwillig
is om tot God te naderen, maar geef wel acht op uw gang, weeg de gang van uw voet opdat gij
geen valse stap doet. Begeef u tot de aanbidding van God met een plechtige pauze, en neem de
tijd om u ervoor te bereiden, er niet overhaast heengaande, hetgeen haastig zijn met de voeten
genoemd wordt, Spreuken 19:2. Bewaar uw gedachten van af te dwalen van het werk, bewaar
uw genegenheden van uit te gaan naar verkeerde voorwerpen, want in de bezigheid van Gods
huis is werk genoeg voor de gehele mens, en het is nog veel te weinig om er in gebruikt te
worden. Sommigen denken dat het een toespeling is op het bevel, dat aan Mozes en Jozua
gegeven werd, om hun schoenen uit te trekken van hun voeten, Exodus 3:5, Jozua 5:15, ten
teken van onderworpenheid en eerbied. Houd uw voeten rein, Exodus 30:19. 

2. Wij moeten er ons voor oppassen dat het offer, dat wij brengen, niet de offerande zij van de
zotten, van goddeloze mensen, want zij zijn zotten, en hun offer is de Heer een gruwel,
Spreuken 15:8, dat wij niet het gescheurde en het kreupele en het zieke tot een offer brengen,
want er is ons duidelijk gezegd dat het niet aangenomen zal worden, en daarom is het
dwaasheid om het te brengen, dat wij niet vertrouwen op het teken en de ceremonie en het
uitwendige van de godsdienstige verrichting, zonder te letten op de zin en de betekenis ervan
want dat is de offerande van de zotten, lichamelijke oefening zonder meer is een bespotting.
Geen anderen dan dwazen zullen denken daarmee Hem te behagen, die een geest is en het hart
eist, en zij zullen hun dwaasheid inzien, als zij bespeuren hoeveel vergeefse moeite zij gedaan
hebben, en dat wel uit gebrek aan oprechtheid. Zij zijn dwazen, want zij bedenken niet dat zij
kwaad doen, zij denken God en zichzelf goed te doen, een goede dienst te bewijzen, als zij in
werkelijkheid God een grote belediging aandoen, en hun eigen ziel grovelijk bedriegen door
hun geveinsde vroomheid. De mensen kunnen kwaad doen zelfs als zij belijden goed te doen,
en zelfs dan, als zij het niet weten en het niet bedenken. Zij weten niet anders dan kwaad te



doen, zo lezen het sommigen. Een goddeloos hart kan niet anders dan verkiezen te zondigen,
zelfs bij een godsdienstige handeling. Of, zij bedenken niet dat zij kwaad doen, zij handelen in
de blinde, op goed geluk af, recht of verkeerd, Gode behagende of niet behagende, het is hun
om het even. 

3. Opdat wij niet aan de zotte een slachtoffer brengen, moeten wij tot Gods huis komen met
een hart geneigd om onze plicht te kennen en te doen. Wij moeten bereid zijn om te horen. 

a. Wij moeten naarstig acht geven op het Woord van God, gelezen of gepredikt. "Wees snel
om de verklaring te horen, die de priesters geven van de offers, de bedoeling en betekenis
ervan uitleggende, en denk niet dat het genoeg is om te staren op hetgeen zij doen want het
moet een redelijke dienst zijn anders is het een slachtoffer van de zotte." 

b. Wij moeten besluiten om ons te voegen naar de wil van God, zoals hij ons bekend is
gemaakt, horen is dikwijls genomen voor gehoorzamen, en dat is beter dan slachtoffer, 1
Samuel 15:22 Jesaja 1:15, 16. Wij komen dan in de rechte gezindheid tot heilige plichten, als
wij komen met dit in ons hart: Spreek, Heer, want Uw knecht hoort. Laat het woord des
Heeren komen zei eens een godvruchtig man, en al had ik zes honderd hoofden, ik zou ze
buigen voor het gezag ervan. 

4. Wij moeten zeer bedachtzaam zijn in ons naderen en spreken tot God, vers 2. Wees niet te
snel met uw mond, hetzij in het doen van gebeden, of betuigingen, of beloften, uw hart haaste
niet een woord voort te brengen voor Gods aangezicht. Als wij in het huis Gods zijn, in de
plechtige bijeenkomst voor de aanbidding Gods, dan zijn wij in bijzondere zin voor Gods
aangezicht en in Zijn tegenwoordigheid, daar, waar Hij beloofd heeft Zijn volk te ontmoeten,
waar Zijn oog op ons is, en onze ogen op Hem behoren te zijn. Wij hebben iets te zeggen, iets
uit te spreken voor God, als wij in het volbrengen van heilige plichten tot Hem naderen, Hij is
iemand met wie wij te doen hebben, met wie wij zeer gewichtige zaken hebben. Als wij komen
zonder een boodschap zonder iets te zeggen te hebben, dan zullen wil zonder enig nut of
voordeel behaald te hebben weer weggaan. Wat wij afspreken voor Gods aangezicht, moet uit
het hart komen, en daarom moeten wij niet te snel wezen met onze mond, in ons gebed moet
onze tong onze gedachten niet voorbij spreken, de woorden van onze mond moeten altijd het
voortbrengsel zijn van de overdenking van ons hart. Voor God zijn gedachten woorden, en
woorden zijn slechts wind indien zij niet de uitdrukking zijn van de gedachten. Lippenwerk is,
al is het nog zo fraai bewerkt, slechts verloren werk in de Godsdienst, als het niet meer dan dat
is, Mattheus 15:8, 9. 

d. Het is niet genoeg dat hetgeen wij zeggen uit het hart komt, het moet komen uit een kalm,
bedachtzaam hart, en niet uit een plotselinge opwelling van hartstocht. Gelijk de mond niet
roekeloos moet zijn, zo moet het hart niet haastig wezen, wij moeten niet slechts denken, maar
tweemaal denken eer wij spreken als wij spreken, hetzij van God in de prediking, of tot God in
het gebed, en niets uiten, dat onbetamelijk of ondoordacht is, 1 Corinthiers 14:15. 

5. Wij moeten in de tegenwoordigheid Gods spaarzaam zijn met onze woorden, wij moeten
eerbiedig en voorzichtig zijn, niet met evenveel vrijmoedigheid en zorgeloosheid van
Godspreken als wij van elkaar spreken, niet uitspreken wat zo maar in onze gedachte opkomt,
niet de dingen telkens en nogmaals herhalen, zoals wanneer wij tot elkaar spreken opdat
hetgeen wij zeggen begrepen en onthouden zal worden en indruk zal teweegbrengen. Neen, als
wij tot God spreken, dan moeten wij bedenken: 



A. Dat er tussen Hem en ons een oneindige afstand is. God is in de hemel, waar Hij in
heerlijkheid regeert over ons en over al de kinderen van de mensen, waar Hij gediend wordt
door een ontelbare schare van heilige engelen en ver verheven is boven al onze dankzegging en
lof. Wij zijn op de aarde, de voetbank van Zijn troon, wij zijn gering, ongelijk aan God en ten
enenmale onwaardig om enigerlei gunst van Hem te ontvangen, of om enigerlei gemeenschap
met Hem te hebben. Daarom moeten wij zeer bezonnen, ootmoedig en ernstig zijn, en
eerbiedig zijn in ons spreken tot Hem, zoals wij zijn als wij spreken tot een zeer aanzienlijk
man, die zeer ver onze meerdere is, en laat als teken hiervan, onze woorden weinig zijn, opdat
zij goed gekozen zijn, Job 9:14. Hiermede worden niet alle lange gebeden veroordeeld, indien
zij niet goed waren, de Farizeeën zouden ze niet gebruikt hebben om er hun vroomheid mee te
bewijzen, Christus bad de gehele nacht door en ons wordt gezegd te bidden zonder ophouden,
maar het veroordeelt zorgeloos en harteloos bidden, ijdele herhalingen, Mattheus 6:7, het
Paternoster op te zeggen en te tellen. Laat ons tot God en van Hem spreken in Zijn eigen
woorden, woorden die de Schrift ons leert, en laat onze woorden, de woorden, die wij zelf
bedenken, weinig zijn, omdat wij, niet sprekende naar de regel, verkeerd zouden spreken. 

B. Dat het vermenigvuldigen van woorden in onze gebeden ze tot offeranden van de zotten zal
maken. Gelijk verwarde, schrikwekkende dromen, die de slaap storen en onrustig maken, een
bewijs zijn van haast en gejaagdheid in ons werk, waarvan ons hoofd vervuld is, zo zijn vele
woorden, haastige woorden, die in het gebed gebruikt worden, een bewijs van dwaasheid,
heersende in ons hart, onwetendheid omtrent God en onszelf, geringe gedachten van God en
zorgeloze gedachten omtrent onze eigen ziel. Zelfs in gewone gesprekken wordt een dwaas
gekend aan de veelheid van de woorden, zij, die het minst weten, praten het meest, Hoofdstuk
10:11, inzonderheid in gebeden, daar zal ongetwijfeld hij, die dwaas is van lippen, omgeworpen
worden, Spreuken 10:8, 10. Diegenen zijn wel waarlijk dwaas, die denken dat om hun vele
spreken hun gebed verhoord zal worden. 



Prediker 5:3-7 

In deze verzen worden wij vermaand tot vier dingen: 

I. Om nauwgezet te zijn in het betalen van onze geloften. Een gelofte is een verbintenis van de
ziel, Numeri 30:2, waarmee wij ons plechtig de verplichting opleggen, niet alleen in het
algemeen, om datgene te doen, waartoe wij reeds gehouden en verplicht zijn, maar om in een
bijzonder geval, een bijzondere zaak, te doen hetgeen, waartoe wij vroeger niet verplicht
waren, hetzij met betrekking tot het eren van God, of om de belangen te dienen van Zijn
koninkrijk onder de mensen. Als gij onder het gevoel van de één of andere beproeving, Psalm
66:15, of bij de begeerte naar een zegen, 1 Samuel 1:11, zo’n gelofte aan God gedaan hebt, zo
weet dat gij uw mond voor de Heer hebt opengedaan, en dat gij niet terug kunt gaan. En
daarom: 

1. Betaal haar, volbreng wat gij hebt beloofd, breng tot God wat gij Hem toegewijd hebt,
betaal uw gelofte, betaal haar ten volle, en houd niets terug van de prijs, betaal haar in soort,
verander er niets aan, zo eiste het de wet, Leviticus 27:10. Hebben wij de gelofte gedaan om
onszelf aan de Heer te geven? Laat ons dan ons woord gestand doen, arbeiden in Zijn dienst,
tot Zijn eer, en ons niet heiligschennend vervreemden. 

2. Stel niet uit dezelve te betalen als het in uw macht is dezelve nog heden te betalen, wacht er
dan niet mee tot morgen, vraag om geen dag ten einde het uit te stellen tot een meer gelegen
tijd: Door uitstel zal het besef van de verplichting vernauwen, en het is in gevaar van geheel uit
te slijten, hierin ontdekken wij een weerzin en achterlijkheid om onze geloften te betalen, en die
er heden niet toe geneigd is zal er morgen een tegenzin aan hebben. Hoe langer het uitgesteld
wordt, hoe moeilijker het zijn zal om ons er toe te brengen. De dood kan niet slechts de
betaling voorkomen, maar u naar het gericht brengen onder de schuld van een verbroken
gelofte. 

Er worden hier twee redenen gegeven, waarom wij spoedig en blijmoedig onze geloften
moeten betalen. 

a. Omdat wij anders God beledigen. Wij spotten met Hem, stellen ons aan alsof wij zochten
Hem te misleiden, en God heeft geen last van de zotten er ligt hier meer in opgesloten dan
uitgedrukt is de bedoeling is, Hij verafschuwt zulke zotten en zulke zotte handelingen. Heeft
Hij aan zotten gebrek? Neen. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, maar zal gewis zeer
streng afrekenen met hen die onstandvastig met Hem zijn. 

b. Omdat wij anders onrecht doen aan onszelf, wij verliezen het voordeel van het doen van de
gelofte, ja wij belopen de straf voor het verbreken ervan, zodat het veel beter zou geweest zijn
niet te hebben betoogt, het zou veiliger en meer in ons voordeel zijn geweest, dan te beloven
en niet te betalen. Niet te hebben beloofd zou slechts een verzuim, een nalaten zijn geweest
maar te beloven en niet te betalen stelt bloot aan de schuld van verraad en meineed, het is Gode
te liegen, Handelingen 5:4. 

II. Om voorzichtig te zijn in het doen van geloften, dit is nodig opdat wij nauwgezet kunnen
zijn in het betalen ervan, vers 6. 



1. Wij moeten ons wachten om ooit iets te beloven, dat zondig is, of een aanleiding kan zijn tot
zonde, want zo’n gelofte is slecht en moet verbroken worden. Laat uw mond niet toe dat hij
door zo’n gelofte uw vlees zou doen zondigen, zoals Herodes’ roekeloze belofte hem het
hoofd van Johannes de Doper heeft doen afslaan. 

2. Wij moeten niet beloven wat wij vanwege de zwakheid van ons vlees reden hebben te
vrezen, dat wij het niet kunnen betalen, zoals degenen die de gelofte doen van ongehuwd te
zullen blijven, en toch niet weten hoe zij hun belofte kunnen houden. Hierdoor: 

a. Maken zij zichzelf te schande, want zij zijn genoodzaakt om voor het aangezicht van de
engel te zeggen, dat het een dwaling was, dat zij het of niet gemeend hebben, of niet
overwogen hebben wat zij zeiden, en hoe men het nu ook opvat, het is altijd nog erg genoeg.
"Als gij een gelofte gedaan hebt, zoek haar dan niet te ontwijken, noch verontschuldigingen te
vinden om er aan te ontkomen, zeg niet voor het aangezicht van de priester, die de engel
genoemd wordt, of de bode van de Heer der heerscharen, dat gij bij nader bedenken van
gevoelen veranderd zijt, en vrijgesteld wenst te worden van de verplichting om uw gelofte na
te komen, maar blijft er bij en zoek geen gat, waar gij doorheen kunt kruipen, om er vanaf te
komen." Sommigen verstaan door de engel de beschermengel, die, naar zij veronderstellen,
iedere mens vergezelt en waarneemt wat hij doet. Anderen verstaan het van Christus, de engel
van het verbond, die tegenwoordig is onder Zijn volk in hun vergaderingen, die het hart
doorgrondt, en niet misleid of bedrogen kan worden, verbitter hem niet, want Gods naam is in
het binnenste van hem, Exodus 23:20, 21. 

b. Stellen zij zich bloot aan de toorn Gods, want Hij toornt om de stem van hen, die Hem aldus
liegen met hun mond en vleien met hun tong, en Hij is misnoegd over hun veinzen, en verderft
het werk van hun handen, dat hun ondernemingen mislukken, en verijdelt hun plannen, voor
welker welslagen zij, toen zij deze geloften deden, Gods aangezicht hebben gezocht. Als wij
trouweloos de woorden van onze mond teniet doen en onze geloften herroepen, dan zal God
rechtvaardig onze plannen teniet doen, en in tegenheid met ons wandelen, die aldus in
tegenheid wandelen met Hem. Het is een strik van de mensen, om na gedane geloften
onderzoek te doen. 

III. Om de vreze Gods te onderhouden, vers 6. In oude tijden hebben velen voorgewend de wil
van God te kennen door dromen en zij waren daar zo vol van, dat zij Gods volk bijna Zijn
naam hebben doen vergeten door hun dromen, Jeremia 23:25 en thans zijn er velen, die zich
verbijsteren met hun schrikkelijke of vreemde dromen, of met de dromen van anderen, alsof zij
een voorbode waren van deze of die ramp. Zij, die op dromen acht geven, zullen er een
menigte van hebben, om er hun hoofd mee te vullen, maar in die allen zijn ijdelheden, zoals er
ijdelheden zijn in vele woorden, en te meer als wij er acht op slaan. "Zij zijn slechts als het ijdel
gesnap van kinderen en zotten, geef er dus geen acht op, vergeet ze in plaats van ze over te
vertellen, hecht er geen gewicht aan leid er geen onrustbarende gevolgtrekkingen uit af maar
vrees God, heb het oog op Zijn vrijmachtige heerschappij, stel u Hem voor, bewaar u in Zijn
liefde, en vrees Hem te beledigen, en danzult gij u door geen dwaze dromen laten ontroeren.
Het middel om niet ontzet en verbaasd te zijn over de tekenen des hemels, of te vrezen voor de
afgoden van de heidenen is God te vrezen als Koning van de heidenen, Jeremia 10:2, 5, 7. 

IV. Daarmee de vrees voor de mens ten onder te houden, vers 7. "Stel u God voor, en als gij
dan de onderdrukking van de armen ziet, dan zult gij u er niet over verwonderen, noch iets te



berispen vinden in de Goddelijke voorzienigheid, noch er te erger om denken van de instelling
van een overheid, als gij ziet dat zij de mensen niet beveiligt tegen onrecht. 

Merk hier op: 

1. Een treurig gezicht op aarde, en dat ieder godvruchtig mens, die enig besef heeft van recht
en gerechtigheid en belang stelt in het mensdom wel moet ontroeren, de verdrukking te zien
van de armen omdat zij arm zijn, en zich zelf niet recht kunnen verschaffen en de beroving van
het gericht en van de gerechtigheid in een landschap, verdrukking onder schijn van wet en
gesteund door macht. Het koninkrijk kan in het algemeen een goede regering hebben, terwijl
toch in een bijzondere provincie de regering of het bestuur in handen is van een slecht man,
door wiens wanbestuur het verkeerd wordt, zo moeilijk is het zelfs voor de wijste koning om
bij benoemingen en bevorderingen zeker te zijn van zijn mannen, hij kan slechts het onrecht
herstellen als het aan het licht is gekomen. 

2. Een troostrijk gezicht in de hemel. Als de zaken een zo treurig aanzien hebben, dan kunnen
wij hiermede tevreden zijn: 

A. Dat, hoewel de verdrukkers hoog zijn, God boven hen is, en juist in de zaak, waarin zij trots
handelen, Exodus 18:11, God hoger is dan de hoogste schepselen, dan de hoogste vorsten, dan
de koning, die boven Agag is, Numeri 24:7, dan de hoogste engelen, de tronen en
heerschappijen van de bovenwereld. God is de Allerhoogste over de aarde, en Zijn heerlijkheid
is boven de hemelen, voor Hem zijn vorsten wormen, de hoogsten slechts glimwormpjes. 

B. Dat, hoewel de verdrukkers gerust zijn God toch het oog op hen heeft, kennis neemt van en
met hen afrekenen zal voor hun beroving van het gericht en van de gerechtigheid, Hij ziet het
niet slechts, maar let er op en houdt er rekening van, Zijn ogen zijn op hen en hun wegen, Job
24:23. 

C. Dat er een wereld van engelen is, want er zijn hoge engelen boven hen, die door de
Goddelijke gerechtigheid gebruikt worden voor de bescherming van de benadeelden. Sanherib
dacht zich hoog te zijn met zijn machtig leger, maar een enkele engel bleek hem en geheel zijn
krijgsmacht te sterk te zijn. Sommigen verstaan door hen, die boven hen zijn, de grote raad van
het volk, de presidenten, aan wie de stadhouders van de provincies rekenschap moesten geven,
Daniël 6:2, de senaat, bij wie de klachten inkwamen tegen de proconsuls, de hogere
gerechtshoven, bij welke men in beroep kwam tegen de lagere gerechtshoven, en die nodig zijn
voor het goede bestuur van een rijk. Laat deze gedachte de verdrukkers in bedwang houden,
dat zij door hun meerderen op aarde ter verantwoording kunnen geroepen worden, maar dat in
elk geval God, de opperste in de hemel, het voorzeker doen zal. 



Prediker 5:17-19 

Uit de ijdelheid van opgespaarde rijkdom leidt Salomo hier af dat het beste wat wij kunnen
doen is: goed te gebruiken wat wij hebben, er God mee te dienen, er goed mee te doen, en er
voor onszelf en ons gezin de lieflijkheid van te smaken. Daar had hij tevoren reeds op
aangedrongen, Hoofdstuk  2:24, 3:22. 

Merk op: 

1. Wat het is, dat ons hier wordt aanbevolen, niet om toe te geven aan de lusten van het vlees,
of om ons met tegenwoordige genoegens of voordeel te vergenoegen als ons deel, maar om
met soberheid en matigheid gebruik te maken van hetgeen Gods voorzienigheid ons
toegewezen heeft voor onze aangenamer doortocht door deze wereld. Wij moeten ons niet
laten verhongeren, hetzij uit gierigheid, waardoor wij ons geen behoorlijk voedsel verschaffen
of uit ijver in het najagen onze wereldlijke aangelegenheden, of door buitensporige zorg en
smart, maar eten en drinken wat geschikt voor ons is, om ons lichaam in goede toestand te
houden voor de dienst van onze ziel in het dienen van God. Wij moeten ons niet doden met
arbeid, om dan anderen het goede ervan te laten genieten, maar het genot smaken van hetgeen,
waarvoor onze handen gearbeid hebben, en dat wel niet maar nu en dan, maar al de dagen van
ons leven, dat God ons geeft. Het leven is Gods gave, en Hij heeft het getal van de dagen van
ons leven voor ons vastgesteld, Job 14, 5 Laat ons daarom die dagen doorbrengen in het
dienen van God met vreugde en blijdschap des harten. Wij moeten het werk van ons beroep of
van onze roeping niet doen alsof het slavenwerk was, er ons niet tot slaven van maken, maar
wij moeten ons verblijden in onze arbeid, niet meer werk op ons nemen dan wij afkunnen
zonder verlegenheid en onrust, maar behagen vinden in het beroep, waarin God ons gesteld
heeft, en goedsmoeds met het werk ervan voortgaan. Dit is ons te verblijden in onze arbeid,
waarin hij ook moge bestaan, zoals Zebulon over, zijn uittocht en Issachar over zijn hutten. 

2. Wat aangevoerd wordt om ons dit te aan te bevelen. 

A. Dat het een goede en schone zaak is om dit te doen. Het is goed, en het heeft een goed
aanzien. Zij, die blijmoedig gebruiken wat God hun gegeven heeft, eren daarmee de gever,
beantwoorden aan het doel van de gave, en doen op redelijke, edelmoedige wijze goed in de
wereld, laten hetgeen zij hebben het meeste voordeel opleveren, en dit is beide hun eer en hun
genot. Het is goed en schoon, er is plicht en betamelijkheid in. 

B. Dat het al het goed is, dat wij uit de dingen van deze wereld kunnen verkrijgen, het is ons
deel, en door dit te doen nemen we ons deel en halen er het meeste voordeel uit. Dit is ons deel
van onze wereldlijke bezittingen, God moet Zijn deel hebben, de armen het hunne, en ons gezin
het zijne, maar dit is het onze, het is alles wat ons ervan ten deel valt. 

C. Dat een hart om alzo te doen zo’n gave is van Gods genade, dat zij al de gaven kroont van
Zijn voorzienigheid. Als God aan een mens rijkdom en goederen geeft, dan voltooit Hij de
gunst en maakt het tot een wezenlijke zegen indien Hij hem daarbij de macht geeft om daarvan
te eten, wijsheid en genade om er het goede van te nemen en er goed mee te doen. Indien dit
Gods gave is, dan moeten wij haar ernstig begeren als de beste gave met betrekking tot onze
genietingen in deze wereld. 



Prediker 5:20 

D. Dat dit het middel is om ons eigen leven gemakkelijk te maken, en ons te helpen en tegen
het zwoegen en van de beroeringen waaraan ons leven op aarde onderhevig is, vers 20. Hij zal
niet veel gedenken aan de dagen van zijn leven, de dagen van zijn smart en moeilijke arbeid,
zijn werkdagen, zijn dagen van wenen, hij zal ze of vergeten, of ze gedenken als wateren, die
voorbijgaan, niet telkens weer voor de geest brengen, er de bittere smaak niet lang van
behouden, omdat hem God verhoort in de blijdschap van zijn hart, de blijdschap van zijn arbeid
doet opwegen tegen de smart ervan, en hem ervoor beloont door hem de arbeid van zijn
handen te geven om te eten. 

Indien Hij zijn begeerten niet letterlijk verhoort, zal Hij ze toch verhoren door hem te geven
hetgeen meer dan gelijkwaardig er mee is in de blijdschap van zijn hart. Een blijmoedige geest
is een grote zegen, hij maakt het juk van ons werk zacht en de last van onze beproevingen
licht. 



HOOFDSTUK 6
 
1 Er is een kwaad, dat ik gezien heb onder de zon, en het is veel onder de mensen:
2 Een man, denwelken God gegeven heeft rijkdom, en goederen, en eer; en hij heeft voor zijn
ziel aan geen ding gebrek, van alles wat hij begeert; en God geeft hem de macht niet, om
daarvan te eten, maar dat een vreemd man dat opeet. Dit is ook ijdelheid en een kwade smart.
3 Indien een man honderd kinderen gewon, en vele jaren leefde, zodat de dagen zijner jaren
veel waren, doch zijn ziel niet verzadigd werd van het goed, en hij ook geen begrafenis had; ik
zeg, dat een misdracht beter is dan hij.
4 Want met ijdelheid komt zij, en in duisternis gaat zij weg, en met duisternis wordt haar naam
bedekt.
5 Ook heeft zij de zon niet gezien, noch bekend; zij heeft meer rust, dan hij.
6 Ja, al leefde hij schoon tweemaal duizend jaren, en het goede niet zag; gaan zij niet allen naar
een plaats?
7 Al de arbeid des mensen is voor zijn mond; en nochtans wordt de begeerlijkheid niet vervuld.
8 Want wat heeft de wijze meer dan de zot? Wat heeft de arme meer, die voor de levenden
weet te wandelen?
9 Beter is het aanzien der ogen, dan het wandelen der begeerlijkheid. Dit is ook ijdelheid en
kwelling des geestes.
10 Wat ook iemand zij, alrede is zijn naam genoemd, en het is bekend, dat hij een mens is; en
dat hij niet kan rechten met dien, die sterker is dan hij.
11 Voorwaar, er zijn veel dingen, die de ijdelheid vermeerderen; wat heeft de mens te meer
daarvan?
12 Want wie weet, wat goed is voor den mens in dit leven, gedurende het getal der dagen van
het leven zijner ijdelheid, welke hij doorbrengt als een schaduw? Want wie kan den mens
aanzeggen, wat na hem wezen zal onder de zon?



In dit hoofdstuk 

I. Gaat de koninklijke prediker voort met de ijdelheid aan te tonen van wereldlijke rijkdom, als
de mensen er hun geluk in stellen, en ijverig en buitensporig zijn om hem opeen te hopen.
Rijkdom, in het bezit van een man, die wijs en godvruchtig is, er edelmoedig mee is, is goed
voor iets, maar in het bezit van een hebzuchtige, inhalige gierigaard, deugt hij nergens toe. 

1.Hij berekent de bezittingen en genietingen, die zo iemand kan hebben. Hij heeft rijkdom en
goederen, vers 2, hij heeft kinderen, om ze te erven, vers 3, en leeft lang vers 3,6. 

2.Hij beschrijft zijn dwaasheid van het genot en gerief er niet van te nemen, hij heeft geen
macht om er van te eten, laat het door vreemden verslinden, is nooit van goed vervuld, en heeft
ten laatste geen begrafenis, vers 2,3. 

3.Hij veroordeelt het als een kwaad, een algemeen heersend kwaad, edelheid en een ziekte,
vers 1,2. 

4. Hij geeft de voorkeur aan de staat van een doodgeboren kind boven die van zo iemand, vers
3. Het ongeluk van een doodgeboren kind is slechts negatief, vers 4, 5, maar dat van een
geldgierige wereldling is positief, het leeft lang om zich rampzalig te zien, vers 6. 

5.Hij toont de ijdelheid aan van rijkdom, als behorende slechts aan het lichaam, geen
voldoening gevende aan de ziel, aan de geest, vers 7, 8, en van die grenzenloze begeerten,
waarmee geldgierige lieden zich kwellen, vers 9, die, al worden zij nog zo ten volte bevredigd,
de mens toch slechts mens laten vers 10. 11. Hij besluit deze rede over de ijdelheid van het
schepsel met deze duidelijke gevolgtrekking uit het geheel: Dat het dwaasheid is om geluk
voor ons te willen vinden in de dingen van deze wereld, vers 11, 12. Onze voldoening moet
wezen in een ander leven, niet in dit leven. 



Prediker 6:1-6 

Aan het einde van het vorige hoofdstuk had Salomo aangetoond hoe goed het is om een
aangenaam gebruik te maken van de gaven van Gods voorzienigheid, en nu toont hier het
kwaad aan van het tegenovergestelde, van het hebben en niet gebruiken, vergaderende om op
te sparen voor ik weet niet welke toekomstige gebeurtenis, en het niet te besteden aan de
noodzakelijkste behoeften van het ogenblik, dat is een kwaad, Salomo zelf gezien heeft onder
de zijn, vers 1. Er is zeer veel kwaad onder de zon, er is een wereld boven de zon, waar geen
kwaad is, maar God doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, hetgeen een verzwaring is
van de bozen. God heeft voor Zijn dienstknechten een kaars ontstoken om bij te werken, maar
als luie en onnutte dienstknechten, begraven zij hun talent, en alzo verspillen zij het licht en zijn
het onwaardig. Als koning heeft Salomo de zeden en gewoonten zijns volks nagegaan en hij
heeft dit kwaad opgemerkt als nadelig voor het publiek, dat geschaad wordt, niet alleen door
van de mensen verkwisting aan de ene kant, maar ook door hun karigheid aan de andere kant.
Zoals het is met het bloed in het natuurlijke lichaam, zo is het met het vermogen van het
staatslichaam, indien het, in plaats van in omloop te zijn, stilstaat, dan zullen daar slechte
gevolgen uit voortkomen. Als prediker heeft Salomo het kwaad opgemerkt, dat gedaan werd,
ten einde het te bestraffen en het volk er tegen te waarschuwen. Dit kwaad was in zijn dagen
veel onder de mensen, en toch was er toen een grote overvloed van zilver en goud, hetgeen
zou men zo denken, het volk minder waarde had moeten doen hechten aan rijkdom, het was
ook een tijd van vrede, en er was generlei vooruitzicht op benauwdheid of beroering, hetgeen
voor sommigen een verzoeking is om op te leggen, maar geen omstandigheid, geen
beschikking van Gods voorzienigheid, zal, tenzij Gods genade meewerkt, de verdorven
neigingen genezen van het materieel gezinde hart voor de wereld en de dingen van de wereld,
ja, als het vermogen toeneemt, dan vooral zijn wij geneigd er het hart op te zetten. Merk nu op
betreffende deze gierigaard: 

I. De grote reden, die hij heeft om God te dienen met blijdschap des harten, hoe God hem wel
gedaan had. 

1. Hij heeft hem rijkdom en goederen en eer gegeven, vers 2. Rijkdom en goederen bezorgen
de lieden gewoonlijk eer onder de mensen. Al is het niet meer dan een beeld, zo het een
gouden beeld is, zullen alle volken en naties en talen neervallen en het aanbidden. Rijkdom en
goederen en eer zijn Gods gaven, de gaven van Zijn voorzienigheid, en niet gegeven, zoals Zijn
regen en zonneschijn, gelijkelijk aan allen, maar aan sommigen, en niet aan anderen, naar dat
God het goed acht. Maar zij worden gegeven aan velen, die er geen goed gebruik van maken,
aan velen, aan wie God geen wijsheid en genade geeft om er het lieflijke van te nemen voor
henzelf en er God mee te dienen. De gaven van de gewone voorzienigheid worden geschonken
aan velen, aan wie de gaven van de bijzondere genade onthouden worden, zonder welke de
gaven van de voorzienigheid dikwijls meer kwaad dan goed doen. 

2. Hij heeft voor zijn ziel aan geen ding gebrek van alles wat hij begeert. De Voorzienigheid is
zo mild voor hem geweest, dat hij alles, ja meer heeft, dan het hart kan begeren, Psalm 73:7.
Hij begeert geen genade voor zijn ziel, het betere deel, al wat hij begeert is: genoeg om de
zinnelijke lusten te bevredigen, en dat heeft hij, zijn buik is vervuld van deze verborgen schat,
Psalm 17:14. 

3. Hij wordt verondersteld een talrijk gezin te hebben, honderd kinderen te gewinnen, die de
steun en sterkte zijn van zijn huis, en als een pijlkoker vol van pijlen voor hem zijn, de eer en



het aanzien van zijn huis, en in wie hij het vooruitzicht heeft, dat zijn naam opgebouwd zal
worden, en al de onsterflijkheid te hebben, die deze wereld geven kan. Zij zijn vol van
kinderen, Psalm 17:14, terwijl velen van Gods volk kinderloos zijn aangeschreven, en van alles
beroofd zijn. 

4. Om zijn geluk te voltooien wordt hij verondersteld vele jaren te leven, of liever vele dagen
want ons leven moet veeleer naar dagen dan naar jaren gerekend worden, de dagen van zijn
jaren zijn vele, en zo gezond is zijn lichaamsgestel, en zo langzaam komt de ouderdom over
hem, dat zij waarschijnlijk nog veel meer zullen zijn. Ja hij wordt verondersteld duizend jaren te
zullen leven, dat geen mens, voorzover wij weten, ooit gedaan heeft, ja al leefde hij twee maal
duizend jaren, men zou denken dat een klein gedeelte van die tijd genoeg zou zien om de
mensen uit hun eigen ervaring te overtuigen van de dwaasheid beide van hen, die verwachten
alle goed te vinden in wereldlijken rijkdom, en van hen, die verwachten er enigerlei goed in te
vinden, behalve in het gebruiken ervan. 

II. Hoe weinig hart hij heeft om te gebruiken wat God hem heeft gegeven voor het doel,
waartoe het hem werd gegeven. Het is zijn schuld en zijn dwaasheid, dat hij niet vergeldt naar
de weldaad, die hem bewezen is, en de Heer God, zijn weldoener, niet dient met vrolijkheid en
blijdschap des harten in de overvloed van alle dingen. Ten dage van zijn voorspoed is hij niet
blijde. "Trisfis es, et felix?" Zijt gij gelukkig en toch treurig? Zie zijn dwaasheid: 

1. Hij kan het niet van zich verkrijgen om het lieflijke te smaken van hetgeen hij heeft. Hij heeft
spijs voor zich staan, hij heeft hetgeen nodig is om zich en zijn gezin goed en betamelijk te
onderhouden, maar hij heeft de macht niet om daarvan te eten, zijn karige schraapzuchtige aard
laat hem niet toe het te gebruiken, ja niet eens voor zichzelf, ja niet eens voor het allernodigste
voor hemzelf. Hij heeft de macht niet om door met zichzelf te redeneren die ongerijmdheid van
zich weg te doen, deze gierige aard ten onder te brengen. Hij voorzeker is zwak, die de kracht
niet heeft om te gebruiken wat God hem gegeven heeft, want God geeft hem die macht niet,
maar onthoudt ze hem om hem te straffen voor ander misbruik, dat hij maakt van zijn rijkdom,
omdat hij de wil niet heeft om er God mee te dienen, onthoudt God hem de macht om er
zichzelf mee te dienen. 

2. Hij laat toe dat diegenen op hem azen, aan wie hij generlei verplichting heeft, een vreemde
man eet het op. Dat is het gewone lot van gierigaards, zij willen hun eigen kinderen niet
vertrouwen, misschien, maar aanhangers en tafelschuimers, die de kunst verstaan van hen te
vleien en te bepraten, weten zich bij hen in te dringen, en vinden middelen om te verslinden wat
zij hebben, of om te maken dat het hun bij testament wordt nagelaten. God regelt het zo, dat
een vreemd man het eet, vreemden verteren zijn kracht, Hosea 7:9, Spreuken 5:10. Dit kan wel
ijdelheid genoemd worden, en een kwade smart. Wat wij hebben, hebben wij tevergeefs indien
wij het niet gebruiken, en zo’n gemoedsgesteldheid is gewis een ellendige ziekte, die ons ervan
terughoudt om het te gebruiken. Onze ergste krankheden komen voort uit het bederf van ons
eigen hart. 

3. Hij berooft zich van het goed, dat hij uit zijn wereldlijke bezittingen had kunnen hebben, hij
verbeurt het niet slechts, maar berooft er zich van, en werpt het van zich, zijn ziel is niet
verzadigd van het goed, vers 3. Hij is nog onbevredigd en ongerust. Zijn handen zijn gevuld
met rijkdom zijn schuren zijn vol, zijn geldzakken zijn vol, maar zijn ziel is niet verzadigd van
het goede, neen, niet van dat goed, want zij haakt nog altijd naar meer. Ja meer, vers 6, hij ziet
het goede niet, hij kan niet eens zijn ogen genoegen doen, want die zien altijd nog verder, zien



met afgunst op hen die meer hebben. Hij heeft zelfs het tastbare goed niet van zijn bezitting.
Hoewel hij de blik niet richt over de dingen heen, die gezien worden, ziet hij toch met
genoegen neer zelfs op deze dingen. 

4. Hij heeft geen begrafenis, geen die overeen komt met zijn rang, geen betamelijke begrafenis,
maar een ezelsbegrafenis, hetzij dat zijn gierigheid hem niet toeliet om voor een behoorlijke
begrafenis te zorgen, of dat de vreemden, die zijn goed hebben opgegeten, hem zo arm hebben
gemarkt, dat hij de kosten niet betalen kan, Of dat zij aan wie hij zijn goed nalaat, zo weinig
achting hebben voor zijn nagedachtenis, en zo begeerlijk zijn naar hetgeen zij van hem hebben
zullen, dat zij de onkosten niet willen dragen van een deftige begrafenis voor hem die zijn eigen
kinderen, indien hij het hun had nagelaten, hem niet misgund zouden hebben. 

III. De voorkeur, die de prediker geeft aan een miskraam boven hem. Een miskraam, een kind,
dat van moeders lijf naar het graf wordt gebracht, is beter dan hij. Beter is de vrucht die afvalt
van de boom voordat zij rijp is, dan die welke men er aan laat hangen totdat zij rot is. In zijn
drift en hartstocht denkt Job dat de toestand van een misgeboorte beter was dan de zijne toen
voor hem tegenslagen kwamen, Job 3:16. Maar Salomo verklaart hier dat hij beter is dan die
van een wereldling in zijn grootste voorspoed, als de wereld hem vriendelijk aanziet. 

1. Hij erkent dat de toestand van een misdracht in vele opzichten zeer treurig is, vers 4,5. Met
ijdelheid komt zij, want ten opzichte van deze wereld was hij, die geboren werd en terstond
daarna stierf, tevergeefs geboren, en in duisternis gaat zij weg, er wordt weinig of geen notitie
van haar genomen, een misdracht zijnde, heeft zij geen naam, of, indien zij hem had, zou hij
toch spoedig vergeten zijn, in vergetelheid worden begraven, hij wordt met duisternis bedekt,
zoals het lichaam met aarde bedekt wordt. Ja meer, vers 5. Zij heeft de zon niet gezien, uit de
duisternis van de baarmoeder werd zij terstond voort gehaast naar die van het graf, en, wat nog
erger is dan aan niemand bekend te zijn, zij heeft niets gekend, vers 5, en derfde dus hetgeen
het grootste genoegen en de eer is van de mens. Zij, die in moedwillige onwetendheid leven en
niets goed weten zijn niet beter dan een misgeboorte, die de zon niet gezien heeft of iets heeft
geweten. 

2. Toch geeft hij er de voorkeur aan boven de toestand van de gierigaard. Deze miskraam heeft
meer rust dan de gierigaard, want zij heeft nog enige rust, en hij heeft er geen, zij heeft geen
verdriet of beroering, maar hij is in voortdurende onrust en spanning, hij heeft niets dan onrust,
onrust, die hij zichzelf veroorzaakt. Hoe korter het leven is, hoe langduriger de rust, en hoe
minder de dagen, en hoe minder wij te doen hebben in deze onrustige wereld, hoe minder
onrust wij kennen. 

De reden, die hij geeft, waarom zij meer rust heeft dan hij, is dat zij allen naar een plaats gaan
om daarin te rusten, en zij is spoediger in de rust, vers 6. Hij, die duizend jaren leeft gaat naar
dezelfde plaats als het kind, dat geen uur leeft, Hoofdstuk  3:20. Het graf is de plaats, waarin
wij allen elkaar ontmoeten. Welk verschil er ook moge zijn in de mensenselijke toestand in
deze wereld, zij moeten allen sterven, liggen allen onder hetzelfde vonnis, en naar het uiterlijk
aanzien is hun dood gelijk. Voor de een evenals voor de ander is het graf een land van stilte,
van duisternis, van scheiding van de levenden, en een slapende plaats. Het is de algemene
plaats van bijeenkomst van rijken en armen, achtbaren en geringen, geleerden en ongeletterden.
Die kort geleefd hebben en die lang geleefd hebben ontmoeten elkaar in het graf, alleen maar,
de een reist er heen per post, en de ander met een langzamer voertuig, beider stof wordt onder
elkaar gemengd en is niet meer te onderscheiden. 



Prediker 6:7-10 

De prediker toont hier nog verder de ijdelheid en dwaasheid aan om op werelds goed op te
hopen, en er geluk van te verwachten. 

1. Hoe hard wij ook werken in de wereld en wat wij er uit halen, wij kunnen er voor onszelf
toch niet meer dan onderhoud van verkrijgen, vers 7. Al de arbeid van de mens is voor zijn
mond, die het van hem vraagt, zich voor hem buigt, Spreuken 16:26, het is slechts voedsel en
klederen, wat er meer is, hebben anderen, niet wij, het is alles voor de mond, spijzen zijn
slechts voor de buik, en de buik is voor de spijzen, er is niets voor het hoofd en het hart, niets
om de ziel te voeden en te verrijken. Een weinig is genoeg om ons naar behoren te
onderhouden, en zeer veel ken niet meer doen dan dat. 

2. Zij, die nog zoveel hebben, verlangen nog altijd naar meer, laat iemand nog zo hard werken
voor zijn mond, nochtans wordt de begeerlijkheid niet vervuld. 

a. De natuurlijke begeerten komen nog terug, zijn nog altijd dringend, een mens kan heden op
een feestmaal onthaald worden, en morgen toch weer hongerig zijn. 

b. Wereldse, zondige begeerten zijn onverzadiglijk, Hoofdstuk  5:10. Voor een wereldling is
rijkdom als drank voor een waterzuchtige, die de dorst slechts doet toenemen. Sommigen
lezen het gehele vers aldus: Al zou iemands arbeid ook geheel naar zijn genoegen uitvallen, al
zou het zijn zoals hij het wil hebben, is toch aan zijn begeerte niet voldaan, hij zou nog iets
meer willen. 

c. De begeerten van de ziel vinden in de rijkdom van de wereld niets, dat haar voldoening
geeft, de ziel is niet vervuld, zo luidt het oorspronkelijke. Toen God aan Israël hun begeerte
gaf, zond hij een magerheid aan hun zielen, Psalm 106:15. Hij was een dwaas, die, toen zijn
schuren vol waren, zei: Ziel, neem rust. 

3. Een dwaas kan evenveel wereldlijk goed hebben en er evenveel van genieten als een wijze,
en er misschien niet zo de kwelling van gevoelen: Wat heeft de wijze meer dan de zot? Hij
heeft misschien niet zo’n goede bezitting, zo’n goed bedrijf, wordt niet tot zulke goede posten
bevorderd als de dwaas. Ja gesteld eens dat zij gelijke bezittingen hebben, wat kan een wijze,
een geleerde, een staatsman meer uit zijn bezitting halen dan hij voor zijn levensbehoeften
nodig heeft? Maar dat kan een dwaas ook. Het kan een dwaas even goed gaan als een wijze, hij
kan van zijn welvaart evenveel genot hebben, kan zich even goed kleden, en een even goed
figuur slaan in het publiek als een wijze, zodat, indien er geen bijzondere genietingen en eer
waren voor de geest, die de wijze meer heeft dan de zot, zij zouden ten opzichte van deze
wereld aan elkaar gelijk zien. 

4. Zelfs een arm man, die een zaak heeft bedachtzaam, ijverig en schrander is in het bestuur
ervan, kan even goed en aangenaam door deze wereld komen als hij, die beladen is met een al
te grote bezitting. Beschouw eens, ga eens na wat de arme minder heeft dan de rijke, als hij
slechts weet te wandelen voor de levenden, zich behoorlijk weet te gedragen en zijn plicht te
doen jegens allen, hoe door zijn arbeid een eerlijk stuk brood te verdienen, hoe zijn tijd goed te
besteden en gebruik te maken van de gelegenheden, die zich aan hem voordoen. Wat heeft hij?
Wel is hij meer bemind en meer geacht onder zijn naaste buren en heeft meer invloed, dan



menig rijk man, die schraapzuchtig en hoogmoedig is. Wat heeft hij? Wel, hij heeft evenveel
van het gerief, het aangename van dit leven, hij heeft voedsel en kleding, en is daarmee
vergenoegd, en aldus is hij even waarlijk rijk, als hij die overvloed heeft. 

5. Het genieten van wat wij hebben moet wel erkend worden meer redelijk te zijn, dan een
gulzig grijpen naar meer, vers 9. Beter is het aanzien van de ogen, het beste gebruik makende
van hetgeen er is, dan het wandelen van de begeerlijkheid, het onrustige wandelen van de ziel
naar dingen, die op een afstand zijn, en het haken naar een verscheidenheid van denkbeeldige
voldoeningen. Hij, die, al heeft hij ook nog zo weinig, altijd tevreden is, is veel gelukkiger dan
hij, die altijd begeert, al heeft hij ook nog zoveel. Wij kunnen niet zeggen: Beter is het aanzien
van de ogen, dan het vestigen van de begeerte op God en het rusten van de ziel in Hem. Het is
beter te leven door geloof in toekomstige dingen dan te leven door het gevoel, dat alleen bij de
tegenwoordige dingen vertoeft, maar beter is het aanzien van de ogen de het afzwerven van de
begeerten naar de wereld en de dingen van de wereld, want niets is méér onzeker en méér
onbevredigend. Dit wandelen van de begeerlijkheid is ijdelheid en kwelling van de geest, het is
op zijn best genomen ijdelheid, indien het begeerde verkregen wordt, dan blijkt het niet te zijn
wat wij er ons van voorstelden, maar gewoonlijk zal de wandelende begeerlijkheid
teleurgesteld worden, en dan wordt zij kwelling van de geest. 

6. Ons lot, hoe dit ook zij, is ons beschikt door de raad Gods, die niet veranderd kan worden,
en daarom is het onze wijsheid om ons er mee te verzoenen en er blijmoedig in te berusten,
vers 10. Wat geweest is, of, zoals sommigen het lezen, hetgeen is, en evenzo waarschijnlijk
ook wat zijn zal, is alreeds genoemd, het is alreeds bepaald en vastgesteld in de
voorwetenschap van God, en al onze zorg en moeite kunnen het niet anders maken dan het is,
daarom is het dwaasheid te twisten met hetgeen zijn zal zoals het is, en wijsheid om van de
nood een deugd te maken. Wij zullen hebben wat God behaagt, en laat dit dan ook ons
behagen. 

7. Waar wij ook toe mogen komen in de wereld, wat wij ook mogen bereiken, nog zijn wij
slechts mensen, en de grootste bezittingen en de hoogste ereambten kunnen ons niet boven de
gewone voorvallen van het menselijk leven plaatsen. Wat geweest is en is, dat bedrijvige dier,
dat zo’n beweging en zo’n rumoer maakt in de wereld, is alreeds geroemd. Hij, die hem
gemaakt heeft, heeft hem zijn naam gegeven, en het is bekend, dat hij een mens is, dat is zijn
naam, bij welke hij zichzelf moet kennen, en het is een verootmoedigende naam Genesis 5:2.
Hij noemde hun naam Adam, en al de hunnen hebben dezelfde aard, dezelfde hoedanigheid
rode aarde. Al zou een mens zich meester kunnen maken van al de schatten van koningen en
landschappen, hij is toch nog slechts een mens, gering, veranderlijk en sterflijk, en ten allen
tijde ken hij moeten delen in de rampen, die de mensen gemeen zijn. Het is voor rijke en
aanzienlijke mensen goed om te weten en te bedenken, dat zij slechts mensen zijn, Psalm 9:21.
Het is bekend dat zij slechts mensen zijn. Hoe zij dit nu ook willen beschouwen, laat hen, zoals
de koning van Tyrus, hun hart stellen als Gods hart, toch zijn de Egyptenaren mensen en geen
goden, en het is bekend dat zij dit zijn. 

8. Hoe ver onze begeerlijkheden ook wandelen, en hoe wij er ons ook op toeleggen om er
gelijke tred mee te houden, wij kunnen niet strijden met de goddelijke voorzienigheid, maar
moeten ons onderwerpen aan haar beschikkingen, of wij willen of niet. Indien hij mens is, dan
kan hij niet rechten met dien, die sterker is dan hij. Het is verwaandheid om Gods handelingen
aan te klagen of te beschuldigen, Hem van dwaasheid of ongerechtigheid te beschuldigen, en
het is ook volkomen doelloos om over Hem te klagen, want Hij is één van zin, wie zal Hem



dan omwenden? Job 23:13. Elihu bevredigt Job door dit onbetwistbare beginsel, dat God
meerder is dan een mens, Job 33:12, en daarom kan de mens niet met Hem rechten, noch Zijn
oordelen weerstaan, als zij met een opdracht komen. Een mens kan ook door de grootste
schatten zich niet beveiligen tegen ziekte en dood, maar heeft er zich aan te onderwerpen. 



Prediker 6:11-12 

1. Hier geeft Salomo de gevolgtrekking waartoe hij gekomen is en die hij op zich heeft
genomen te bewijzen, als hetgeen ten volle bevestigd is door hetgeen hij tevoren heeft
aangetoond. Daar zijn vele dingen, die de ijdelheid vermeerderen. Het leven van de mens is op
zijn best genomen ijdel, en er zijn zeer vele omstandigheden, die daartoe medewerken, zelfs
hetgeen voorgeeft de rijkdom en het genot te vermeerderen, vermeerdert slechts de ijdelheid en
maakt haar meer kwellend. 

2. Hieruit leidt hij enige gevolgtrekkingen af, welke dienen om er nog verder de waarheid van
te doen uitkomen. 

A. Dat een mens om de overvloed, die hij in de wereld heeft, niet nader bij waar geluk is. Wat
heeft de mens te meer vanwege zijn rijkdom en zijn genietingen, zijn eer en zijn hoge rang?
Wat blijft de mens over? Welk overschot heeft hij, welk wezenlijk voordeel, als hij er toe komt
om zijn rekening op te maken? Niets dat hem enigerlei goed kan doen, dat hem voordeel kan
opleveren. 

B. Dat wij niet weten wat te wensen, omdat hetgeen, waarvan wij ons de meeste voldoening
beloofden, dikwijls zeer kwellend voor ons blijkt te zijn. Wie weet wat goed is voor de mens in
dit leven, als alles ijdelheid is en alles, zelfs hetgeen wij het meest begeren, kan blijken een
ramp voor ons te zijn? Bedachtzame mensen zijn in zorg om, voorzover zij weten, alles ten
beste te doen, maar gelijk het een voorbeeld is van de verdorvenheid van ons hart, dat wij
geneigd zijn datgene te begeren als goed voor ons, dat in werkelijkheid schadelijk voor ons is,
zoals kinderen, die huilen om een mes, waarmee zij zich in de vingers snijden zo is het een
voorbeeld van de ijdelheid van deze wereld, dat, hetgeen naar alle waarschijnlijke gissingen ten
beste schijnt te zijn, dikwijls geheel anders blijkt te wezen, zo kortzichtig zijn wij ten opzichte
van de uitkomst van de dingen en zulke gebroken rietstaven blijken alle de schepselen te zijn,
waarop wij vertrouwen. Wij weten niet hoe anderen ten beste te raden, noch hoe zelf te
handelen, omdat hetgeen wij denken tot ons welzijn te wezen, een valstrik kan worden. 

C. Dat wij daarom geen reden hebben om een groot welbehagen te hebben in ons leven op
aarde, of te vertrouwen op de voortduur ervan. Het moet berekend of geschat worden naar
dagen, het is slechts een ijdel leven, en wij brengen het door als een schaduw, zo weinig
wezenlijkheid is er in, zo voorbijgaand, zo onzeker is het, en zo weinig is er in om lief te
hebben of om op te bebouwen. Indien al de genietingen van het leven ijdelheid zijn, dan kan er
in het leven zelf geen grote werkelijkheid zijn om ons gelukkig te maken. 

D. Dat onze verwachtingen van deze wereld even onzeker en bedrieglijk zijn als onze
genietingen. Daar alles ijdelheid is, wie kan dan de mens aanzeggen wat na hem wezen zal
onder de zon? Hij kan zich niet meer vleien met de hoop op hetgeen na hem zijn zal met zijn
kinderen en zijn gezin, dan hij zich verlustigen kan in hetgeen hij nu heeft, daar hij noch zelf
voorzien kan noch iemand hem voorzeggen kan wat na hem zal zijn, ook zal er hem geen
bericht van worden gezonden als hij heengegaan is, zijn zonen komen tot eer en hij weet het
niet, zodat, hoe men de dingen ook beschouwt en waarheen men ook de blik richt: IJdelheid
der ijdelheden, alles is ijdelheid. 



HOOFDSTUK 7

1 Beter is een goede naam, dan goede olie, en de dag des doods, dan de dag, dat iemand
geboren wordt.
2 Het is beter te gaan in het klaaghuis, dan te gaan in het huis des maaltijds; want in hetzelve is
het einde aller mensen, en de levende legt het in zijn hart.
3 Het treuren is beter dan het lachen; want door de droefheid des aangezichts wordt het hart
gebeterd.
4 Het hart der wijzen is in het klaaghuis; maar het hart der zotten in het huis der vreugde.
5 Het is beter te horen het bestraffen des wijzen, dan dat iemand hore het gezang der dwazen.
6 Want gelijk het geluid der doornen onder een pot is, alzo is het lachen eens zots. Dit is ook
ijdelheid.
7 Voorwaar, de onderdrukking zou wel een wijze dol maken; en het geschenk verderft het
hart.
8 Het einde van een ding is beter dan zijn begin; de lankmoedige is beter dan de hoogmoedige.
9 Zijt niet haastig in uw geest om te toornen; want de toorn rust in den boezem der dwazen.
10 Zeg niet: Wat is er, dat de vorige dagen beter geweest zijn, dan deze? Want gij zoudt naar
zulks niet uit wijsheid vragen.
11 De wijsheid is goed met een erfdeel; en degenen, die de zon aanschouwen, hebben voordeel
daarvan.
12 Want de wijsheid is tot een schaduw, en het geld is tot een schaduw; maar de
uitnemendheid der wetenschap is, dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft.
13 Aanmerk het werk Gods; want wie kan recht maken, dat Hij krom gemaakt heeft?
14 Geniet het goede ten dage des voorspoeds, maar ten dage des tegenspoeds, zie toe; want
God maakt ook den een tegenover den ander, ter oorzake dat de mens niet zou vinden iets, dat
na hem zal zijn.
15 Dit alles heb ik gezien in de dagen mijner ijdelheid; er is een rechtvaardige, die in zijn
gerechtigheid omkomt; daarentegen is er een goddeloze, die in zijn boosheid zijn dagen
verlengt.
16 Wees niet al te rechtvaardig, noch houd uzelven al te wijs; waarom zoudt gij verwoesting
over u brengen?
17 Wees niet al te goddeloos, noch wees al te dwaas; waarom zoudt gij sterven buiten uw tijd?
18 Het is goed, dat gij daaraan vasthoudt, en trek ook uw hand van dit niet af; want die God
vreest, dien ontgaat dat al.
19 De wijsheid versterkt den wijze meer dan tien heerschappers, die in een stad zijn.
20 Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde, die goed doet, en niet zondigt.
21 Geef ook uw hart niet tot alle woorden, die men spreekt, opdat gij niet hoort, dat uw
knecht u vloekt.
22 Want uw hart heeft ook veelmalen bekend, dat gij ook anderen gevloekt hebt.
23 Dit alles heb ik met wijsheid verzocht; ik zeide: Ik zal wijsheid bekomen, maar zij was nog
verre van mij.
24 Hetgeen verre af is, en zeer diep, wie zal dat vinden?
25 Ik keerde mij om, en mijn hart, om te weten, en om na te sporen, en te zoeken wijsheid en
een sluitrede; en om te weten de goddeloosheid der zotheid, en de dwaasheid der
onzinnigheden.
26 En ik vond een bitterder ding, dan de dood: een vrouw, welker hart netten en garen, en haar
handen banden zijn; wie goed is voor Gods aangezicht, zal van haar ontkomen; daarentegen de
zondaar zal van haar gevangen worden.



27 Ziet, dit heb ik gevonden, zegt de prediker, het ene bij het andere, om de sluitrede te
vinden;
28 Dewelke mijn ziel nog zoekt, maar ik heb haar niet gevonden: een man uit duizend heb ik
gevonden; maar een vrouw onder die allen heb ik niet gevonden.
29 Alleenlijk ziet, dit heb ik gevonden, dat God den mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben
veel vonden gezocht.



Salomo had vele voorbeelden en bewijzen gegeven van de ijdelheid van deze wereld en de
dingen, die er in zijn. In dit hoofdstuk nu: 

I. Beveelt hij ons sommige goede middelen aan, geschikt om gebruikt te worden tot herstel van
deze grieven, en ons te wapenen tegen het kwaad, dat ons er van bedreigt. Zoals 

1. Zorg voor onze goede naam, vers 1.2. 

2. Ernst en kalmte van geest vers 2-6. 

3.Kalmte van geest, vers 7-10 

4.Voorzichtigheid en beleid in het bestuur van al onze zaken, vers 11, 12. 

5.Onderworpenheid aan de wil van God in alle gebeurtenissen, ons schikkende naar elke
toestand, vers 13-15. 

6.Een nauwgezet vermijden van alle gevaarlijke uitersten, vers 16-18. 

7.Zachtmoedigheid en tederheid jegens hen, die schadelijk of beledigend voor ons geweest zijn,
vers 19-22. Kortom, de beste manier om ons te behoeden voor de kwelling, die de ijdelheid
van de wereld voor ons teweegbrengt, is in ons humeur te blijven en onze hartstochten streng
in bedwang te houden. 

II. Hij betreurt zijn eigen ongerechtigheid als hetgeen meer kwellend was dan al deze
ijdelheden, die verborgenheid van de ongerechtigheid, het hebben van vele vrouwen, door
welke hij van God en zijn plicht was afgetrokken, vers 23-29. 



Prediker 7:1-6 

In deze verzen spreekt Salomo sommige grote waarheden uit, die voor het niet denkend deel
van het mensdom en dat is het grootste deel ervan paradoxen schijnen te zijn. 

I. Dat de eer van de deugd wezenlijk kostelijker en begerenswaardiger is dan de rijkdom en het
vermaak in deze wereld, vers 1. Een goede naam gaat voor goede olie, zo zou het gelezen
kunnen worden, hij is verkieslijker, en allen, die wijs zijn, zullen er de voorkeur aan geven.
Goede olie is hier genomen voor al het gewin van de aarde, onder welker voortbrengselen olie
als een van de kostelijkste gerekend werd voor al de genietingen van de zinnen, voor olie en
reukwerk, die het hart verblijden, en zij wordt olie van de vreugde genoemd, ja, en voor de
hoogste titels van de eer, waarmee de mensen vereerd worden, want koningen worden gezalfd.
Een goede naam is beter dan alle rijkdom, Spreuken 22:1, een naam voor wijsheid en
godsvrucht bij hen die wijs en godvruchtig zijn de nagedachtenis van de rechtvaardige, dit is
een goed, dat een lieflijker genot aanbrengt voor het gemoed, ruimer gelegenheid geeft aan de
mens om nuttig te zijn, verder zal gaan en langer zal duren dan de kostelijkste fles met zalf,
want Christus heeft Maria voor haar zalf betaald met een goede naam, een naam in de
evangeliën, Mattheus 26:13, en wij zijn er zeker van dat Hij altijd betaalt met interest. 

II. Dat, alles wel overwogen, ons uitgaan van de wereld een grotere vriendelijkheid voor ons
is, dan ons inkomen in de wereld geweest is. De dag des doods is te verkiezen boven de dag
van de geboorte, hoewel er voor anderen blijdschap was toen een mens geboren werd in de
wereld, en waar dood is, daar is klagen en treuren, maar ten opzichte van onszelf: indien wij zo
geleefd hebben dat wij een goede naam hebben verdiend, dan is de dag van onze dood, die een
einde zal maken aan onze zorgen, ons zwoegen en ons verdriet, en ons heenbrengt naar onze
rust en blijdschap en eeuwige voldoening, beter dan de dag dat wij geboren werden, die ons
inleidde in een wereld van zoveel zonde en ellende, ijdelheid en kwelling. Wij werden geboren
tot onzekerheid, maar een godvruchtige sterft niet in onzekerheid. De dag van onze geboorte
bracht op onze ziel de last van het vlees, maar de dag van onze dood bevrijdt haar van die last. 

III. Dat het ons meer goed zal doen om naar een begrafenis, dan om naar een feestmaal te
gaan, vers 2. Het is beter te gaan in het klaaghuis, en daar te wenen met de wenenden, dan te
gaan in het huis van de maaltijd, tot een bruiloft, of een andere feestviering, om daar zich te
verblijden met de blijden. Het zal ons meer goed doen, een betere indruk bij ons
teweegbrengen. Het is ons, naar de gelegenheid zich voordoet, geoorloofd naar beide te gaan,
onze Heiland is aangezeten aan het bruiloftsmaal van Zijn vriend te Kana, en weende aan het
graf van Zijn vriend in Bethanië, en wij kunnen God verheerlijken en goed doen en goed
ontvangen in het huis van de maaltijd, maar in aanmerking genomen hoe wij er aan onderhevig
zijn om ijdel, hoogmoedig en zorgeloos te wezen, en toe te geven aan het vlees is het beter
voor ons, te gaan in het klaaghuis niet om de pracht en staatsie van de begrafenis te zien, maar
om te delen in de smart ervan en goede lessen te leren, beide van de dode, die vandaar
heengaat naar zijn langdurig tehuis, en van de treurenden, die over de straat gaan. 

De lessen, die in het klaaghuis te leren zijn, zijn, 

1. Bij wijze van inlichting: dat het ‘t einde is aller mensen, allen hebben gezondigd en daarom
gaat over allen de dood, wij moeten aldus door onze vrienden verlaten worden zoals de
rouwdragenden het zijn, en zo moeten wij heengaan, zoals de doden heengaan. Wat het lot is
van anderen, zal het onze zijn, de beker gaat rond, weldra zal hij tot ons komen. 



2. Bij wijze van vermaning: de levende legt het in zijn hart. Zullen de levenden dit doen? Het
zou goed zijn, zo zij het deden. Zij, die geestelijk levend zijn, zullen het in hun hart leggen, en
wat betreft de overlevenden, men zou denken dat zij het doen moeten, het is hun eigen schuld
zo zij het niet doen, want niets is gemakkelijker dan dat wij door de dood van anderen
indachtig worden gemaakt aan onze eigen dood. Sommigen zullen dit misschien ter harte
nemen en op hun einde merken, die een goede preek niet ter harte zouden nemen. 

A. Tot verder bewijs hiervan, vers 4, noemt hij het de eigenschap van de wijze man, dat zijn
hart in het klaaghuis is. Hij is zeer van nabij bekend met treurige onderwerpen, en dat is beide
een bewijs en een bevordering van zijn wijsheid. Het klaaghuis is de school van de wijze,
waarin hij menige goede les heeft geleerd, en daar, waar hij ernstig is, is hij in zijn element. Als
hij in het klaaghuis is, is zijn hart daar om nut en voordeel te trekken uit de tonelen van
sterflijkheid, die zich daar aan hem voordoen. Ja, als hij in het huis van de maaltijd is, is zijn
hart in het klaaghuis, bij wijze van medegevoel met hen die in droefheid zin. 

B. Het is de aard van een dwaas, dat zijn hart in het huis van de vreugde is, zijn hart is er
geheel op uit om vrolijk en lustig te zijn, geheel zijn verlustiging is in spel en vermaak, in
vrolijke verhalen, vrolijke liederen en vrolijk gezelschap, vrolijke dagen en vrolijke nachten. Als
hij soms in het klaaghuis is, dan is hij onder een bedwang, zijn hart is terzelfder tijd in het huis
van de vreugde. Dat is zijn dwaasheid, en draagt er toe bij om hem hoe langer hoe meer dwaas
te maken. 

IV. Dat stemmigheid en ernst ons meer betamen en beter voor ons zijn, dan vrolijkheid en
pret, vers 3. Een bekend spreekwoord zegt: "Eén ons vrolijkheid is een pond van droefheid
waard," maar de prediker leert ons een tegenovergestelde les: Het treuren is beter dan het
lachen, meer in overeenstemming met onze tegenwoordige staat, waarin wij dagelijks zondigen
en zelf min of meer ladende zijn en dagelijks de zonde en het rijden van anderen zien. Terwijl
wij ons in een tranendal bevinden, moeten wij ons schikken naar het klimaat. Het is ook meer
in ons voordeel want door de droefheid van het aangezicht wordt het hart dikwijls gebeterd.
Datgene is het beste voor ons wat het beste is voor onze ziel, waardoor het hart gebeterd
wordt, hoewel het onaangenaam is voor het gevoel. Treurigheid is dikwijls een gelukkig middel
voor ernst, en de beproeving, die de gezondheid, de bezitting, het gezin schaadt, kan goed en
gezond zijn voor de geest, kan er zulke indrukken op teweegbrengen dat de gezindheid, het
humeur er zeer veel door wordt verbeterd, hem nederig en zachtmoedig kan maken, los van de
wereld, boetvaardig wegens de zonde, en nauwgezet in plichtsbetrachting. "Vexatio dat
intellectum" Kwelling scherpt het verstand. "Periissem nisi periissem". Ik zou omgekomen zijn,
indien ik niet ellendig ware gemaakt. Nu zal volgen dat daarentegen door vrolijkheid en
dartelheid van het aangezicht het hart erger wordt, meer ijdel, meer vleselijk gezind, meer
zinnelijk en zorgeloos, meer verzot op de wereld en meer vervreemd van God en van
geestelijke dingen, Job 21:12, 14 totdat het zich volstrekt niet bekommert over de verbreking
Jozefs, zoals zij, van wie gesproken wordt in Amos 6:5-6, en zoals de koning en Haman,
Esther 3:5. 

V. Dat het veel beter voor ons is, dat ons bederf vernederd wordt door de bestraffing van de
wijzen, dan dat het gestreeld wordt door het gezang van de dwazen, vers 5. Velen, die wel zeer
gaarne de inlichtingen van de wijzen zouden willen horen en nog veel liever hun lof en hun
vertroostingen zouden ontvangen, zijn er echter geheel niet op gesteld om hun bestraffingen te
horen, dat is: zij willen niet dat men hen hun fouten onder het oog brengt, al zou men dit ook
op nog zo verstandige wijze doen maar hierin betonen zij zich geen vrienden van zichzelf, want



de bestraffingen van de tucht zijn de weg des levens, Spreuken 6:23,, en hoewel zij niet zo
aangenaam zijn als het gezang van de dwazen, zijn zij toch heilzamer. Om niet alleen met
geduld, maar met genoegen de bestraffing van de wijzen te horen is een teken van en een
middel tot wijsheid, maar verzot te zijn op het gezang van de dwazen is een teken dat de geest
het gemoed, ijdel is, en een middel om hem nog ijdeler te maken. En hoe ongerijmd is het niet
voor een mens om zo verzot te zijn op zo voorbijgaand een genoegen als het lachen van een
dwaas, dat gevoegelijk vergeleken kan worden bij het branden van doornen onder een pot, dat
veel gedruis maakt en een grote vlam doet opgaan voor een poosje, maar terstond uitgaat, de
as verstrooit en nauwelijks iets bijdraagt tot het voortbrengen van kookhitte, want daarvoor is
een gestadig vuur nodig. Het lachen van een dwaas is luidruchtig en vluchtig, en is geen blijk
van ware vreugde. Dit is ook ijdelheid, het bedriegt de mensen tot hun verderf, want het laatste
van die blijdschap is droefheid. Onze gezegende Heiland heeft ons vonnis uitgesproken: Zalig
zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. Wee u, die nu lacht, want gij zult treuren en wenen,
Lukas 6. 21, 25. 



Prediker 7:7-10 

Salomo had dikwijls tevoren geklaagd over de verdrukkingen, die hij gezien heeft onder de
zon, die aanleiding gaven tot veel treurige bespiegelingen, en een grote ontmoediging waren
voor deugd en godsvrucht. Hier nu: 

I. Erkent hij dat de verzoeking sterk is vers 7. Voorwaar, het is dikwijls maar al te waar dat
verdrukking een wijze dol maakt. Als een wijze veel en gedurende lange tijd verdrukt wordt,
dan zal hij er licht toe komen om niet als zichzelf te spreken en te handelen, aan zijn
hartstochten de teugel te vieren, en in onbetamelijke klachten uit te barsten over God en de
mens, of om gebruik te maken van ongeoorloofde middelen om zich verlichting te verschaffen.
Als de scepter van de goddeloze lang rust op het lot van de rechtvaardigen, dan zijn deze in
gevaar, om hun handen uit te strekken tot onrecht, Psalm 125:3. Als zelfs wijze mensen
onredelijke verdrukkingen hebben te verduren, dan kost het hun veel moeite om in hun humeur
te blijven en om op hun plaats te blijven. Het verderft het hart van een geschenk. Zo zou de
laatste zinsnede gelezen kunnen worden, zelfs het edelmoedige hart, dat bereid is gaven te
geven, en een godvruchtig hart, dat begiftigd is met vele voortreffelijke gaven wordt verdorven
door verdrukking. Daarom moeten wij zeer toegevend zijn jegens hen, die mishandeld worden,
en niet streng zijn in onze oordelen over hen, al is het ook dat zij niet met zoveel
bedachtzaamheid delen als zij moesten, wij weten niet wat wij zouden doen, als wij in hun
plaats waren. 

II. Hij redeneert er tegen. Last ons niet morren tegen de macht en de voorspoed van
verdrukkers, noch hen benijden, want, 

1. Het karakter van verdrukkers is zeer slecht, zo verstaan sommigen vers 7. Indien hij, die de
reputatie had van een wijs man te zijn, een verdrukker wordt, dan wordt hij een waanzinnige,
zijn verstand heeft hem verlaten, hij is niet beter dan een brullende leeuw en een heen en weer
gaande beer, en de geschenken, de steekpenningen, die hij aanneemt, het gewin, dat hij door
zijn verdrukkingen schijnt te verkrijgen, verderven slechts zijn half, en vernietigen de arme
overblijfselen van verstand en deugd in hem, daarom is hij eerder te beklagen dan te benijden,
laat hem begaan, en hij zal zo dwaas handelen en zo zinloos drijven, dat hij binnen weinig tijd
zichzelf in het verderf zal storten. 

2. De uitkomst zal ten slotte goed wezen. Het einde van een ding is beter dan zijn begin. Zie
door het geloof wat het einde zal wezen, en verwacht het met geduld. Als hoogmoedige
mensen hun arme, eerlijke naburen beginnen te verdrukken, dan denken zij dat hun macht er
hen in zal steunen en helpen, zij twijfelen niet of zij zullen de overwinning behalen en hun doel
bereiken, maar het zal blijken beter te zijn in het einde, dan het in het begin scheen te zijn, hun
macht zal worden verbroken, hun rijkdom, verkregen door verdrukking, zal verdorven worden
en verdwijnen, zij zullen vernederd, naar beneden gebracht worden, er zal met hen worden
afgerekend voor hun ongerechtigheid, en de verdekte onschuld zal beide verlost en beloond
worden. Beter was het einde van Mozes onderhandeling met Farao, die trotse verdrukker, toen
Israël werd uitgevoerd met gejuich, dan het begin ervan, toen het getal van de tichelstenen
verdubbeld werd en alles een ontmoedigend aanzien had. 

III. Hij wapent ons er tegen met enige nodige aanwijzingen. Als wij niet tot waanzin willen
gebracht worden door verdrukking, maar onze ziel willen blijven bezitten 



1. Dan moeten wij met ootmoedigheid zijn bekleed, want de hoogmoedigen zijn zij, die het niet
kunnen verdragen vertreden te worden, maar er woedend onder zijn als zij hard behandeld
worden, datgene zal het hart breken van een hoogmoedige, hetwelk van een ootmoedige niet
eens de slaap zal storen. Verneder dus de hoogmoed, en een nederige geest zal gemakkelijk
verzoend zijn met een nederige staat. 

2. Wij moeten geduld oefenen, ons geduldig onderwerpen aan de wil van God in de beproeving
en geduld oefenen om op Gods tijd de uitkomst te verwachten. De geduldige, of lankmoedige,
wordt hier gesteld tegenover de hoogmoedige, want waar ootmoed is, daar zal geduld zijn.
Diegenen zullen dankbaar zijn voor alles, die erkennen niets van Gods hand te verdienen, en de
lankmoedigen worden gezegd beter te zijn dan de hoogmoedigen, zij hebben het gemakkelijker
voor zichzelf, zijn meer aangenaam voor anderen en zullen meer waarschijnlijk een goed einde
zien aan hun moeilijkheden. 

3. Wij moeten met wijsheid en genade heersen over onze hartstochten, vers 9, wees niet
haastig in uw geest om te toornen, zij, die haastig zijn in hun verwachtingen en geen uitstel
kunnen verdragen, zullen allicht toornig worden als zij niet terstond hun zin krijgen. "Vertoorn
u niet op trotse verdrukkers, of op hen, die de werktuigen zijn van uw ellende." 

a. Wees niet spoedig toornig, niet snel in het opmerken van een belediging en er u over
vertoornen, niet voortvarend om uitdrukking te geven aan uw toorn. 

b. "Wees niet lang toornig", want hoewel toorn opkomen kan in het hart van een wijs man en
er als een reiziger door heen kan gaan, rust hij toch slechts in de boezem van een dwaas, daar
blijft hij, daar woont hij, daar heeft hij de binnenste en de bovenste plaats, daar wordt hij als
iets dierbaars en kostelijks gekoesterd, en er wordt niet gemakkelijk afstand van gedaan. Hij
dus, die zich zo wijs wil betonen, dat hij de duivel geen plaats geeft, moet de zon niet laten
ondergaan over zijn toorn, Efeziers 4:26, 27. 

4. Wij moeten zoveel mogelijk voordeel trekken uit hetgeen is, vers 10. "Houd het niet voor
een uitgemaakte zaak dat de vorige dagen beter waren dan deze, en vraag niet wat er de reden
van is dat zij dit waren, want gij zou naar zulks niet uit wijsheid vragen, daar gij naar de reden
van de zaak vraagt, eer gij er zeker van zijt, dat de zaak zelf waar is, en daarenboven, gij zijt
zozeer een vreemdeling voor de dingen in het verleden, voor de verleden tijd, en zo’n
onbevoegd beoordelaar zelfs van de tegenwoordige tijden, dat gij geen bevredigend antwoord
op de vraag kunt verwachten, en daarom vraagt gij dit niet met wijsheid, ja meer: de
veronderstelling is een dwaze afkeurende aanmerking op de voorzienigheid Gods in het bestuur
van de wereld." Het is dwaasheid om over de slechtheid van onze tijd te klagen, als wij meer
reden hebben om te klagen over de slechtheid van ons hart als het hart van de mensen beter
was, dan zouden de tijden beter worden en als we meer reden hebben om dankbaar te wezen
dat zij niet erger zijn, maar dat wij zelfs in de slechtste tijden nog zovele voorrechten genieten,
die er toe bijdragen om ze niet alleen draaglijk te maken, maar zelfs aangenaam en gerieflijk.
Het is dwaasheid om zo hoog op te geven van de goedheid van vorige tijden ten einde af te
doen aan de zegen en de goedertierenheid van God over ons in onze eigen tijden alsof er in
vroegere eeuwen niet over hetzelfde te klagen viel, als waarover wij te klagen hebben, of alsof,
indien zij in sommige opzichten al niet te klagen hadden, God onrechtvaardig en onvriendelijk
was jegens ons, door ons lot te laten zijn in een ijzeren eeuw, vergeleken met de gouden eeuw,
die voor ons geweest is, dit komt uit niets anders voort dan uit gemelijkheid en ontevredenheid
en een neiging, om met God zelf te twisten. Wij moeten niet denken dat er een algemeen verval



is in de natuur of een ontaarding van de zeden, God is altijd goed geweest en de mensen zijn
altijd slecht geweest, en indien in sommige opzichten de tijden thans slechter zijn dan zij
geweest zijn, dan zijn zij misschien in andere opzichten beter. 



Prediker 7:11-22 

In deze verzen beveelt Salomo ons wijsheid aan als het beste tegengif tegen deze kwalen van
het gemoed, waaraan wij onderhevig zijn vanwege de ijdelheid en kwelling van de geest, die er
in de dingen van deze wereld zijn. 

Hier vinden wij de lof en de voorschriften van de wijsheid. 

I. De lof van de wijsheid. Er worden hier vele dingen gezegd om haar aan te bevelen, ten einde
ons op te wekken om wijsheid te verkrijgen en te behouden. 

1. Wijsheid is nodig voor het rechte bestuur en het bevorderen van onze wereldlijke
bezittingen, wijsheid is goed met een erfdeel, een erfdeel is zonder wijsheid voor weinig goed.
Al heeft iemand een grote bezitting, al is hij er, door die van zijn voorouders te erven,
gemakkelijk aangekomen, zo hij geen wijsheid heeft om haar te gebruiken voor het doel
waartoe hij haar heeft, dan zou het beter voor hem zijn haar niet te hebben. Wijsheid is niet
alleen goed voor de armen om hen tevreden en gerust te maken, maar zij is ook goed voor de
rijken, goed met rijkdom om een mens er voor te behoeden er door geschaad te worden, en
hem in staat te stellen om er goed mee te doen. Wijsheid is goed op zichzelf en maakt een mens
nuttig, maar als hij daarbij een goede bezitting heeft, die hem nog meer instaat stelt om nuttig
te zijn, en met zijn rijkdom zijn geslacht te dienen, meer dan hij het zonder hem zou kunnen,
dan zal hij er zich vrienden uit maken, Lukas 16:9. Wijsheid is zo goed als een erfdeel, ja en
nog beter, aldus de lezing van de kanttekening, zij is meer van ons, meer tot onze eer, zal ons
tot een groten zegen maken, zal ons langer bijblijven, en meer voordeel opleveren. 

2. Zij is ons tot groot voordeel op geheel onze tocht door deze wereld zij, die de zon
aanschouwen, hebben er werkelijk voordeel van, beide zij die haar bezitten en hun tijdgenoten,
het is de ogen goed de zon te aanschouwen Hoofdstuk  11:7, maar dit genot is niet te
vergelijken bij het genot, dat de wijsheid geeft te smaken. Het licht van deze wereld is een
voordeel voor ons bij het verrichten van de zaken van de wereld, Johannes 11:9, maar voor
hen, die dat voordeel hebben, zal het van weinig nut of waardij zijn, als zij er niet ook wijsheid
bij hebben om die zaken goed te doen en te besturen. De helderheid van het oog van het
verstand is ons van groter nut dan het lichamelijk gezichtsvermogen. 

3. Zij draagt zeer veel bij tot onze veiligheid, en is ons een beschutting tegen de stormen van
benauwdheid en haar verschroeiende hitte, zij is een schaduw, zoals de schaduw van een grote
rots in een dorstig land. Wijsheid is een schaduw of beschutting, en geld, dat is: zoals geld een
schaduw of beschutting is. Gelijk een rijk man zijn rijkdom, zo maakt een wijs man zijn
wijsheid tot een sterke staat. In de schaduw van de wijsheid zo luiden de woorden en in de
schaduw van geld is veiligheid. Hij voegt wijsheid en geld tezamen, om te bevestigen wat hij
tevoren gezegd had, dat wijsheid goed is met een erfdeel. Wijsheid is als een muur, en geld kan
dienen als een doornheg, die de akker beschermt. 

4. Zij is blijdschap en waar geluk voor een mens. Dit is de uitnemendheid van de wetenschap,
goddelijke wetenschap, niet alleen boven geld maar ook boven wijsheid, menselijke wijsheid de
wijsheid van de wereld, dat zij aan die haar bezitten het leven geeft. De vreze des Heeren, die is
wijsheid, en die is leven, zij verlengt het leven. De rijkdom van mensen brengt hun leven in
gevaar, maar hun wijsheid beschermt het. Ja, terwijl rijkdom het natuurlijke leven niet zal



verlengen zal ware wijsheid geestelijk leven geven, de voorproef en het onderpand van het
eeuwige leven, zoveel beter is het om wijsheid te verkrijgen dan goud. 

5. Zij zal een mens kracht geven, en zijn steun en sterkte zijn, vers 19. Wijsheid versterkt de
wijzen, versterkt hun geest, maakt hen kloekmoedig en vastberaden door hen altijd op zekeren,
vasten grond te houden, zij versterkt hun invloed en bezorgt hun vrienden en een goede naam.
Zij versterkt hen voor hun dienst onder hun lijden en tegen de aanvallen, die tegen hen gericht
worden, meer dan tien heerschappers, grote bevelhebbers, de stad versterken. Zij, die waarlijk
wijs en godvruchtig zijn, worden onder Gods bescherming genomen en zijn daar veiliger, dan
wanneer tien van de machtigste mannen in de stad, mannen van de grootste macht en invloed,
het op zich zouden nemen om hen in veiligheid te stellen en hun beschermers te zijn. 

II. Sommige voorschriften van de wijsheid, van die wijsheid, welke zo voordelig voor ons is. 

1. Wij moeten in alles wat ons wedervaart het oog hebben op God en op Zijn hand, vers 13.
Merk het werk van God op. Om onze klachten over onaangename gebeurtenissen tot zwijgen
te brengen, moeten wij er de hand Gods in zien, en onze mond niet openen tegen hetgeen Zijn
doen is. Laat ons op de beschikking van onze toestand en al de omstandigheden ervan zien als
op het werk Gods, en het aanmerken als het voortbrengsel van Zijn eeuwigen raad, die vervuld
wordt in alles wat ons wedervaart. Bedenk dat ieder werk van God wijs, rechtvaardig en goed
is en dat er een bewonderenswaardige schoonheid en harmonie is in Zijn werken, en dan zal ten
slotte blijken dat alles ten beste geschied is. Laat ons Hem dus de eer geven van al Zijn werken
ons betreffende, en er ons op toeleggen om aan Zijn bedoelingen erin te beantwoorden.
Beschouw het werk Gods als hetgeen, waarin wij geen verandering kunnen brengen. Wie kan
recht maken wat Hij krom gemaakt heeft? Wie kan de natuur van de dingen veranderen, van
hetgeen vastgesteld is door de God van de natuur? Indien Hij spreekt van beroering, wie kan
dan van vrede spreken? En als Hij de weg met doornen omtuint, wie kan dan voorwaarts gaan?
Indien verwoestende oordelen uitgaan met een opdracht, wie ken ze dan doen ophouden?
Dewijl wij dus Gods werk niet kunnen verbeteren, behoren wij er ons voordeel mee te doen. 

2. Wij moeten ons schikken naar de verschillende bedoelingen van Gods voorzienigheid over
ons, en het werk en de plicht van de dag doen op zijn eigen tijd, vers 14. 

Merk op: 

A. Hoe de beschikkingen en voorvallen van de voorzienigheid afgewisseld worden. In deze
wereld zijn sommigen voorspoedig, en terzelfder tijd hebben anderen tegenspoed, dezelfde
personen zijn op de ene tijd in grote voorspoed, en op een andere tijd loopt alles hun tegen, ja
een gebeurtenis, die voordeel aanbrengt, en een andere, die nadeel aanbrengt kan aan dezelfde
persoon op dezelfde tijd overkomen, beide komen van de hand Gods, uit wiens mond beide
goede en kwaad voorkomt, Jesaja 45:7, en Hij heeft het één tegenover het andere gesteld,
zodat een korte en gemakkelijke passage er tussen is, en zij zijn tegenstellingen van elkaar, dag
en nacht, zomer en winter zijn tegenover elkaar gesteld, opdat wij in voorspoed blij zijn, als
niet blij zijnde, en in tegenspoed wenen als niet wenende, want wij kunnen duidelijk het ene
zien, en snel het ene voor het andere verwisselen, en het is ter oorzaak dat de mens niet zou
vinden iets dat na hem zal zijn, dat hij geen zekerheid zal hebben omtrent toekomstige
gebeurtenissen, of van de voortduur van het tegenwoordige toneel, maar leven zal in
afhankelijkheid van en vertrouwen op de voorzienigheid Gods, en bereid zal zijn voor alles wat



gebeurt. Of, opdat de mens niets vindt in het Woord van God, dat hij kan pretenderen te
verbeteren. 

B. Hoe wij ons moeten onderwerpen aan de wil van God in beide gebeurtenissen. Onze
godsdienst moet, in het algemeen, dezelfde wezen in alle toestanden, maar de bijzondere
voorbeelden en oefeningen ervan moeten verschillen naar onze uitwendige toestand, opdat wij
de Heer achterna wandelen: 

a. In een dag van voorspoed en dat is slechts één dag moeten wij blij wezen, goed doen en
goed verkrijgen, een heilige blijmoedigheid onderhouden, en de Heer dienen met blijdschap en
vrolijkheid des harten vanwege de veelheid van alles. "Als de wereld vriendelijk is, verblijd u in
God, en loof Hem, en laat de blijdschap des Heeren uw sterkte zijn". 

b. In een dag van tegenspoed en ook dat is maar één dag bedenk, zie toe. Tijden van
beproeving zijn geschikte tijden voor nadenken en overwegen, dan roept God ons tot
nadenken, Haggai 1:5, dan, indien ooit, zijn wij er toe geneigd, en zonder dat zal de beproeving
ons geen goed doen. Wij kunnen niet beantwoorden aan Gods doel in ons te beproeven, tenzij
we bedenken waarom en waartoe Hij met ons twist. En nadenken is nodig voor onze
vertroosting en ondersteuning onder onze beproevingen. 

3. Wij moeten ons ook over de grootste voorspoed van goddeloze mensen niet ergeren, noch
over de zwaarste rampen door welke de godvruchtigen kunnen getroffen worden in dit leven,
vers 15. De wijsheid zal ons leren deze duistere hoofdstukken van de voorzienigheid te
verklaren en in overeenstemming te brengen met de wijsheid, heiligheid, goedheid en
getrouwheid van God. Wij moeten het niet vreemd vinden, Salomo zegt ons dat er zulke
voorbeelden waren in zijn tijd. "Dit alles heb ik gezien in de dagen van mijn ijdelheid, ik heb
gelet op alles wat er voorviel, en dit is even verrassend en verbijsterend voor mij geweest als
wat ook." 

Merk op: hoewel Salomo zo wijs en groot een man was, noemt hij toch de dagen van zijn leven
de dagen van zijn ijdelheid, want de beste dagen op aarde zijn dit in vergelijking met de dagen
van de eeuwigheid. Of misschien doelt hij op de dagen van zijn afval van God, dat waren in
waarheid de dagen van zijn ijdelheid en beschouwt hij dit als een zaak, die hem tot ongeloof
heeft gebracht, of tenminste tot onverschilligheid in de godsdienst, namelijk dat hij gezien heeft
hoe een rechtvaardige omkomt in zijn gerechtigheid, dat de grootste vroomheid de mensen niet
beveiligt tegen de grootste beproevingen van de hand Gods, ja soms de mensen blootstelt aan
de grootste beledigingen van de zijde van goddeloze en onredelijke mensen. Naboth is
omgekomen in zijn gerechtigheid, en lang tevoren Abel. Hij had ook gezien, dat goddelozen in
hun boosheid hun dagen verlengen. Zij leven, worden oud, ja worden geweldig in vermogen
Job 21:7, door hun bedrog en geweld beschutten zij zich tegen het zwaard van de
gerechtigheid. "Aanmerk nu hierin het werk Gods, en laat het geen struikelblok voor u zijn."
De rampen van de rechtvaardigen bereiden hen voor hun toekomstige zaligheid, en terwijl de
goddelozen hun dagen verlengen, rijpen zij slechts voor het verderf. Er is een toekomend
oordeel, dat deze schijnbare onregelmatigheid zal rectificeren, tot eer van God en tot algehele
voldoening van al Zijn volk, en daarop moeten wij geduldig wachten. 

4. De wijsheid zal nuttig wezen beide tot waarschuwing van de heiligen op hun weg en tot
beteugeling van zondaren op hun weg. 



A. Wat de heiligen betreft: zij zal hen aansporen om voort te gaan en te volharden in hun
gerechtigheid, maar zal hun toch een vermaning zijn om zich te wachten voor uitersten. Een
rechtvaardige kan omkomen in zijn gerechtigheid, maar laat hem niet doorzijn eigen
onvoorzichtigheid en roekeloze ijver zich moeite over zijn hoofd halen, veel om dan
aanmerking te maken op Gods voorzienigheid, alsof hij door God hard werd behandeld, vers
16. "Wees niet al te rechtvaardig". Bestuur uzelf in de handelingen van de gerechtigheid naar
de regels van de voorzienigheid, en word niet vervoerd, neen, zelfs niet door ijver voor God
tot drift of hartstocht, of tot praktijken, die niet voegen bij uw hoedanigheid, of die gevaarlijk
zijn voor uw belangen. Er kan veel te doen zijn in goeddoen. Zelfverloochening en doding van
het vlees zijn goed, maar als wij er onze gezondheid door benadelen en ons ongeschikt maken
voor de dienst van God, dan zijn wij al te rechtvaardig. Hen te bestraffen, die verkeerd doen, is
goed, maar die parel te werpen voor de zwijnen, die, zich omkerende, u zullen verscheuren, dat
is al te rechtvaardig te zijn. "Houd uzelf niet al te wijs, wees niet stijfhoofdig en verwaand op
uw vermogens, werp u niet op als een dictator, en pretendeer niet de wet voor te schrijven aan
of een oordeel te vellen over allen die om u heen zijn". Werp u niet op als een criticus, om alles
af te keuren wat gezegd en gedaan wordt, en bemoei u niet met andermans zaken, alsof gij
alles weet en alles kunt. Waarom zou gij verwoesting over u brengen? zoals dwazen dikwijls
doen door zich te mengen in twisten, die hun niet aangaan. Waarom zou gij het gezag
vertoornen en u moeilijkheden op de hals halen door nutteloos tegenspreken, en buiten uw
roeping of uw werkkring te gaan om te willen verbeteren wat verkeerd is? Wees voorzichtig
als de slangen, "wacht u voor de mensen." 

B. Ten opzichte van de zondaren: indien zij bij hen niet kan overmogen om hun zonden na te
laten, dan kan zij er hen toch van terughouden, om er buitensporig in te worden. Het is waar:
daar is een goddeloze, die in zijn boosheid zijn dagen verlengt, vers 15, maar laat niemand
daarom zeggen dat de mensen zo slecht kunnen zijn als zij willen, neen, wees niet al te
goddeloos, vers 17, loop niet mee tot een uitgieting van overdadigheid. Velen op wie de vreze
Gods of de angst voor hellepijnen niets vermag om hen terug te houden van de zonde, zullen
toch, indien zij nog enig nadenken hebben, die zonden vermijden, die hun gezondheid en hun
bezittingen benadelen, ja te gronde richten, en hen blootstellen aan de openbare gerechtigheid.
En Salomo maakt hier gebruik van deze overweging: "de overheid draagt het zwaard niet
tevergeefs, zij heeft een doordringend oog en een zware hand, en is de boosdoeners een
verschrikking, wees dus bevreesd om binnen haar bereik te komen, wees niet zo dwaas van u
bloot te stellen aan de strengheid van de wet, waarom zou gij sterven buiten uw tijd? In deze
twee waarschuwingen had Salomo waarschijnlijk inzonderheid het oog op sommigen van zijn
eigen onderdanen, die misnoegd waren op zijn regering, en reeds dachten aan een opstand,
waartoe zij terstond na zijn dood overgingen. Sommigen twistten misschien met de zonden van
hun regeerder, en namen die tot voorwendsel van hun misnoegdheid. Tot hen zegt hij: Weest
niet al te rechtvaardig. Anderen waren de strengheid van de regering moe, en ook de
tempeldienst, en daarom verlangden zij een andere koning aan te stellen. Maar beide schrikt hij
af van hun oproerige praktijken met het zwaard van de gerechtigheid, evenals ook anderen om
zich niet te vermengen met hen, die naar verandering staan. 

5. De wijsheid zal ons leiden op de middenweg tussen twee uitersten, en ons altijd houden op
de weg van onze plicht, die wij een effen en veilige weg zullen bevinden vers 18. Het is goed
dat gij daaraan, aan deze wijsheid, deze zorg, vasthoudt, en niet in strikken loopt, en trek ook
uw hand hiervan niet af, laat uw waakzaamheid niet verflauwen, noch uw besluit minder vast
worden om u behoorlijk te gedragen, en u onder sterk bedwang te houden, grijp de teugel,
door welke hartstochten weerhouden moeten worden van het een of ander kwaad over u te



brengen, zoals het paard en de muilezel in bedwang moeten gehouden worden, die geen
verstand hebben, en, hem aangegrepen hebbende, houd hem vast, en trek uw hand er niet van
terug, want zo gij dit doet, dan zal de vrijheid, die zij nemen wezen als een opening geven aan
het water, en dan zult gij de teugel niet zo gemakkelijk weer in uw hand krijgen. "Wees
nauwgezet van geweten, maar wees ook voorzichtig, en oefen u daarin. Bestuur en regeer
uzelf door de beginselen van de godsdienst, en gij zult bevinden dat hij, die God vreest, dat
alles ontgaat, uit al die moeilijkheden en benauwdheden zal geraken, waarin zij zich storten, die
deze vreze van zich werpen." De vreze des Heeren is die wijsheid, welke ons een draad zal zijn
om ons uit de ingewikkeldste doolhof te voeren. Eerlijkheid is de beste staatkunde. Zij die God
vrezen, hebben slechts één doel te dienen, en daarom handelen zij gestadig en met vastheid.
God heeft ook beloofd hen, die Hem vrezen, te leiden, hun gangen te bevestigen op de rechte
weg, en hen ook van iedere gevaarlijke weg af te brengen, Psalm 37:23, 24. 

6. De wijsheid zal ons leren hoe ons te gedragen met betrekking tot de zonden en
overtredingen van anderen, die gewoonlijk meer dan iets anders er toe bijdragen om onze rust
te verstoren, hetgeen beide schuld en smart over ons brengt. 

A. De wijsheid leert ons niet te verwachten dat zij, met wie wij te doen hebben, zonder
gebreken zijn, wij zelf zijn dit niet, niemand is het, neen, ook de besten niet. Deze wijsheid
versterkt de wijzen evenveel als iets anders, en wapent hen tegen de gevaren die voortkomen
uit toorn, vers 19, zodat zij daardoor niet in wanorde komen. Zij bedenken dat zij, met wie zij
omgaan en zaken te doen hebben, geen vlees geworden engelen zijn, maar zondige zonen en
dochters van Adam, zelfs de besten zijn dit zodat er geen mens rechtvaardig is op aarde, die
goeddoet en niet zondigt vers 20. Salomo had dit gezegd in zijn gebed, 1 Koningen 8:46, in
zijn Spreuken, Hoofdstuk  20:9, en nu zegt hij het hier in zijn prediking. Het is de hoedanigheid
van rechtvaardige mensen, dat zij goed doen, want de boom wordt gekend aan zijn vruchten.
Maar de beste mensen, en zij die het meeste goed doen, kunnen toch niet zeggen dat zij
volkomen vrij zijn van zonde, zelfs zij, die geheiligd zijn, zijn niet zondeloos. Niemand, die
leeft aan deze zijde van de hemel, leeft zonder zonde, als wij zeggen dat wij niet gezondigd
hebben, dan bedriegen wij onszelf. Wij zondigen, zelfs in ons goed doen, er is iets gebrekkigs,
ja iets aanstotelijks in onze beste verrichtingen. Datgene, hetwelk om de substantie ervan goed
is, God welbehaaglijk is, is nog niet zo goed gedaan als het moest, en nalatingen in
plichtsbetrachting zijn zonden, zowel als nalatingen van plichtsbetrachting. Het zijn alleen
rechtvaardige mensen op aarde, die aldus onderhevig zijn aan zonde en zwakheid, de geesten
van de rechtvaardigen worden, als zij bevrijd zijn van het lichaam, volmaakt in heiligheid,
Hebreeen 12:23, en in de hemel doen zij goed en zondigen niet. 

B. De wijsheid leert ons om niet scherp van gezicht of scherp van reuk te zijn in het ontdekken
en ten kwade duiden van beledigingen, maar er vele van voorbij te zien, en te handelen alsof
wij ze niet opmerkten, vers 21. "Geef ook uw hart niet tot alle woorden, die men spreekt, neem
het niet ter harte, kwel u niet over van de mensen gemelijke op- en aanmerkingen van u, of hun
verdenkingen van u, maar wees als een dode, en hoor niets", Psalm 38:14, 15. Wees niet
begerig om te weten wat de mensen van u zeggen, als zij goed van u spreken dan zal het uw
hoogmoed voeden, als zij kwaad van u spreken, zal het uw drift, uw hartstocht opwekken,
zorg er dus voor om de goedkeuring te hebben van God en uw eigen geweten, dan behoeft gij
u niet te bekommeren om hetgeen de mensen van u zeggen. Luisteraars, zegt het spreekwoord,
horen zelden iets goeds van zichzelf. Als gij acht geeft op ieder woord, dat wordt gesproken,
dan zult gij misschien horen dat uw eigen knecht u vloekt, als hij denkt dat gij hem niet hoort,
er zal u gezegd worden, en misschien wel leugenachtig gezegd worden, dat hij u vloekt, indien



gij het oor leent aan aanbrengers, Spreuken 29:12. Ja het kan waar zijn, en gij kunt achter het
gordijn staan en het zelf horen, horen, niet alleen, dat gij gelaakt wordt, en veracht wordt, maar
gevloekt wordt, dat het ergste van u wordt gezegd, dat het ergste u wordt toegewenst, en dat
wel door een knecht, iemand van de geringste stand, één van de verworpelingen, ja door uw
eigen knecht, die een voorspraak voor u moest wezen, uw goede naam moest beschermen,
zowel als uw andere belangen, het is misschien een knecht voor wie gij vriendelijk zijt geweest,
en toch vergeldt hij het u zo slecht, en dit zal u ergeren, het zou beter voor u geweest zijn het
niet te hebben gehoord. Misschien is het een knecht aan wie gij onrecht hebt gedaan, jegens
wie gij onrechtvaardig zijt geweest, en hoewel hij het niet aan u durft zeggen, zegt hij het aan
anderen, en zegt het aan God en dan zal uw eigen geweten met hem instemmen in het verwijt
en de smaad, en het alles veel zwaarder voor u maken. De goede naam zelfs van de
aanzienlijkste is grotelijks in de macht zelfs van de geringste. En misschien wordt er veel meer
kwaad van ons gezegd dan wij denken, en dat wel door hen, van wie wij dit weinig hadden
verwacht. Maar wij gaan niet te rade met onze rust, en ook niet met onze eer, als wij acht
geven op ieder woord, dat verkleinend van ons wordt gesproken, het is gemakkelijker om
twintig van zulke beledigingen voorbij te gaan, dan er één van te wreken. 

C. De wijsheid doet ons gedenken aan onze eigen fouten en gebreken, vers 22. Wees niet
vertoornd op hen, die kwaad van u spreken, of u kwaad toewensen, want als gij tot uzelf
inkeert dan zal uw eigen geweten u zeggen, dat gij veel malen ook anderen gevloekt hebt,
kwaad van hen hebt gesproken, en hun kwaad hebt toegewenst, en nu krijgt gij "betaald in uw
eigen munt." Als ons een belediging wordt aangedaan, dan past het ons, ons eigen geweten te
onderzoeken om na te gaan of wij niet hetzelfde gedaan hebben aan anderen, of iets dat even
erg is, en als wij dan bevinden dat wij het gedaan hebben, dan moeten wij die gelegenheid te
baat nemen, om ons berouw er over te vernieuwen, God rechtvaardigen, en er gebruik van
maken om onze toorn te matigen. Als wij in waarheid toornig zijn op onszelf wegens ons
achterklappen van anderen, zoals wij behoren te wezen, dan zullen wij minder toornig zijn op
anderen wegens hun achterklappen van ons. Wij moeten alle zachtmoedigheid betonen jegens
alle mensen, want ook wij waren soms onwijs, Titus 3:2, 3, Mattheus 7:2, 3, Jakobus 3:1, 2. 



Prediker 7:23-29 

Salomo heeft tot nu toe de ijdelheid van de wereld en haar volstrekte ongenoegzaamheid om
de mensen gelukkig te maken bewezen nu gaat hij er hier toe over om het snode aan te tonen
van de zonde, en haar gewisse strekking om de mensen rampzalig te maken, en, evenals het
vorige, bewijst hij dit uit zijn eigen ervaring, en die ervaring is hem duur komen te staan. Meer
dan overal elders in dit boek doet hij hier het boetekleed aan. Hij overziet zijn rede, en zegt ons
dat wat hij gezegd had was hetgeen hij wist, hetgeen, waarvan hij wel verzekerd was, en waar
hij bij wilde blijven. Dit alles heb ik met wijsheid beproefd, vers 23. Hier nu: 

I. Erkent en betreurt hij het gebrekkige van zijn wijsheid. Hij had wijsheid genoeg om de
ijdelheid van de wereld te zien, en te ervaren dat zij geen deel kan bezorgen aan de ziel. Maar
toen hij er toe kwam om nog verder te onderzoeken, stond hij verlegen, zijn oog was te
duister, zijn gezichtseinder te beperkt, en hoewel hij dit ontdekte, waren er toch vele dingen die
hij niet kon bevroeden door zijn wijsheid. 

1. Hij heeft naarstig onderzocht. God had hem een vermogen gegeven tot wetenschap meer
dan aan iemand anders. Hij begon met veel wijsheid, hij had de ruimste gelegenheid om zijn
wijsheid en wetenschap uit te breiden die ooit iemand gehad heeft. En, 

a. Hij besloot om, zo het mogelijk was, zijn doel te bereiken. Ik zal wijsheid bekomen, hij heeft
dit ernstig begeerd als iets van zeer hoge waarde, hij was er ten volle toe besloten, daarbij
achtte dat zij te verkrijgen was, besloot hij niet te rusten voor hij haar verkregen had, Spreuken
18:1. 

Velen zijn niet wijs, omdat zij nooit gezegd hebben dat zij het wilden wezen, daar zij er
onverschillig voor waren, maar Salomo heeft het zich ten doel gesteld. Toen hij een proef had
genomen van zinnelijke genoegens, heeft hij er nog aan gedacht om zijn hart in wijsheid te
leiden, Hoofdstuk  2:3, en wilde hij niet afgeleid worden van het najagen ervan, maar hij heeft
het misschien niet zo gemakkelijk gevonden als hij dacht om zijn gemeenschap met wijsheid te
onderhouden, terwijl hij zich zo aan zijn vermaak en genoegen overgaf. Maar zijn wil was
goed, hij zei: ik zal wijsheid bekomen. En dat was niet alles. 

b. Hij besloot geen moeite te ontzien, vers 25, ik legde mijn hart er op toe, ik en mijn hart
keerden naar alle zijden, ik liet niets onbeproefd om te bereiken wat ik op het oog had. "Ik
begaf er mij toe om te weten en na te speuren en om te zoeken wijsheid, mij te oefenen en te
volmaken in alle nuttige geleerdheid, wijsbegeerte en godgeleerdheid." Indien hij zich niet aldus
ijverig had toegelegd op studie, dan zou het een bespotting geweest zijn om te zeggen: ik zal
wijsheid bekomen, want zij, die het doel willen bereiken, moeten er de rechte weg toe inslaan.
Salomo was een man van een zeer vlugge bevatting, maar, in plaats van dit als een excuus te
gebruiken voor traagheid zoals velen doen heeft hij zich daardoor tot vlijt en inspanning
aangespoord, en hoe gemakkelijker hij het vond om een goed denkbeeld te begrijpen, hoe meer
hij er zich op toelegde om nog meer goede denkbeelden meester te worden. Zij, die de beste
vermogens hebben, moeten zich de grootste moeite geven, zoals zij, die het best voorzien zijn
van koopwaren, de grootste handel drijven. Hij legde er zich op toe niet alleen om te weten
wat op de oppervlakte ligt, maar om na te speuren wat buiten het gezicht ligt, en hij heeft ook
maar niet voor een poos gezocht en nagespeurd en het toen opgegeven omdat hij niet dadelijk
vond wat hij zocht, maar hij speurde na, drong door tot de bodem van de zaak hij heeft zich



ook niet ten doel gesteld om slechts de dingen te weten, maar ook de reden van de dingen,
teneinde er rekenschap van te kunnen geven. 

2. Maar de uitslag beantwoordde niet aan de verwachting, was niet bevredigend. "Ik zei: ik zal
wijsheid bekomen, maar zij was nog ver van nul, ik kon haar niet bereiken. Met dat al: Dit
alleen weet ik, dat ik niets weet, en hoe meer ik weet, hoe meer ik zie wat er te weten is, en
hoe meer ik mij van mijn onwetendheid bewust ben. Hetgeen ver af is en zeer diep, wie zal dat
vinden?" Hij bedoelt God zelf, Zijn raadsbesluiten en Zijn werken, toen hij die naspeurde, vond
hij zich weldra verlegen en vastgezet. Hij kon niets ordelijk voorstellen vanwege de duisternis.
Zij is als de hoogten van de hemelen, wat kan hij doen? Job 11:8. Geloofd zij God, wij hebben
niets te doen dan hetgeen duidelijk en gemakkelijk is, het Woord is nabij ons, Spreuken 8:9,
maar er is zeer veel, dat wij zouden willen weten, dat ver is en zeer diep, onder de verborgen
dingen, die niet voor ons zijn, en waarschijnlijk is het een schuldige onwetendheid en dwaling,
die Salomo hier betreurt, daar zijn genoegens en de velerlei vermaken van zijn hof zijn ogen
hadden verblind er een nevel over geworpen hadden, zodat hij niet tot ware wijsheid kon
komen, zoals hij had begeerd. 

II. Hij erkent en betreurt zijn dwaasheid, waarin hij overvloedig was, naarmate hij in wijsheid
tekort kwam. 

1. Zijn onderzoek betreffende het kwaad van de zonde. Ik keerde mij om, om te weten de
goddeloosheid van de zotheid en de dwaasheid van de onzinnigheden. 

Merk op: 

a. De kennis van de zonde is een moeilijke kennis en moeilijk te verkrijgen. Salomo heeft er
zich moeite voor gegeven. De zonde heeft velerlei vermommingen, waarmee zij zich omkleedt,
daar zij niet gaarne verschijnt als zonde, en het is zeer moeilijk haar van deze te ontdoen, en
haar in haar natuurlijke aard en haar ware kleuren te zien. 

b. Het is voor ons berouw over de zonde nodig, dat wij met het kwaad ervan bekend worden,
zoals het voor de genezing van een ziekte nodig is om de aard, de oorzaken en het boosaardige
ervan te kennen. Paulus heeft de wet Gods gewaardeerd, omdat zij hem de zonde heeft
ontdekt, Romeinen 7:7. Salomo, die in de dagen van zijn dwaasheid zijn vernuft tewerk had
gesteld, om vermaken uit te denken, en zeer vernuftig was om het vlees te verzorgen, is, nu
God zijn ogen geopend heeft, even naarstig om de verzwaringen van de zonde te ontdekken,
om aldus zijn berouw dieper te maken. Vernuftige zondaars moeten vernuftige boetelingen
zijn, en vernuft en geleerdheid moeten met de overigen buit van de sterk gewapende door de
Heer Jezus verdeeld worden. 

c. Het betaamt boetelingen om het ergste wat zij kunnen te zeggen van de zonde, want het is
de waarheid dat wij er nooit te veel kwaad van kunnen zeggen. Terzake van zijn verdere
verootmoediging begeert Salomo meer te zien: 

d. Van het zondige, van de zonde daar legt hij de grootste nadruk op in dit onderzoek om te
weten de goddeloosheid van de zatheid, waarmee hij misschien zijn eigen ongerechtigheid
meent, de zonde van de onkuisheid, want die werd algemene dwaasheid in Israël genoemd,
Genesis 34:7, Deuteronomium 22:21, Richteren 20:6, 2 Samuel 13:12. Toen hij er zich in
toegaf, beschouwde hij het als een lichte, onbeduidende zaak, maar nu begeert hij de



goddeloosheid ervan te zien, het grote kwaad, zoals Jozef ervan spreekt, Genesis 39:9. Of het
kan daar in het algemeen genomen worden van alle zonde. Velen verontschuldigen ze
hiermede: dat het dwaasheden waren, maar Salomo ziet goddeloosheid in deze dwaasheden,
een beledigen van God, en een onrecht doen aan het geweten, dit is uw boosheid, Jeremia 4:18,
Zacheria 5:8. 

e. Van de dwaasheid van de zonde, gelijk er een goddeloosheid is in dwaasheid, zo is er een
dwarsheid in goddeloosheid, ja dwaasheid en onzinnigheid. Moedwillige zondaren zijn dwazen,
zijn waanzinnigen, zij handelen in tegenspraak met verstand en met hun eigen belangen. 

2. De uitslag van dit onderzoek. 

A. Hij ontdekte thans meer dan ooit van het kwaad van deze grote zonde, waaraan hij zich
schuldig had gemaakt, het liefhebben van vele vreemde vrouwen, 1 Kon 11:1. Dit is het, wat
hij hier het diepst betreurt, en dat wel in zeer aandoenlijke uitdrukkingen. 

a. De herinnering aan die zonde was hem zeer smartelijk. O hoe zwaar lag zij op zijn geweten,
in welk een zielsangst was hij bij de gedachte er aan, de goddeloosheid, de dwaasheid, de
waanzin, waaraan hij schuldig was! Ik vond het een bitterder ding dan de dood. Bij de
herinnering er aan beving hem een even grote verschrikking, alsof hij reeds in de greep des
doods was. Aldus zullen zij, aan wie door een diepe overtuiging hun zonden ordelijk voor ogen
gesteld worden, er tegen roepen, zij zijn voor alle ware boetvaardigen bitter als gal, ja bitter als
de dood. Onkuisheid is een zonde, die in haar eigen natuur verderfelijker is dan de dood zelf.
De dood kan eervol en troostrijk zijn, maar deze zonde kan niets anders dan schande en pijn
veroorzaken, Spreuken 5:9,11. 

b. Hij had de verzoeking tot deze zonde zeer gevaarlijk bevonden, bevonden dat het uiterst
moeilijk, ja zo goed als onmogelijk was voor hen, die zich in die verzoeking wagen, om aan de
zonde te ontkomen, en voor hen, die in deze zonde gevallen waren, ervan terug te komen door
berouwt Het hart van de overspelige vrouw is netten en garen, zij speelt haar rol, waarmee zij
zielen in het verderf stort, met evenveel kunst en behendigheid als ooit een vogelaar heeft
aangewend om een onnozel vogeltje te vangen. De methodes van deze zondaars zijn bedrieglijk
en verderfelijk als strikken. De onvoorzichtige zielen worden er in gelokt door het lokaas van
genoegen en vermaak, waarnaar zij gretig grijpen, en waarvan zij zich voldoening beloven,
maar eer zij het weten, zijn zij gevangen, onherroepelijk gevangen. Haar handen zijn als banden
waarmee zie onder schijn van liefdesomhelzingen, hen, die zij gegrepen heeft, vasthoudt, zij
zullen met de banden van hun zonde vastgehouden worden, Spreuken 5:22. De lusten
verkrijgen kracht, als er aan toegegeven wordt, en dan zijn hun bekoringen overmogend 

c. Hij achtte het een groot voorbeeld van Gods gunst jegens een mens, indien Hij hem door
Zijn genade voor deze zonde heeft bewaard, wie goed is voor Gods aangezicht zal van haar
ontkomen, zal er voor bewaard worden hetzij om tot deze zonde verleid te worden, of om
door de verzoeking te worden overwonnen. Zij, die voor deze zonde bewaard worden, moeten
erkennen dat het God is, die hen bewaart, en niet enigerlei kracht of vastberadenheid van
henzelf, moeten erkennen dat het een grote genade is, en zij, die wensen genade te ontvangen,
die voor hen genoeg is om hen te wapenen tegen deze zonde, moeten er nauwgezet naar
streven God in alles te behagen, door Gods bevel te onderhouden, Leviticus 18:30. 



d. Hij achtte het een zonde, die een even zware straf is voor andere zonden, als een mens in dit
leven overkomen kan, de zondaar zal van haar gevangen worden. 

Ten eerste. Zij, die zich toegeven in andere zonden, door welke hun geest verblind en hun
consciëntie verdorven wordt, worden zoveel gemakkelijker naar deze heengetrokken. 

Ten tweede. Het is rechtvaardig in God, om hen aan henzelf over te laten, zodat zij er in vallen.
Zie Romeinen 1:26, 28, Efeziers 4, 18, 19. Aldus wendt Salomo zich met afgrijzen af van de
zonde, waarin hij gevallen was. 

B. Nu ontdekte hij meer dan ooit van de algemene verdorvenheid van de menselijke natuur. Hij
gaat die stroom na tot aan de bron zoals zijn vader voor hem gedaan had bij een dergelijke
gelegenheid, Psalm 51:7, Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. 

a. Hij poogde het aantal van zijn werkelijke overtredingen te ontdekken, vers 27. "Zie dit heb
ik gevonden, dit hoopte ik te hebben gevonden, ik dacht dat ik mijn dwalingen kon verstaan, en
er een volledige lijst van had opgemaakt, tenminste van de hoofden ervan, ik dacht dat ik ze
één voor één kon tellen, en er het aantal van kon berekenen." Hij begeerde ze te ontdekken als
een boeteling, opdat hij ze meer in bijzonderheden zou kunnen erkennen, en, in het algemeen,
hoe meer wij bij de belijdenis van zonde in bijzonderheden treden, hoe troostrijker de
bewustheid zal zijn van de vergeving, hij begeerde het ook als een prediker, ten einde meer
nauwkeurig anderen te kunnen waarschuwen. Een diepe overtuiging van de zonde zal ons
ertoe brengen om een onderzoek in te stellen naar geheel het bondgenootschap ervan, en hoe
meer verkeerds wij in onszelf zien, hoe ijveriger wij nog verder onze fouten en gebreken
moeten nagaan, opdat hetgeen wij niet zien aan ons ontdekt moge worden, Job 34:32. 

b. Spoedig stond hij verlegen, want hij bemerkte dat zij talloos waren, vers 28, "dewelke mijn
ziel nog zoekt, ik ben nog bezig te tellen, en nog verlang ik het getal te vinden, maar ik bevind
dat ik ze niet allen tellen kan, noch er het volledige getal van kan vinden. Ik doe nog nieuwe en
verbazingwekkende ontdekkingen van de ontzettende boosheid, die er is in mijn hart," Jeremia
17:9, 10. Wie kan het kennen? Wie kan de afdwalingen verstaan? Wie kan zeggen hoe
menigmaal hij overtreedt Psalm 19:13. Hij bevindt dat, zo God in het gericht met hem treedt,
of hij met zichzelf, voor al zijn gedachten, woorden en daden, hij niet één uit duizend Hem zou
kunnen beantwoorden, Job 9:3. Dit stelt hij in het licht door het bederf van zijn eigen hart en
leven te vergelijken met het bederf van de wereld, waarin hij nauwelijks één goede man op
duizend kon vinden, ja onder al de duizend vrouwen en bijwijven, die hij had heeft hij niet één
goede vrouw gevonden. "Zodat, zegt hij, als ik er toe kom om mijn eigen gedachten mij voor
de geest te brengen en ze na te gaan, mijn gedachten, woorden en deden, en al de voorvallen
van mijn voorbijgegane leven, dan zou ik onder het mannelijk geslacht misschien één op
duizend gevonden hebben, die goed was, in de overigen was er het één of ander bederf". Hij
bevond, vers 20, dat hij zelfs in goeddoen had gezondigd, maar wat haar betreft, die van de
andere sekse waren, die in het toegeven aan zijn lusten betrokken waren geweest, die allen
waren niets, in dat deel van zijn leven was er onder duizend niet één, die goed was. In ons hart
en ons leven verschijnt weinig goeds, op zijn best genomen, maar soms in het geheel niets. Dit
is ongetwijfeld niet bedoeld als een blaam op het vrouwelijk geslacht in het algemeen, het is
waarschijnlijk dat er meer goede vrouwen dan mannen geweest zijn en nog zijn, Handelingen
17:4, 12, hij doelt slechts op zijn eigen treurige ervaring, en er kan ook nog dit in zijn: in zijn
Spreuken waarschuwt hij ons tegen de strikken, beide van de kwade man en van de vreemde
vrouw, Spreuken 2:12, 16, 4:14, 5:3. Nu had hij bemerkt dat de wegen van de boze vrouwen



bedrieglijker en gevaarlijker zijn dan die van de boze mannen, dat het moeilijker is haar
bedriegerijen te ontdekken en haar strikken te mijden, en daarom vergelijkt hij zonde bij een
overspelige vrouw, Spreuken 9:13, en bemerkt dat hij de bedrieglijkheid van zijn eigen hart
evenmin kan ontdekken als hij die van een vreemde vrouw kan ontdekken, wier wegen zo
beweeglijk zijn, dat gij ze niet kunt ontdekken. 

c. Daarom gaat hij al de stromen van dadelijke overtredingen na tot aan de bron van het
oorspronkelijk bederf. De bron van al de dwaasheid en onzinnigheid, die er in de wereld is, ligt
in des mensen afval van God, en zijn ontaarding van zijn oorspronkelijke rechtheid, vers 29.
"Alleen, zie dit heb ik gevonden, toen ik de bijzonderheden niet heb kunnen vinden, was dit
toch blijkbaar genoeg, het zo klaar was als de zon, dat de mens verdorven is en afgevallen is,
niet is zoals hij gemaakt was." 

Merk op: 

Ten eerste. Hoe de mens door de wijsheid en goedheid van God gemaakt was. God heeft de
mens recht gemaakt, Adam, de eersten mens aldus de Chaldeeër. God maakte hem, en Hij
maakte hem oprecht zoals hij wezen moest, een redelijk schepsel gemaakt zijnde, was hij in alle
opzichten zoals een redelijk schepsel behoort te wezen, oprecht, zonder enigerlei
onregelmatigheid, men zou geen gebrek in hem kunnen ontdekken, hij was oprecht, beslist
voor God alleen, in tegenstelling met de vele zonden, tot welke hij zich later gewend heeft. De
mens was, toen hij uit de handen Gods kwam, als het ware een miniatuurbeeld van zijn Maker
die goed en oprecht is. 

Ten tweede. Hoe hij geschonden werd, en zich door zijn eigen dwaasheid en slechtheid teniet
gedaan heeft. Zij hebben vele zonden gezocht, zij, onze eerste ouders, of het gehele geslacht,
allen in het algemeen, en een ieder hunner in het bijzonder. Zij hebben grote zonden gezocht,
zo lezen het sommigen vonden om groot te worden als goden, Genesis 3:5. Of, de zonden van
de groten, aldus lezen het sommigen, van de engelen, die gevallen zijn, de magnaten. Of, vele
zonden. In plaats van te blijven bij wat God voor hem gevonden had wilde de mens zoeken
zich te verbeteren zoals de verloren zoon, die zijn vaders huis verliet om zijn fortuin te zoeken.
In plaats van voor één te zijn, was hij voor velen, in plaats van voor Gods inzettingen te zijn,
was hij voor zijn eigen zonden, zijn verzinselen. De wet van zijn schepping moest hem niet
regeren, hij wilde tot zijn eigen beschikking zijn, zijn eigen gevoelens en neigingen volgen. De
edele mens wilde wijs zijn, wijzer dan zijn Maker, hij is onbezonnen en onvast in zijn
voornemens, en daarom heeft hij vele zonden. Zij, die God verlaten, dwalen eindeloos. Der
mensen dadelijke, of werkelijke overtredingen worden vermenigvuldigd. Salomo kon niet
ontdekken hoe groot hun getal is, vers 28, maar hij bevond dat zij zeer velen zijn. Vele soorten
van zonden, en deze nog dikwijls, nog herhaaldelijk. Zij zijn menigvuldiger dan de haren van
ons hoofd, Psalm 40:13. 



HOOFDSTUK 8
 
1 Wie is gelijk de wijze, en wie weet de uitlegging der dingen? De wijsheid der mensen verlicht
zijn aangezicht, en de stuursheid zijns aangezichts wordt daardoor veranderd.
2 Ik zeg: Neem acht op den mond des konings; doch naar de gelegenheid van den eed Gods.
3 Haast u niet weg te gaan van zijn aangezicht; blijf niet staande in een kwade zaak; want al
wat hem lust, doet hij.
4 Waar het woord des konings is, daar is heerschappij; en wie zal tot hem zeggen: Wat doet
gij?
5 Wie het gebod onderhoudt, zal niets kwaads gewaar worden; en het hart eens wijzen zal tijd
en wijze weten.
6 Want een ieder voornemen heeft tijd en wijze, dewijl het kwaad des mensen veel is over hem.
7 Want hij weet niet, wat er geschieden zal; want wie zal het hem te kennen geven, wanneer
het geschieden zal?
8 Er is geen mens, die heerschappij heeft over den geest, om den geest in te houden; en hij
heeft geen heerschappij over den dag des doods; ook geen geweer in dezen strijd; ook zal de
goddeloosheid haar meesters niet verlossen.
9 Dit alles heb ik gezien, toen ik mijn hart begaf tot alle werk, dat onder de zon geschiedt: er is
een tijd, dat de ene mens over den anderen mens heerst, hem ten kwade.
10 Alzo heb ik ook gezien de goddelozen, die begraven waren, en degenen, die kwamen, en uit
de plaats des Heiligen gingen, die werden vergeten in die stad, in dewelke zij recht gedaan
hadden. Dit is ook ijdelheid.
11 Omdat niet haastelijk het oordeel over de boze daad geschiedt, daarom is het hart van de
kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen.
12 Hoewel een zondaar honderd maal kwaad doet, en God hem de dagen verlengt; zo weet ik
toch, dat het dien zal welgaan, die God vrezen, die voor Zijn aangezicht vrezen.
13 Maar den goddeloze zal het niet welgaan, en hij zal de dagen niet verlengen; hij zal zijn
gelijk een schaduw, omdat hij voor Gods aangezicht niet vreest.
14 Er is nog een ijdelheid, die op aarde geschiedt: dat er zijn rechtvaardigen, dien het
wedervaart naar het werk der goddelozen, en er zijn goddelozen, dien het wedervaart naar het
werk der rechtvaardigen. Ik zeg, dat dit ook ijdelheid is.
15 Daarom prees ik de blijdschap, dewijl de mens niets beters heeft onder de zon, dan te eten,
en te drinken, en blijde te zijn; want dat zal hem aankleven van zijn arbeid, de dagen zijns
levens, die hem God geeft onder de zon.
16 Als ik mijn hart begaf, om wijsheid te weten, en om aan te zien de bezigheid, die op de
aarde geschiedt, dat men ook, des daags of des nachts, den slaap niet ziet met zijne ogen;
17 Toen zag ik al het werk Gods, dat de mens niet kan uitvinden, het werk, dat onder de zon
geschiedt, om hetwelk een mens arbeidt om te zoeken, maar hij zal het niet uitvinden; ja, indien
ook een wijze zeide, dat hij het zou weten, zo zal hij het toch niet kunnen uitvinden.



In dit hoofdstuk komt Salomo er toe om ons wijsheid aan te bevelen als het krachtigste
tegengif beide tegen de verzoekingen en tegen de kwellingen, welke ontstaan uit de ijdelheid
van de wereld. Hier is: 

1. Het voordeel en de lof van de wijsheid, vers 1. 

II. Enige bijzondere voorbeelden van wijsheid ons voorgeschreven. 

1.Wij moeten ons behoorlijk onderwerpen aan de regering, die God over ons gesteld heeft,
vers 2-5. 

2.Wij moeten ons bereiden op plotselinge rampen, en inzonderheid op een plotselinge dood,
vers 6-8. 

3.Wij moeten ons wapenen tegen de verzoeking van een verdrukkende regering, en haar niet
vreemd vinden, vers 9, 10. De straffeloosheid van verdrukkers maakt hen stoutmoediger, vers
11, maar in het einde zal het wel wezen met de rechtvaardigen, en kwaad wezen met de
goddelozen, vers 12, 13, weshalve de tegenwoordige voorspoed van de goddelozen en de
beproevingen van de rechtvaardigen geen struikelblok voor ons moeten wezen, vers 14. 

4.Wij moeten de gaven van Gods voorzienigheid blijmoedig gebruiken, vers 15. 

5, Wij moeten met een volkomen voldoening berusten in de wil van God, wij moeten nederig
en stil de diepte van Zijn ondoorgrondelijker raad aanbidden, verzekerd zijnde dat al Zijn
raadsbesluiten wijs, rechtvaardig en goed zijn, vers 16, 17. 



Prediker 8:1-5 

I. Hier is de lof van de wijsheid, vers 1, dat is: van ware Godsvrucht, geleid en bestuurd door
voorzichtigheid en beleid. De wijze is de Godvruchtige, die God kent en Hem verheerlijkt
zichzelf kent en goed voor zichzelf handelt, zijn wijsheid is een groot geluk voor hem, want: 

1. Zij verheft hem boven zijn naburen en maakt hem uitnemender dan zij. Wie is gelijk de wijze.
Hemelse wijsheid maakt iemand onvergelijkelijk. Al is iemand ook geleerd of van adel, of rijk,
hij is zonder genade toch niet te vergelijken met iemand, die ware genade heeft en dus
aangenaam is aan God. 

2. Zij maakt hem nuttig onder zijn naburen en van grote dienst voor hen. Wie anders dan de
wijze weet de uitlegging van de dingen, verstaat de tijden en gebeurtenissen, die erin
voorvallen, en hun hachelijke tijdsgewrichten, om te weten wat Israël doen moet, 1 Kronieken
12:32. 

3. Zij maakt een mens schoon in de ogen van zijn vrienden, zij verlicht zijn aangezicht, doet
zijn aangezicht blinken, zoals dat van Mozes toen hij van de berg kwam, zij legt eer op een
mens, geeft luister aan geheel zijn wandel, maakt dat er acht op hem wordt geslagen, en
verkrijgt hem achting, Job 29:7 en verv, zij maakt hem bemind en beminnelijk en de lieveling en
de zegen van zijn land, de stuursheid van zijn aangezicht zal er door veranderd worden in
vriendelijkheid en welwillendheid. Zelfs zij, wier natuurlijke geaardheid ruw en gemelijk is,
zullen door de wijsheid een verwonderlijke verandering ondergaan, zij worden zacht en
vriendelijk, en krijgen een aangenaam, lieflijk voorkomen. 

4. Zij maakt een mens kloekmoedig tegenover zijn tegenstanders, tegen hun aanvallen en tegen
hun spotternij. De stoutmoedigheid van zijn aangezicht zal door wijsheid verdubbeld worden,
zijn moed zal er door versterkt worden om vast te houden aan zijn oprechtheid als hij niet
slechts een eerlijke zaak te bepleiten heeft, maar door zijn wijsheid weet hoe dit te doen, en
waar de uitlegging van een ding te vinden. Hij zal niet beschaamd worden, maar zal met zijn
vijand spreken in de poort. 

II. Een bijzonder voorbeeld van wijsheid dat ons sterk wordt aanbevolen en dat is:
onderworpenheid aan het gezag, en een gehoorzaam vreedzaam volharden in onze trouw aan
de regering, die Gods voorzienigheid over ons gesteld heeft. 

Merk op: 

1. Hoe de plicht van onderdanen hier omschreven is. 

A. Wij moeten de wetten nakomen. In alle dingen, waarin het burgerlijk gezag wetgevend of
rechterlijk optreedt, behoren wij ons te onderwerpen aan zijn orders en instellingen. Ik raad u,
men zou in plaats van deze woorden, hier evengoed hebben kunnen inlassen ik beveel u, niet
alleen als vorst maar als prediker. Hij zou beide kunnen doen ik beveel het u aan als een blijk
van wijsheid ik zeg wat diegenen ook mogen zeggen, die naar verandering staan: houd het
gebod van de koning, in wie ook de soevereine macht woont, gehoorzaam er aan, wees er aan
onderworpen. "Neem acht op de mond van de koning zo luidt het oorspronkelijke, Spreek
zoals hij spreekt, doe wat hij u gebiedt, laat zijn woord wet voor u wezen, of liever, laat de wet
zijn woord zijn." "Sommigen vatten de volgende zinsnede als een beperking op van deze



gehoorzaamheid. Houd het gebod van de koning, maar zo, dat gij acht geeft op de eed van
God, zo, dat gij een goede consciëntie bewaart, en de verplichtingen aan God niet schendt, die
eerder en meerder zijn dan uw verplichtingen aan de koning. Geef de keizer wat des keizers is
maar zo, dat gij zuiver en ongeschonden aan God kunt geven wat Godes is." 

B. Wij moeten niet haastig zijn om afkeurende aanmerkingen te maken op het openbare
bestuur, niet twisten met alles wat ons niet naar de zin is, onze post van dienst onder de
regering niet opgeven om iedere reden van ontevredenheid, vers 3. Haast u niet weg te gaan
van zijn aangezicht, als hij misnoegd op u is, Hoofdstuk  10:4, of als gij misnoegd zijt op hem,
barst niet uit in drift, en koester niet zo’n achterdocht van hem, dat gij in verzoeking zijt om
zijn hof te verlaten, of weg te gaan uit het koninkrijk." Zodra Salomo het hoofd had
neergelegd, hebben zijn onderdanen tegen die regel gehandeld, toen zij na het ruwe antwoord,
dat Rehabeam hun gaf, zich haastten om van zijn aangezicht weg te gaan, geen tijd wilden
nemen om nog eens na te denken, op geen voorstellen tot een schikking wilden wachten, maar
riepen: "Naar uw tenten, o Israël!" Er kan misschien een rechtvaardige reden zijn om van zijn
aangezicht weg te gaan, maar wees niet haastig om het te doen, handel met grote
bedachtzaamheid. 

C. Wij moeten niet volharden in een verkeerdheid, als zij ons aangetoond is. "Blijf niet staande
in een kwade zaak, in enigerlei aanstoot, die gij uw vorst hebt gegeven, verootmoedig u, en
rechtvaardig u niet, want dat zal de belediging nog veel erger maken. Als gij uit ontevredenheid
een boos plan hebt opgevat tegen uw vorst, breng het niet ten uitvoer, maar zo gij dwaselijk
gehandeld hebt met u te verheffen, en zo geen kwaad bedacht hebt, de hand op de mond!"
Spreuken 30:32. Hoewel wij door verrassing in een kwade zaak kunnen komen moeten wij er
toch niet in blijven staan, maar er ons van terugtrekken zodra het ons blijkt dat het een kwade
zaak is. 

D. Wij moeten ons verstandig schikken naar onze gelegenheden, zowel voor onze eigen
verlichting als wij ons verongelijkt achten, alsook tot herstel van openbare grieven, het hart
eens weten zal tijd en wijze vers 5. Als onderdanen zich tot hun vorst wenden, dan doen zij
verstandig om te vragen en te onderzoeken op welke tijd en op welke wijze zij dit het best
doen kunnen, hetzij om zijn toorn tot bedaren te brengen, zijn gunst te verwerven, of om de
herroeping te verkrijgen van een harde, drukkende maatregel. Esther heeft om met Ahasveros
te handelen zich zeer veel moeite gegeven om beide tijd en wijze te weten, en
dienovereenkomstig is zij geslaagd. Het kan genomen worden als een algemenen regel van
wijsheid, dat alles op de juiste tijd moet geschieden, en onze ondernemingen zullen dan
waarschijnlijk wel slagen, als wij er de juiste tijd voor weten te kiezen. 

2. Welke argumenten hier gebruikt worden om ons aan te sporen tot onderworpenheid aan de
hogere machten, het zijn ongeveer dezelfde, welke door Paulus werden gebruikt, Romeinen
13:1 en verv. 

A. Wij moeten onderworpen zijn om des gewetens wil, en dat is het krachtigste beginsel van
onderworpenheid, wij moeten onderworpen zijn naar de gelegenheid van de eed Gods, de eed
van trouw, die wij gedaan hebben aan de regering, het verbond tussen de koning en het volk, 2
Kronieken 23:16. David maakte een verbond, of contract, met de oudsten van Israël, 1
Kronieken 11:3. "Houd het gebod van de koning, vers 2, want hij heeft gezworen u te regeren
in de vreze Gods, en gij hebt gezworen in die vreze hem getrouw te zijn." Het is de eed Gods
genoemd, omdat Hij er getuige van is en er de schending van zal wreken. 



B. Ter wille van de toorn, vanwege het zwaard, dat de vorst het recht en de macht, die hem
gegeven is, en welke hem zeer geducht maakt, al wat hem lust doet hij, hij heeft een groot
gezag en een grote bekwaamheid om dat gezag te steunen, vers 4. Waar het woord van een
koning is, orders gevende om iemand te grijpen, daar is macht, er zijn velen, die zijn orders ten
uitvoer zullen brengen, waardoor de toorn van een koning, of het opperste gezag, als het
brullen van een leeuw wordt, en als boden van de dood. Wie zal tot hem zeggen: Wat doet ge?
Wie hem tegenspreekt, doet dit op zijn gevaar. Koningen dulden niet dat hun orders worden
betwist maar verwachten dat zij gehoorzaamd zullen worden. Kortom, het is gevaarlijk om met
soevereiniteit te twisten, en velen hebben daar schade bij opgedaan. Een onderdaan is niet
opgewassen tegen een vorst, is geen gelijke partij voor hem. Hij kan mij bevelen, die legioenen
onder zijn bevel heeft. 

C. Ter wille van ons eigen welzijn, wie het gebod onderhoudt, en een rustig, vreedzaam leven
leidt, zal niets kwaads gewaar worden, waarmee het woord van de apostel overeenkomt,
Romeinen 13:3. Wilt gij nu de macht van de koning niet vrezen, doe het goede, zoals het een
goed en getrouw onderdaan betaamt en gij zult gewoonlijk lof van hem hebben. Hij, die geen
kwaad doet, zal geen kwaad gewaar worden, en behoeft er geen te vrezen. 



Prediker 8:6-8 

Salomo had gezegd, vers 5, het hart van een wijze zal tijd en wijze weten, de wijsheid van een
mens kan door de zegen van God ver gaan in redelijke voorzeggingen, maar hier toont hij aan
dat weinigen deze wijsheid hebben, en dat zelfs de wijsten verrast en overvallen kunnen
worden door een ramp, waarvan zij hoegenaamd geen vermoeden hadden, en daarom is het
onze wijsheid om plotselinge veranderingen te verwachten en er ons op voor te bereiden. 

Merk op: 

1. Alle gebeurtenissen, ons betreffende, zijn met de juiste tijd ervan bepaald in de raad en de
voorkennis van God, en allen zijn zij bepaald in wijsheid. Een ieder voornemen heeft tijd en
wijze, een tijd, die er voor vastgesteld is, en het is de beste tijd, want het is tijd en oordeel, een
tijd, vastgesteld in wijsheid en gerechtigheid, de bepaling of vaststelling erven kan van geen
dwaasheid of ongerechtigheid beschuldigd worden. 

2. Wij zijn zeer in het duister betreffende toekomstige gebeurtenissen, en de tijden de wijze
ervan. De mens weet zelf niet wat er geschieden zal, en wie zal het hem te kennen geven
wanneer of hoe het geschieden zal? vers 7. Het kan noch door hem voorzien noch aan hem
voorzegd worden, de sterren kunnen de mens niet voorzeggen wat er geschieden zal, evenmin
kunnen de waarzeggers het door hun kunstenarijen. God heeft in wijsheid de kennis van
toekomstige gebeurtenissen voor ons verborgen, opdat wij altijd op veranderingen bereid
zullen zijn. 

3. Het is ons groot ongeluk dat wij, omdat wij een kwaad niet kunnen voorzien, het ook niet
weten te vermijden, of hoe er ons tegen te behoeden, en omdat wij de geschikte tijd om te
handelen niet kennen, gaan ons de gelegenheden voorbij en ontgaat ons de wijze. Omdat voor
ieder voornemen slechts een wijze is, een methode, de geschikte gelegenheid, daarom is het
kwaad des mensen veel over hem, omdat het zo moeilijk is die een methode te vinden of te
kiezen, en het duizend tegen één is dat men haar voorbijziet. De meeste rampen, waaronder de
mensen lijden, hadden voorkomen kunnen worden indien men ze had kunnen voorzien, en de
geschikte tijd had kunnen ontdekken om ze te voorkomen of te vermijden. De mensen zijn
ongelukkig omdat zij niet schrander en opmerkzaam genoeg zijn. 

4. Welk ander kwaad ook te vermijden is. Allen zijn wij onder de noodlottige noodzakelijkheid
van te sterven, vers 8. 

A. Als de ziel van ons geëist wordt, dan moet zij worden overgegeven, en het is doelloos het te
weigeren, het te betwisten, hetzij door wapens of door argumenten, door onszelf of door een
vriend. Daar is geen mens die heerschappij heeft over zijn eigen geest, om hem terug te
houden, als hij opgeroepen wordt om terug te keren tot God, die hem heeft gegeven. Hij kan
niet wegvluchten buiten het rechtsgebied van de dood, noch enigerlei plaats vinden, waar zijn
bevelschriften niet komen. Hij kan zich niet verbergen ten einde aan het oog van de dood te
ontkomen, al is hij ook voor de ogen van alle levenden verborgen. Een mens heeft geen macht
om de dag van zijn dood te verschuiven, noch kan hij door verzoek of geschenk uitstel
verkrijgen, geen borgtocht zal aangenomen worden. Wij hebben geen macht over de geest van
een vriend, om die terug te houden, de vorst kan met al zijn gezag het leven niet verlengen van
de meest gewaardeerde van zijn onderdanen, evenmin als de arts met zijn medicijnen en
methodes, of de krijgsman met zijn kracht, of de redenaar met zijn welsprekendheid, noch de



beste van de heiligen met zijn voorspraak, zijn smekingen. De slag des doods kan niet worden
afgewend, als onze dagen zijn vastgesteld en het bestemde uur gekomen is. 

B. De dood is een vijand, met wie wij allen vroeg of laat in het strijdperk moeten treden, er is
geen verweer in deze strijd, geen ontslag, geen ontheffing ervan, hetzij voor de mannen van
zaken, of voor de vreesachtigen, zoals er waren onder de Joden, Deuteronomium 20:5, 8.
Zolang wij leven, worstelen wij met de dood, en wij zullen het harnas niet afleggen voor wij
het lichaam afleggen, nooit ontslagen worden, voordat hij de overwinning heeft behaald, de
jongste wordt niet vrijgelaten om zijn jeugd, en de oudste niet om zijn verdiensten, die hem
recht zouden geven op ontslag. De dood is een strijd, die gestreden moet worden. Er is geen
heenzenden naar die strijd, zo lezen het sommigen, geen plaatsvervanger voor ons, geen
kampioen, die toegelaten wordt om voor ons te strijden, wij moeten zelf die strijd strijden, en
derhalve is het zaak voor ons om ons te gorden, toe te rusten tot de strijd. 

C. De goddeloosheid van de mensen, waardoor zij dikwijls de gerechtigheid van de vorst
ontwijken of trotseren, kan hen niet beveiligen tegen de greep van de dood, en de
hardnekkigste zondaar kan zijn hart niet verharden tegen die verschrikkingen, al waande hij
zich nog zo sterk tegen wat zijn onheil werd, Psalm 52:9, zal de dood hem toch te sterk zijn,
de listigste boosheid kan de dood niet verschalken, noch de onbeschaamdste goddeloosheid de
dood trotseren. Neen, de goddeloosheid, waaraan de mensen zich overgeven zal hen zo weinig
van de dood verlossen, dat zij hen aan de dood zal overleveren. 



Prediker 8:9-13 

In het begin van het hoofdstuk had Salomo ons er tegen gewaarschuwd om iets te doen te
hebben met oproerige personen, in deze verzen bemoedigt hij ons met betrekking tot het
kwaad van tirannieke en verdrukkende heersers over wie hij tevoren reeds had geklaagd
Hoofdstuk  3:16, 4:

I. Hij had velen van zulke heersers gezien, vers 9. Bij de ernstige beschouwing, die hij gedaan
had van de kinderen van de mensen en van hun toestand, had hij opgemerkt dat de een
menigmaal heerst over de ander, hem ten kwade, dat is: 

a. Ten kwade van de beheerste, velen verstaan het zo. Terwijl zij Gods dienaren moesten zijn
ten goede van hun onderdanen, Romeinen 13:4, om recht te doen en de openbaren vrede te
bewaren en de openbare orde te handhaven, gebruiken zij hun macht, hun ten kwade, om hun
eigendom te roven, hun vrijheid aan te randen, en daden van onrechtvaardigheid te
beschermen. Het is treurig gesteld met een volk als zij, die hun godsdienst en hun rechten
behoren te beschermen, zich er op toeleggen om beide te vernietigen. 

b. Ten kwade van de heersers, zo verstaan wij het, tot hun eigen kwaad, tot voeding van hun
hoogmoed en hebzucht, het bevredigen van hun hartstocht, hun wraakzucht en aldus tot het
vullen van de maat van hun zonden en het verhaasten en verzwaren van hun verderf. "Agens
agendo repatitur". "Het kwaad, dat de mensen doen aan anderen, zal in het einde, tot hun eigen
kwaad tot hen weerkeren." 

2. Hij had opgemerkt dat zij bloeiden en voorspoed hadden in het misbruiken van hun macht,
vers 10. Ik heb gezien de goddelozen, de goddeloze heersers die kwamen en gingen uit de
plaats des Heiligen, in staatsie gingen, en in pracht en praal terugkwamen van de plaats van de
rechtspleging (die de plaats van de Heilige genoemd wordt, omdat het gericht van God is,
Deuteronomium 1:17, en omdat Hij oordeelt in het midden van de goden, Psalm 82:1, en bij
hen is in de zaak van het gericht, 2 Kronieken 19:6. En zij bleven levenslang in hun ambt, en
werden niet ter verantwoording geroepen wegens hun wanbeheer, maar stierven in eer, en
werden met pracht en staatsie begraven, hun aanstelling was "durante vita" levenslang, en niet
"quandiu se bene gesserint" zolang zij zich goed gedragen, en zij werden vergeten in die stad,
in welke zij recht gedaan hadden, hun slechte praktijken werden niet herdacht tegen hen tot
hun smaad en schande nadat zij waren heengegaan. Of liever: het duidt de ijdelheid aan van hun
waardigheid en macht, want dat is zijn opmerking aan het einde van het vers: dit is ook
ijdelheid. Zij zijn trots op hun rijkdom en macht en eer, omdat zij in de Slaafs zitten van de
Heilige, maar dit alles: 

a. Kan hun lichaam er niet tegen beveiligen om begraven te worden in het stof, ik zag dat zij in
het graf werden gelegd, en hun pracht en praal, die hen daarheen vergezelden, zullen hen toch
niet nadalen, Psalm 49:18. 

b. Noch hun namen van in vergetelheid te worden begraven, want zij werden vergeten alsof zij
er nooit geweest waren. 

3. Hij had opgemerkt dat hun voorspoed hen verhardde in hun goddeloosheid, vers 11. Het is
waar van alle zondaars, en inzonderheid van goddeloze heersers, dat zij, omdat niet haastig het
oordeel over de boze daad geschiedt, denken dat het nooit geschieden zal, en zij daarom de



wet kunnen trotseren, zodat hun hart vol is om kwaad te doen. Zij wagen het om zoveel te
meer kwaad te doen, strekken hun boze plannen nog verder uit, en zijn er onbezorgd en
onbevreesd in en bedrijven ongerechtigheid met opgeheven hand. 

Merk op: 

a. Door de rechtvaardige Rechter van hemel en aarde is het oordeel uitgesproken tegen boze
werken en boze werkers, tegen de boze werken van vorsten en groten van de aarde, zowel als
van geringere personen. 

b. De volvoering van dat oordeel wordt soms lang uitgesteld, en de zondaar gaat voort, niet
alleen ongestraft, maar voorspoedig. 

c. Straffeloosheid verhardt de zondaars in hun goddeloosheid, en de lankmoedigheid Gods
wordt schandelijk door velen misbruikt, die, inplaats van er door tot bekering gebracht te
worden, er in hun onboetvaardigheid door worden bevestigd. 

d. Hierin bedriegen de zondaren zichzelf want hoewel het oordeel niet haastig geschiedt, zal
het toch eindelijk, en dat wel met te meer strengheid, volvoerd worden. De wraak komt
langzaam, maar zij komt zeker, en intussen wordt de toorn vergaderd tegen de dag van de
toorn. 

4. Hij voorzag van al deze dingen zo’n einde, als voldoende is om ons van twisten met de
goddelijke voorzienigheid er over terug te houden. Hij onderstelt dat een goddeloze heerser
honderdmaal een onrechtvaardige daad doet, en dat zijn straf toch wordt uitgesteld en Gods
lankmoedigheid over hem wordt verlengd ver boven hetgeen verwacht kon worden en de
dagen van zijn macht worden vermenigvuldigd, zodat hij voortgaat met te verdrukken, maar hij
geeft te kennen dat wij daarom niet ontmoedigd moeten worden. 

A. Gods volk is voorzeker een gelukkig volk al worden zij ook verdekt, dien, die God vrezen,
zal het wel gaan, ik zeg: hun allen, en alleen hun zal het wel gaan, die voor Zijn aangezicht
vrezen. Het is de aard, de hoedanigheid van Gods volk, dat zij God vrezen hun hart is vervuld
van ontzag voor Hem, zij zijn nauwgezet in het betrachten van hun plicht jegens Hem en dat
wel omdat zij zien dat Zijn oog altijd op hen is, en weten dat het hun belang is om Hem
welbehaaglijk te zijn. Als zij in de macht zijn van trotse verdrukkers, vrezen zij God meer dan
zij hen vrezen. Zij twisten niet met Gods voorzienigheid, maar onderwerpen er zich aan. Het is
het geluk van allen, die God vrezen, dat het ook in de zwaarste tijden wel met hen zal wezen,
hun geluk in Gods gunst kan niet geschaad worden en hun gemeenschap met God niet worden
onderbroken door hun moeilijkheden. Zij zijn in een goede toestand, want zij worden onder
hun rampen en ellende in een goede gemoedsgesteldheid gehouden, en in het einde zullen zij
een gezegende verlossing hebben uit, en een overvloedige beloning voor, hun benauwdheid. En
daarom weet ik, weet ik door de belofte van God en de ervaring van al de heiligen, dat het hoe
het ook met anderen moge wezen met hen wel zal wezen. Alles is wel, wat wei eindigt. 

B. Goddelozen zijn voorzeker ongelukkig. Hoewel zij voor een tijd voorspoedig zijn en de
overhand hebben, is toch voor hen even gewis de vloek, als de zegen voor de rechtvaardigen.
Het zal de goddelozen niet goed gaan, zoals anderen denken dat het hun gaat, die naar de
uitwendige schijn oordelen, en zoals zij zelf verwachten, dat het hun gaan zal, neen, wee de
goddeloze, het zal hem kwalijk gaan, Jesaja 3:10, 11. Er zal met de goddelozen afgerekend



worden voor al het kwaad, dat zij gedaan hebben, niets goeds zal hun overkomen. "Nihil potest
ad malos pervenire quod prosit, imo nihil quod non nonceat" -Niets kan de goddelozen
overkomen, dat hun goed doet, integendeel, er is geen gebeurtenis die hun geen kwaad doet.
"Seneca." De dagen van de goddeloze zijn als een schaduw, niet slechts onzeker en afnemende,
zoals de dagen zijn van alle mensen, maar geheel en volstrekt onnut. Er is in de dagen van een
godvruchtige enige substantie, hij leeft op nuttige wijze, de dagen van een goddeloze zijn allen
als een schaduw, ledig, nutteloos en waardeloos. Deze dagen zullen niet verlengd worden naar
hij zich had voorgesteld, hij zal zijn dagen niet voor de helft volbrengen, Psalm 55:24. Hoewel
zij worden verlengd, vers 12, boven hetgeen anderen verwachtten, zal toch zijn dag komen om
te vellen. Hij zal het eeuwige leven niet hebben, en zo zal zijn lang leven op aarde van weinig
waarde voor hem zijn. Gods grote twist met de goddelozen is, dat zij niet vrezen voor Zijn
aangezicht, dat is op de bodem van hun goddeloosheid en snijdt hen af van alle zaligheid. 



Prediker 8:14-17 

Wijze en godvruchtige mensen zijn van oudsher in verwarring en verlegenheid gekomen door
deze moeilijkheid, hoe de voorspoed van de goddelozen, en de tegenspoed, de benauwdheden
van de rechtvaardigen in overeenstemming kunnen gebracht worden met de heiligheid en
goedheid van de God, die de wereld regeert. Hieromtrent geeft Salomo ons zijn raad. 

1. Hij wil dat wij er niet verbaasd of verwonderd over zullen zijn, alsof er iets vreemds
gebeurde, want hij zelf heeft het in zijn dagen gezien, vers 14. 

a. Hij zag rechtvaardigen, wie het wedervoer naar het werk van de goddelozen die, in weerwil
van hun gerechtigheid zeer harde dingen leden, en dat wel gedurende langen tijd, alsof zij voor
een grote goddeloosheid gestraft moesten worden. 

b. Hij zag goddelozen, wie het ging naar het werk van de recht vaardigen, die zo’n
merkwaardige voorspoed hadden, alsof zij voor de ene of andere goede daad beloond werden.
"Wij zien de rechtvaardigen verward en ontroerd in hun gemoed, de goddelozen gerust,
onbezorgd en onbevreesd, de rechtvaardigen beproefd door de Goddelijke voorzienigheid, de
goddelozen voorspoedig, welvarend in gunst, de rechtvaardigen geblameerd, gesmaad,
terneergeworpen door de hogere machten, de goddelozen geprezen en tot eerambten
bevorderd". 

2. Hij wil dat wij niet naar aanleiding daarvan God beschuldigen van ongerechtigheid, maar de
wereld beschuldigen van ijdelheid. Op God moet geen afkeurende aanmerking worden
gemaakt, maar wat betreft de wereld, dit is ijdelheid, die op de aarde geschiedt, en wederom:
dit is ook ijdelheid, het is een stellig bewijs dat de dingen van deze wereld niet de beste dingen
zijn, noch ooit bestemd of bedoeld waren om een deel, een geluk voor ons te zijn, want indien
zij dit wel waren, dan zou God zoveel van de rijkdom van de wereld niet ten deel hebben doen
vallen aan Zijn ergste vijanden, en zoveel van haar ellende aan Zijn beste vrienden. Er moet dus
een ander leven zijn na dit leven de blijdschap en de ellende waarvan wezenlijk en substantieel
moeten zijn en instaat om de mensen waarlijk gelukkig of waarlijk rampzalig te maken, want
deze wereld doet geen van beide. 

3. Hij wil dat wij er ons niet over kwellen, er niet in verwarring door gebracht zullen worden
maar dat wij blijmoedig zullen genieten wat God ons geeft in de wereld, er mee tevreden zullen
zijn, en er ons voordeel mee zullen doen, al hebben anderen het ook veel beter die wij er
onwaardig voor vinden, vers 15. Daarom prees ik de blijdschap, een heilige gerustheid en
kalmte van gemoed, voortkomende uit vertrouwen op God en Zijn macht, voorzienigheid en
belofte) omdat de mens niets beters heeft onder de zon (hoewel een godvruchtige veel betere
dingen heeft boven de zon) dan te eten en te drinken, dat is: sober en dankbaar gebruik te
maken van de dingen van dit leven, naar zijn rang in de maatschappij, en blij te zijn, wat er ook
gebeurt, want dat zal hem aankleven van zijn arbeid, dat is al de vrucht, die hij voor zichzelf
heeft van de moeite, die hij genomen heeft in het werk en de zaken van deze wereld, en moge
het hem veel goed doen, en laat hem zich dat niet ontzeggen uit gemelijke ontevredenheid,
omdat de wereld niet is zoals hij haar zou willen hebben. Dat zal hem aankleven gedurende de
dagen zijns levens, die hem God geeft onder de zon. Ons tegenwoordig leven is een leven
onder de zon, maar wij verwachten het leven van de toekomende wereld dat beginnen en
voortgaan zal als de zon veranderd zal worden in duisternis, en niet meer zal schijnen. Dit
tegenwoordige leven moet gerekend worden bij dagen, dit leven is ons gegeven, en de dagen



ervan zijn ons toebedeeld door de raad van God, en daarom moeten wij, zolang het duurt,
schikken naar de wil van God, en er ons op toeleggen om aan het doel van het leven te
beantwoorden. 

4. Hij wil dat wij het niet beproeven om een reden te geven voor hetgeen God doet, want Zijn
weg is in de zee, en Zijn pad in de grote wateren, niet te ontdekken, en daarom moeten wij
tevreden en in godsvrucht onwetend zijn omtrent de betekenis van Gods handelingen in de
regering van de wereld, vers 16, 17. Hier toont hij aan: 

A. Dat hij zelf en vele anderen dit punt ijverig hebben bestudeerd, en een onderzoek hebben
ingesteld naar de redenen van de voorspoed van de goddelozen en de beproevingen van de
rechtvaardigen, hij begaf zijn hart om deze wijsheid te weten, en om aan te zien de bezigheid,
hetgeen gedaan wordt door de Goddelijke voorzienigheid op de aarde, om te ontdekken of er
een bepaald plan, een standvastige regel, of methode is, naar welke de zaken van deze lagere
wereld bestuurd worden, een orde van regering even vast en gestadig als de orde in de natuur
zodat wij naar hetgeen thans geschiedt met even veel zekerheid kunnen voorzeggen wat
vervolgens geschieden zal, als wij, wanneer het nieuwe maan is, kunnen zeggen, wanneer het
volle maan zal zijn, dit zou hij gaarne hebben willen ontdekken. Anderen hebben er zich zo
ijverig op toegelegd, dat zij dag noch nacht de tijd konden vinden om te slapen en het ook niet
over zich hadden kunnen verkrijgen om te gaan slapen, zo vol van zorg en kommer waren zij
over deze dingen. Sommigen denken dat Salomo van zichzelf spreekt, dat hij zo ijverig was om
deze grote zaak te onderzoeken, dat hij om zijn gedurig denken er aan niet kon slapen. 

B. Dat het alles vergeefse moeite was, vers 17. Als wij zien op de werken Gods en Zijn
voorzienigheid, en het een deel ervan vergelijken met het andere deel, dan kunnen wij niet
vinden dat er zulk een vaste methode is, door welke het werk, dat onder de zon geschiedt,
bestuurd wordt, wij kunnen geen sleutel vinden, om het letterschrift te ontcijferen, noch
kunnen wij door precedenten te raadplegen de praktijk van dit hof kennen, noch weten wat het
oordeel, de uitspraak, zijn zal. 

a. Al was iemand nog zo vlijtig, al arbeidde hij ook om het te ontdekken. 

b. Al is hij ook nog zo vernuftig, al is hij een wijze in andere dingen, en al kan hij de raad van
koningen doorgronden. 

c.Ja, Al zou hij ook geheel overtuigd zijn van wel te zullen slagen, of ofschoon hij denkt het te
weten, zal hij het toch niet kunnen uitvinden. Gods wegen zijn boven de onze, en Hij is ook
niet gebonden aan Zijn vorige wegen maar Zijn oordelen zijn een grote afgrond. 



HOOFDSTUK 9

1 Zekerlijk, dit alles heb ik in mijn hart gelegd, opdat ik dit alles klaarlijk mocht verstaan, dat
de rechtvaardigen, en de wijzen, en hun werken in de hand Gods zijn; ook liefde, ook haat,
weet de mens niet uit al hetgeen voor zijn aangezicht is.
2 Alle ding wedervaart hun, gelijk aan alle anderen; enerlei wedervaart den rechtvaardige en
den goddeloze, den goede en den reine, als den onreine; zo dien, die offert, als dien, die niet
offert; gelijk den goede, alzo ook den zondaar, dien, die zweert, gelijk dien, die den eed vreest.
3 Dit is een kwaad onder alles, wat onder de zon geschiedt, dat enerlei ding allen wedervaart,
en dat ook het hart der mensenkinderen vol boosheid is, en dat er in hun leven onzinnigheden
zijn in hun hart; en daarna moeten zij naar de doden toe.
4 Want voor dengene, die vergezelschapt is bij alle levenden, is er hoop; want een levende
hond is beter dan een dode leeuw.
5 Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al; zij hebben
ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten.
6 Ook is alrede hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan; en zij hebben geen deel
meer in deze eeuw in alles, wat onder de zon geschiedt.
7 Ga dan heen, eet uw brood met vreugde, en drink uw wijn van goeder harte; want God heeft
alrede een behagen aan uw werken.
8 Laat uw klederen te allen tijd wit zijn, en laat op uw hoofd geen olie ontbreken.
9 Geniet het leven met de vrouw, die gij liefhebt, al de dagen uws ijdelen levens, welke God u
gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen; want dit is uw deel in dit leven, en van uw
arbeid, dien gij arbeidt onder de zon.
10 Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht; want er is geen werk, noch
verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat.
11 Ik keerde mij, en zag onder de zon, dat de loop niet is der snellen, noch de strijd der helden,
noch ook de spijs der wijzen, noch ook de rijkdom der verstandigen, noch ook de gunst der
welwetenden, maar dat tijd en toeval aan alle dezen wedervaart;
12 Dat ook de mens zijn tijd niet weet, gelijk de vissen, die gevangen worden met het boze net;
en gelijk de vogelen, die gevangen worden met den strik; gelijk die, alzo worden de kinderen
der mensen verstrikt, ter bozer tijd, wanneer derzelve haastelijk over hen valt.
13 Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien, en zij was groot bij mij;
14 Er was een kleine stad, en weinig lieden waren daarin; en een groot koning kwam tegen
haar, en hij omsingelde ze, en hij bouwde grote vastigheden tegen haar.
15 En men vond daar een armen wijzen man in, die de stad verloste door zijn wijsheid; maar
geen mens gedacht denzelven armen man.
16 Toen zeide ik: Wijsheid is beter dan kracht, hoewel de wijsheid des armen veracht, en zijn
woorden niet waren gehoord geweest.
17 De woorden der wijzen moeten in stilheid aangehoord worden, meer dan het geroep
desgenen, die over de zotten heerst.
18 De wijsheid is beter dan de krijgswapenen, maar een enig zondaar verderft veel goeds.



Tot een verder bewijs van de ijdelheid van deze wereld geeft Salomo ons in dit hoofdstuk vier
opmerkingen die hij gedaan heeft bij een beschouwing van de toestand van de kinderen van de
mensen in de wereld. 

I. Hij bemerkte dat, ten opzichte van uitwendige dingen aan goede en slechte mensen tamelijk
het zelfde wedervaart, vers 1-3. 

II Dat de dood een einde maakt aan al onze verrichtingen en al onze genietingen in deze
wereld, vers 4-6, waaruit hij afleidt dat het onze wijsheid is het aangename van het leven te
genieten, en de zaken van het leven te behartigen, zolang het leven duurt, vers 7-10. 

III. Dat Gods voorzienigheid dikwijls de schoonste verwachtingen van het streven van de
mensen teniet doet, en dat de mensen dikwijls door grote rampen worden getroffen eer zij het
weten, vers 11,12. 

IV. Dat wijsheid de mensen dikwijls zeer nuttig maakt, maar hun toch weinig achting of
eerbied verwerft, vers 13-18. En wat is er dan in de wereld, dat ons haar kan doen liefhebben? 



Prediker 9:1-3 

Men heeft opgemerkt betreffende hen, die pretendeerden naar de steen van de wijzen te
zoeken, dat zij wel nooit hebben kunnen vinden wat zij zochten, maar toch bij hun zoeken vele
andere nuttige ontdekkingen hebben gedaan. Zo heeft Salomo, toen hij aan het einde van het
vorige hoofdstuk zijn hart begaf om het werk Gods te kennen, en zich zeer veel moeite gaf om
het te onderzoeken, wel gewanhoopt om het uit te vinden, maar hij heeft toch datgene
gevonden, dat hem overvloedig beloonde voor zijn zoeken, en het gaf hem enige voldoening,
die hij ons hier mededeelt, want hij heeft dit alles in zijn hart gelegd, het overdacht en
overwogen, om het te verklaren ten goede van anderen. Hetgeen wij moeten verklaren behoren
wij eerst te overwegen, te overdenken, wij moeten tweemaal denken voor wij eenmaal spreken,
en wat wij hebben overdacht, behoren wij te verklaren, dat is: bekend te maken. Ik heb
geloofd, daarom sprak ik. 

De grote moeilijkheid, die Salomo ontmoette in het bestuderen van het boek van de
voorzienigheid, was het kleine verschil, dat er gemaakt wordt tussen goede en slechte mensen
bij de verdeling van gunsten en voorrechten en van tegenspoeden, en bij de beschikking van de
gebeurtenissen, dit heeft het gemoed van vele wijze en nadenkende mensen ontroerd en
verbijsterd. Salomo spreekt ervan in deze verzen, en hoewel hij het niet beproeft om dit werk
Gods uit te vinden, zegt hij toch hetgeen voorkomen kan, dat het een struikelblok wordt voor
ons. 

1. Eer hij de verzoeking in haar kracht breekt, spreekt hij een grote en ontwijfelbare waarheid
uit, waarbij hij besluit te blijven, en die, zo zij vast geloofd wordt, volstaan zal om de kracht
van de verzoeking te breken. Dat is de wijze van doen geweest van Gods volk in hun strijden
tegen deze verzoeking. Eer Job over deze zaak handelt, stelt hij de leer van Gods
alwetendheid, Job 24:1, Jeremia stelt de leer van Zijn gerechtigheid, Jeremia 12:1, een andere
profeet die van Zijn heiligheid, Habakuk 1:13, de psalmist die van Zijn goedheid en bijzondere
gunst jegens Zijn eigen volk, Psalm 73:1, en dat is het, waaraan Salomo zich hier vastklemt en
waarbij hij besluit te blijven, namelijk dat hoewel goed en kwaad als dooreen gemengd zijn in
de bedeling ervan, God toch een bijzondere zorg heeft voor Zijn eigen volk. De rechtvaardigen
en de wijzen en hun werken zijn in de hand Gods, onder Zijn bijzondere bescherming en leiding
al hun zaken worden door Hem tot hun welzijn bestuurd en geregeld, al hun wijze en
rechtvaardige daden zijn in Zijn hand, om beloond te worden in de andere wereld, al is het niet
in deze. Zij schijnen in de hand van hun vijanden overgegaan te zijn, maar het is niet zo, de
mensen hebben geen macht tegen hen, dan die hun van boven gegeven is, de gebeurtenissen,
die hen aandoen en bewegen, komen niet bij geval, maar geschieden naar de wil en de raad
Gods, die datgene voor hen zal doen uitkomen wat tegen hen scheen te zijn. Laat onder alles
wat er gebeurt dit ons rust geven, dat alle Gods heiligen in Zijn hand zijn. Deuteronomium
33:3, Johannes 10:29, Psalm 31:16. 

2. Hij stelt dit als een regel: dat over de liefde en de haat van God niet geoordeeld ken worden
naar van de mensen uitwendige toestand. Indien voorspoed een stellig teken was van Gods
liefde, en beproeving van Zijn haat, dan zou het met recht een aanstoot voor ons kunnen wezen
om te zien dat de goddeloze en de godvruchtige hetzelfde ondervindt. Maar zo staat de zaak
niet. Ook liefde, ook haat, weet de mens niet uit al hetgeen voor zijn aangezicht is in deze
wereld, uit die dingen welke door de zinnen worden waargenomen. Deze kunnen wij kennen
naar hetgeen binnen in ons is, als wij God liefhebben met geheel ons hart dan kunnen wij
daaraan weten dat Hij ons liefheeft, gelijk wij evenzo kunnen weten dat wij onder Zijn toorn



zijn als wij geregeerd worden door het bedenken des vleses, dat vijandschap is tegen God, deze
zullen gekend worden door hetgeen hiernamaals wezen zal, door de eeuwigen staat van de
mensen. Het is zeker dat de mensen gelukkig of rampzalig zijn, al naar zij onder de liefde of
onder de haat van God zijn maar niet al naar zij onder de goedkeuring of de afkeuring van de
wereld zijn, en daarom, indien God een rechtvaardige liefheeft en gewis heeft Hij hem lief dan
is hij gelukkig, al zou de wereld hem dan ook met donkere dreigende blikken aanzien, en indien
Hij een goddeloze haat dat Hij zeer zeker doet dan is hij rampzalig, al ziet de wereld hem met
vriendelijke, goedkeurende blikken aan, en zo is dan de aanstoot van die dooreen gemengde
bedeling van de gebeurtenissen weggenomen. 

3. Deze beginselen vastgesteld hebbende, erkent hij dat alle ding hun wedervaart gelijk alle
anderen, zo is het vroeger geweest, en daarom moeten wij het niet vreemd vinden indien het
ook nu zo is, indien het zo is met ons en ons gezin. Sommigen houden dit en al wat volgt tot
aan vers 13 voor de verkeerde redenering van de atheïsten tegen de leer van Gods
voorzienigheid, maar ik houd het veeleer voor Salomo’s concessie, die hij zoveel vrijmoediger
doen kon, nu hij deze waarheden had vastgesteld, die genoegzaam behoeden kunnen tegen
ieder misbruik van hetgeen hij toegeeft. Merk hier op, vers 2 : 

A. Het grote verschil, dat er is tussen het karakter van de rechtvaardige en van de goddeloze,
die in onderscheidene voorbeelden tegenover elkaar gesteld worden, om aan te tonen dat,
hoewel alle ding hun wedervaart gelijk allen, dit toch het eeuwige verschil tussen zedelijk goed
en kwaad volstrekt niet uitwist, maar dat dit onveranderlijk blijft. 

a. De rechtvaardigen zijn rein, hebben reine handen en zuivere harten, de goddelozen zijn
onrein, onder de heerschappij van onreine lusten, zuiver misschien in hun eigen ogen, maar niet
gereinigd van hun onreinheid. God zal gewis een verschil stellen tussen de reinen en de
onreinen, het kostelijke en het snode in de andere wereld, al schijnt Hij het niet te doen in deze.

b. De rechtvaardigen offeren, zij leggen er zich met hun geweten op toe om God te aanbidden
naar Zijn wil, beide in de innerlijke en de uitwendige aanbidding, de goddelozen oreren niet, zij
leven in veronachtzaming van de aanbidding Gods, en hebben er een tegenzin in om iets af te
staan tot Zijn eer. Wat is de Almachtige, dat zij Hem zouden dienen? 

c. De rechtvaardigen zijn goed, goed in Gods ogen, zij doen goed in de wereld, de goddelozen
zijn zondaren, die de wetten van God en de mensen overtreden, en beide voor God en de
mensen tergend zijn. 

d. De goddeloze zweeft, heeft geen eerbied voor de naam Gods, maar ontheiligt hem door
roekeloos te zweren en valselijk te zweren, maar de rechtvaardige vreest de eed, zweert niet,
maar wordt bezworen, en dan is hij vervuld van eerbied, hij vreest een eed te doen, omdat het
een plechtig beroep is op God als getuige en rechter, als hij een eed gedaan heeft, vreest hij
hem te breken, omdat God rechtvaardig is en wraak doet. 

B. Het kleine verschil, dat er is tussen de toestand van de rechtvaardige en de goddeloze in
deze wereld. Enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Is David rijk? Nabal is het
ook. Wordt Jozef begunstigd door zijn vorst? Haman ook. Wordt Achab gedood in een
veldslag? Josia evenzo. Worden de slechte vijgen naar Babel gebracht? Ook de goede. Jeremia
24:1. Er is een zeer groot verschil tussen de oorsprong, de bedoeling en de aard van dezelfde
gebeurtenis voor de één en voor de ander, ook de uitkomst, de gevolgen ervan zijn zeer



verschillend, dezelfde beschikking van Gods voorzienigheid is voor de ander een reuk des
levens ten leven, voor de ander een reuk des doods ten dode, hoewel het naar de uiterlijke
schijn hetzelfde is. 

4. Hij erkent dat dit een zeer grote grief is voor hen, die wijs en goed zijn. Dit is een kwaad,
het meest verbijsterende onder alles dat onder de zon geschiedt, vers 3, niets heeft mij meer
beroering veroorzaakt de dit: dat enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Het
verhardt de atheïsten en sterkt de handen van boosdoeners, want daarom is het, dat het hart
van de kinderen van de mensen in hen vol is om kwaad te doen, Hoofdstuk  8:11. Als zij zien
dat de rechtvaardige en de goddeloze generlei wedervaart, dan leiden zij daar goddeloos uit af,
dat het voor God volkomen hetzelfde is, of zij rechtvaardig of goddeloos zijn, en daarom
deinzen zij voor niets terug om hun lusten te bevredigen. 

5. Gelijk hij deze rede begonnen is met de leer van het geluk van de rechtvaardigen, (wat zij
ook te lijden hebben, zij en hun zijn in de handen Gods, en dus in goede handen zij konden in
geen betere zijn) zo besluit hij ter verdere oplossing van deze moeilijkheid, met de leer van de
rampzaligheid van de goddelozen, hoe voorspoedig zij ook mogen wezen, onzinnigheden zijn
in hun hart terwijl zij leven, en daarom moeten zij naar de doden. Benijd de voorspoed niet van
boosdoeners. 

a. Zij zijn thans onzinnigen, en al de genietingen, waarmee zij gezegend schijnen te zijn, zijn
slechts als lieflijke dromen van een waanzinnige. Zij razen naar de verschrikkelijke afgoden,
Jeremia 50:38, woeden tegen Gods volk, Handelingen 26:11. Toen de verloren zoon berouw
had, is hij tot zichzelf gekomen, Lukas 15:17, waaruit blijkt dat hij tevoren buiten zichzelf was.

b. Weldra zullen zij doden zijn. Zij maken veel gedruis terwijl zij leven, maar na een tijdje gaan
zij naar de doden, en zo is er een einde aan al hun pracht en macht, dan zal er met hen
afgerekend worden voor al hun onzinnigheden en hun geweld in de zonde. Hoewel aan deze
zijde van de dood de rechtvaardigen en de goddelozen gelijk schijnen, zal er aan de andere
zijde een zeer groot verschil tussen hen zijn. 



Prediker 9:4-10 

Salomo had in gemelijkheid de doden geprezen boven de levenden, Hoofdstuk  4:2, maar de
voordelen overwegende van het leven om er zich in te bereiden voor de dood en zich van de
hoop te verzekeren op een beter leven, schijnt hij hier van een ander gevoelen te zijn. 

I. Hij toont de voordelen aan, die de levenden hebben boven de doden, vers 4-6. 

1. Zolang er leven is, is er hoop. "Dum spiro, spero" zolang ik adem, hoop ik. Het is het
voorrecht van de levenden, dat zij vergezelschapt zijn bij de levenden, dat zij in betrekking tot
hen staan, omgang met hen hebben, en zolang zij die voorrechten hebben, is er hoop. Als
iemands toestand in enigerlei opzicht slecht is, dan is er hoop dat hij beter zal worden indien
het hart vol is van boosheid en er onzinnigheid in is, is er, zolang er leven is, hoop, dat er door
de genade van God een gezegende verandering zal komen, maar nadat de mensen naar de
doden gaan, vers 3, is het te laat, die dan vuil is, dat hij nog vuil worde, voor eeuwig vuil zij.
Als de mensen als nutteloos op zij worden geworpen, is er toch, zolang zij vergezelschapt zijn
bij de levenden, hoop dat zij nog weer wortel zullen schieten en vrucht zullen dragen. Hij, die
levend is, is nog voor iets goed, of kan nog voor iets goed worden, maar hij, die dood is, is ten
opzichte van deze wereld niet meer instaat om van enige dienst te zijn, daarom is een levende
hond beter dan een dode leeuw, de geringste bedelaar, die in leven is, geniet nog het zoet van
deze wereld en doet er de dienst aan, waartoe de grootste vorst, als hij dood is, niet instaat is. 

2. Zolang er leven is, is er nog gelegenheid om zich te bereiden voor de dood. De levenden
weten hetgeen waarvan de doden niets weten, zij weten inzonderheid dat zij zullen sterven, en
dat kan van invloed op hen zijn om zich te bereiden voor die grote verandering, die zeker
komen zal en plotseling komen kan. De levenden moeten wel weten dat zij zullen sterven dat
zij moeten sterven, zij weten dat zij onder een vonnis des doods zijn, zij zijn reeds
aangehouden door zijn boden en voelen zich verminderen. Dit is een nodige, nuttige kennis,
want wat is ons werk terwijl wij leven, anders dan ons gereed te maken om te sterven? De
levenden weten dat zij zullen sterven, het is iets toekomende, en daarom kan er voorziening
voor getroffen worden, de doden weten dat zij dood zijn, en het is te laat, zij zijn aan de andere
zijde van de grote kloof, die gevestigd is. 

3. Als het leven heen is, dan is ook geheel deze wereld er mee heengegaan voor zoveel ons
betreft. 

a. Er is een einde aan al onze bekendheid met de wereld en de dingen ervan. De doden weten
niet met al van hetgeen waarmee zij, toen zij leefden, zeer bekend en vertrouwd geweest zijn.
Het blijkt niet dat zij iets weten van hetgeen gedaan wordt door hen, die zij achterlieten.
Abraham kent ons niet, zij zijn heengegaan naar duisternis, Job 10:22. 

b. Er is een einde aan al hun genietingen in deze wereld. Zij hebben geen loon meer voor hun
arbeid in de wereld, al wat zij verkregen hebben, moeten zij aan anderen nalaten. Zij hebben
een loon voor hun heilige daden, maar niet voor hun wereldlijke, de spijze en de buik zullen
tezamen vergaan, Johannes 6:27, 1 Corinthiers 6:13. Het is uitgelegd in vers 6, zij hebben geen
deel meer in deze eeuw, niets van hetgeen zij zich voorstelden een deel te zullen zijn in
eeuwigheid, van hetgeen gedaan en verkregen wordt onder de zon. De dingen van deze wereld
zullen geen deel zijn voor de ziel, omdat zij geen deel zullen zijn tot in eeuwigheid, zij, die ze



verkiezen en ze hebben voor hun goed hebben slechts een deel in dit leven, Psalm 17:14. De
wereld kan slechts een levenslange jaarwedde zijn, geen deel tot in eeuwigheid. 

c. Er is een einde aan hun naam, er zijn slechts weinigen wier naam hen lang overleeft, het graf
is een land van vergetelheid, want de gedachtenis van hen, die daar gelegd worden, is spoedig
vergeten, hur, plaats kent hen niet meer, noch het land, dat zij naar hun naam genoemd hebben.

d. Er is een einde aan hun liefde aan hun vriendschap en hun vijandschap hun liefde en hun haat
en hun nijdigheid zijn nu vergaan, de goede dingen die zij liefhadden, de kwade dingen die zij
haatten, de voorspoed van anderen die zij benijdden, zijn nu allen met hen aan een einde. De
dood scheidt hen, van elkeen die hen liefhadden, en maakt een einde aan hun vriendschap, en
ook hen, die elkaar haatten en maakt een einde aan hun twisten. "Actio moritur cum persona".
De persoon en zijn daden sterven tezamen. Daar zal het ons nooit te beter wezen om onze
vrienden, hun liefde kan ons geen vriendelijkheid bewijzen, noch zullen wij daar te erger wezen
om onze vijanden, hun haat en nijd kunnen ons niet schaden. Daar houden de bozen op van
beroering. De dingen, die ons nu zo aandoen en zo vervullen, waarover wij zo bezorgd zijn en
die ons zo doen vrezen, zullen daar aan een einde wezen. 

II. Laat ons de lieflijkheid van het leven smaken terwijl wij leven en blijmoedig ons deel nemen
van de genietingen ervan. Salomo, zelf verstrikt geweest zijnde door het misbruik van zinnelijk
genot, waarschuwt anderen voor het gevaar, niet door een algemeen en volstrekt verbod ervan,
maar door ons leiding te geven in het sober en matig gebruik erven, wij mogen de wereld
gebruiken, maar niet misbruiken nemen wat er uit te krijgen is, en niet meer verwachten. 

Hier hebben wij: 

A. De bijzondere voorbeelden van deze blijmoedigheid ons voorgeschreven: "Gij, die kwijnend
en treurig zijt, ga henen, als een dwaas die gij zijt, en zie in een betere gemoedsstemming te
komen." 

a. Laat uw geest gerust en aangenaam zijn en laat dan blijdschap en een vrolijk hart binnen in u
wezen," een goed hart, zo luidt het oorspronkelijke, hetgeen dit onderscheidt van vleselijke
vrolijkheid en zinnelijk vermaak, die het boze zijn van het hart, beide een symptoom en een
oorzaak van veel kwaad, dat daarin is". Wij moeten genieten van onszelf, genieten van onze
vrienden, genieten van onze God, en zorgen een goede consciëntie te bewaren, opdat niets ons
store in deze genietingen. Wij moeten God dienen met blijdschap in het gebruik van hetgeen
Hij ons geeft, en vrijgevig zijn in het mededelen ervan aan anderen, en ons niet laten drukken
door buitensporige zorg en smart over de wereld. Wij moeten ons brood eten als Israëlieten,
niet in ons leed, Deuteronomium 26:14, als Christenen, met verheuging des harten,
Handelingen 2:46. Zie Deuteronomium 28:47. 

b. Maak gebruik van de gerieflijkheden en genietingen, die God u gegeven heeft, eet uw brood,
drink uw wijn, die van u, niet die van een ander, niet het brood van de goddeloosheid en de
wijn van geweld, maar het brood en de wijn, waaraan gij eerlijk gekomen zijt, want anders kunt
gij het niet met genot eten, noch er zegen op verwachten, uw brood en de uwen, die in
overeenstemming zijn met uw staat en toestand niet buitensporig daar boven, noch karig daar
beneden, besteed wat God u gegeven heeft voor het doel, waartoe het u toevertrouwd werd,
als zijnde slechts een rentmeester." 



c. Toon uw blijmoedigheid, vers 8 Laat uw kleren ten allen tijde wit zijn, gebruik
evenredigheid in uw uitgaven, verminder uw voedsel niet ten einde aan uw hoogmoed te
kunnen toegeven, noch uw kledij ten einde uw zucht naar wellust bot te vieren. "Wees netjes,
draag schoon linnen en wees niet slordig." Of "Laat uw klederen wit zijn ten teken van vreugde
en blijmoedigheid," dat uitgedrukt werd door witte kleren, Openbaring 3:4, en als nog een
teken van blijdschap, laat op uw hoofd geen olie ontbreken, geen zalf, die er geschikt voor is."
Onze Heiland heeft dit genot toegelaten bij een feestmaaltijd," Mattheus 26:7, en David merkt
het op onder de gaven van Gods milddadigheid jegens hem, Psalm 23:5. Gij maakt mijn hoofd
vet met olie. Niet, dat wij ons geluk moeten stellen in de genietingen van de zinnen, of er ons
hart op moeten zetten, maar van hetgeen God ons gegeven heeft moeten wij een zo aangenaam
gebruik maken als wij kunnen onder de beperkingen van soberheid en wijsheid, en de armen
niet vergelen. 

d. Maak uzelf aangenaam voor uw familie, geniet het leven met de vrouw, die gij liefhebt, houd
uw genietingen niet voor uzelf alleen, zonder dat gij u bekommert om hen, die om u heen zijn,
maar laat hen er met u in delen, maak het ook hun aangenaam. "Heb een vrouw, want zelfs in
het paradijs was het voor de mens niet goed om alleen te zijn. Houd u aan uw vrouw, aan één
en niet meer vrouwen." (Salomo had daar het kwaad van ontdekt) "houd u aan haar alleen, en
heb niets te doen met anderen." Hoe kan een man blijmoedig leven met een vrouw, met wie hij
niet trouw leeft? Heb uw vrouw lief, en met de vrouw, die gij liefhebt, zulk gij ook
waarschijnlijk blijmoedig kunnen leven." Als wij de familieplicht betrachten, kunnen wij het
aangename en lieflijke verwachten van familiebetrekkingen. Zie Spreuken 5:19. Leef met uw
vrouw, verlustig u in haar gezelschap, leef blijmoedig met haar, en wees het vrolijkst als gij bij
haar zijt. Vind behagen in uw gezin, uw wijnstok en uw olijfplanten. 

B. De eigenschappen, die voor deze blijmoedigheid nodig zijn, "Verblijd u en heb een vrolijk
hart, indien God thans een behagen heeft aan uw werken". Indien gij verzoend zijt met God en
Hem zijt aanbevolen, dan hebt gij reden om blijmoedig te zijn, maar andere niet." Verblijd u
niet, o Israël, tot opspringens toe, gelijk de volken, want gij hoereert van uw God af", Hosea
9:1. Onze eerste zorg moet wezen met God verzoend te zijn en Zijn gunst te verwerven,
datgene te doen hetwelk Hem welbehaaglijk is, en dan: Ga heen, eet uw brood met vreugde.
Zij, aan wier werken God een behagen heeft, hebben reden om blij te zijn en behoren het te
wezen. "Nu gij het brood van uw offeranden eet met vreugde, en de wijn van uw dankoffers
drinkt van goeder harte, nu heeft God een behagen aan uw werken, als uw godsverering
geschiedt met heilige blijdschap, dan is zij God welbehaaglijk. Hij heeft het gaarne, dat Zijn
dienstknechten zingen bij hun werk, dit maakt Hem bekend als een goede Meester. 

C. De redenen hiervoor. "Geniet het leven, want," 

a. "Het is al weinig genoeg om uw doortocht door de wereld gemakkelijk en aangenaam te
maken, de dagen van uw leven zijn de dagen van uw ijdelheid, er is hier niets anders dan
moeite en teleurstelling, gij zult tijd genoeg hebben voor smart en leed, als gij er niets tegen
doen kunt, en daarom: geniet het leven terwijl gij het kust en kwel u niet met gedachten en
zorgen voor morgen, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, laat een Godvruchtige
kalmte van gemoed een krachtig tegengif zijn tegen de ijdelheid van de wereld." 

b. "Het is alles wat gij van deze wereld kunt verkrijgen, dat is uw deel in dit leven, in God en in
een ander leven zult gij een beter deel hebben, en een beter loon voor uw arbeid in de



godsdienst, meer voor de moeite, die gij u geeft voor de dingen onder de zon, is dit alles, dat
gij kunt verwachten, en daarom, ontzeg u dit niet." 

Laat ons ons toeleggen op de zaken van het leven, zolang het leven duurt en aldus de
genietingen ervan gebruiken, om er door geschikt gemaakt te worden voor het werk erven.
"Eet met vreugde en van goeder harte, niet opdat uw ziel rust zal nemen, zoals Lukas 12:19
maar opdat uw ziel zich zoveel te meer moeite zal geven, en de blijdschap des Heeren haar
sterkte zal zijn, olie zal zijn voor haar raderen. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat
met uw macht, vers 10. 

Merk hier op: 

a. Er is niet alleen iets te verkrijgen, maar iets te doen in dit leven, en het voornaamste goed,
waarnaar wij moeten vragen, is welk goed wij kunnen doen, Hoofdstuk  2:3. Dit is de wereld
van dienen, de toekomende is de wereld van beloning, dit is de wereld van op de proefstelling
en voorbereiding voor de eeuwigheid, wij zijn hier voor zaken en voor werk, en wij zijn
verantwoordelijk gesteld voor ons goed gedrag erin. 

b. De gelegenheid moet de plicht besturen en aanwakkeren, er moet gedaan worden wat onze
hand vindt om te doen, waar de nood of de behoefte toe roept, en een vlijtige, werkzame hand
zal altijd iets doen vinden, dat iets goeds teweegbrengt. Wat noodzakelijkerwijs gedaan moet
worden, daar zal onze hand voor het doen ervan een prijs vinden, Spreuken 17:16. 

c. Alle goed, waarvoor wij gelegenheid hebben om het te doen, moeten wij doen met onze
macht, met zorg, met kracht en vastberadenheid, welke moeilijkheden er ons ook voor in de
weg gelegd worden, en welke ontmoedigingen wij er ook bij ondervinden. De oogsttijd is een
drukke tijd, en wij moeten hooien als de zon schijnt. God te dienen en onze zaligheid te
werken, dat moet geschieden met al wat binnen in ons is, en dat al is nog weinig genoeg. 

d. Er is een goede reden, waarom wij de werken moeten werken van degene die ons gezonden
heeft, zolang het dag is, omdat de nacht komt, wanneer niemand werken kan. l Johannes 9:4.
Wij moeten thans met alle naarstigheid bezig zijn en doende wezen, omdat onze tijd van doen
weldra voorbij zal zijn, en wij weten niet hoe spoedig. Maar dit weten wij: zo ons levenswerk
niet gedaan is als ons leven gedaan is, dan zijn wij voor eeuwig rampzalig. Er is geen werk, dat
gedaan moet worden, noch verzinning om het te doen, noch wetenschap voor bespiegeling,
noch wijsheid voor de praktijk in het graf, waar gij henengaat. Wij allen gaan naar het graf,
iedere dag brengt ons een stap nader er toe, als wij in het graf zijn dan zal het te laat wezen om
de dwalingen van het leven te herstellen, te laat voor berouw en bekering en om ons met God
te verzoenen, te laat om iets weg te leggen voor het eeuwige leven, het moet nu of nooit
worden gedaan. Het graf is een land van duisternis en stilzwijgen, en daarom kan daar niets
gedaan worden voor onze ziel, dat moet nu of nooit gedaan worden, Johannes 12:35. 



Prediker 9:11-12 

Tot nog een verder bewijs van de ijdelheid van de wereld, en om ons ervan te overtuigen dat al
onze werken in de hand Gods zijn, en niet in onze eigen hand, toont de prediker hier het
onzekere van de toekomstige gebeurtenissen, en hoe dikwijls zij in tegenspraak zijn met onze
verwachtingen ervan. Hij had ons vermaand, vers 10, om wat wij te doen hebben, te doen met
al onze macht, maar hier herinnert hij er ons aan, dat, als wij alles gedaan hebben, wij de
uitkomst aan God moeten overlaten, en niet zeker moeten zijn van succes. 

1. Wij worden dikwijls teleurgesteld omtrent het goede, waarvan wij grote verwachtingen
hadden, vers 11. Salomo had zelf de opmerking gemaakt, en dat heeft ook menigeen na hem,
dat hetgeen geschiedt, beide in openbare en particuliere zaken, niet altijd beantwoordt aan
hetgeen redelijkerwijs en zeer waarschijnlijk ervan te verwachten was. De uitkomst van de
zaken gaat soms op onbegrijpelijke wijze tegen ieders verwachting in, opdat de hoogsten niet
vermetel en de nederigsten niet wanhopig zullen zijn, maar allen zullen leven in nederige
afhankelijkheid van God, van wie ieders oordeel uitgaat. 

A. Hij geeft voorbeelden van teleurstelling, zelfs daar waar middelen en werktuigen zeer
bemoedigend en veelbelovend waren. 

a. Men zou denken dat hij, die het lichtst op zijn voeten is, in de wedloop de prijs zal behalen,
en toch is de loop niet altijd van de snellen, er heeft een ongeval plaats, waardoor hun loop
vertraagd wordt, of zij zijn al te gerust, en gaan daarom verkeerd, en zo laten zij hen, die
langzamer zijn, voor zich heengaan. 

b. Men zou denken dat in een gevecht het talrijkste en machtigste leger altijd zegevierend zal
zijn, en dat In een gevecht van man tegen man de stoutste en machtigste kampioen de
lauwerkrans zal winnen maar de strijd is niet altijd van de helden, een heerleger van Filistijnen
werd eens op de vlucht gedreven door Jonathan en zijn wapendrager, één uit u zal er duizend
verjagen, het goede, het deugdelijke van de zaak heeft dikwijls de overwinning behaald over de
geduchtste macht. 

c. Men zou denken dat mensen van verstand altijd mensen van vermogen moeten zijn, en dat
zij, die weten hoe te leven in de wereld, niet alleen een goed, overvloedig onderhoud zouden
hebben, maar grote rijkdommen zouden verkrijgen maar zo is het toch niet altijd, zelfs brood of
de spijs is niet altijd van de wezen, en nog veel minder rijkdom van de verstandigen. Vele
schrandere mannen en mannen van zaken, die naar alle waarschijnlijkheid voorspoed en
welvaart moesten hebben in de wereld, zijn op verbazingwekkende wijze achteruitgegaan, ja te
gronde gegaan. 

d. Men zou denken dat zij, die er verstand van hebben om met mensen om te gaan en hen
weten te leiden, altijd bevorderd zullen worden, de goedkeuring en de welwillendheid van de
groten zouden verwerven, maar vele schrandere mannen zijn teleurgesteld en hebben hun
dagen in onbekendheid doorgebracht, ja zijn in ongenade gevallen, en hebben zich misschien in
het verderf gestort door de methodes aan te wenden waardoor zij hoopten zich te verheffen,
want gunst is niet altijd van de welmenenden, maar dwazen worden begunstigd en wijze
mannen zuur aangezien. 



B. Hij verklaart al deze teleurstellingen door een allesbesturende macht, welker beschikkingen
ons toevallig toeschijnen, en zo noemen wij dit dan toeval, maar in werkelijkheid geschiedt het
alles naar de raad en de voorkennis van God, hier genoemd tijd in de taal van dit boek,
Hoofdstuk  3:1, Psalm 31, 16, tijd en toeval wedervaart allen. Een soevereine voorzienigheid
verbreekt de maatregelen van de mensen en vernietigt hun hoop, en leert hen dat de weg des
mensen niet in hemzelf is, maar onderworpen is aan de goddelijke wil. Wij moeten middelen
gebruiken, maar er niet op vertrouwen, als wij slagen moeten wij God de lof geven, Psalm
44:4, als het ons tegenloopt, dan moeten wij berusten in Zijn wil en ons lot aannemen. 

2. Wij worden dikwijls overvallen door het kwaad, dat wij weinig gevreesd hebben, vers 12.
De mens weet zin tijd niet, de tijd van zijn ramp, zijn val, zijn dood, die in de Schrift onze dag
wordt genoemd en onze ure. 

a. Wij weten niet welke benauwdheden voor ons zijn, ons wachten, die ons zullen wegnemen
van ons werk, ons zullen wegnemen uit de wereld, welk lot en toeval ons zullen overkomen,
noch wat een dag of een nacht ons zal opleveren. Het komt ons niet toe de tijden te weten,
neen, niet onze eigen tijd, wanneer of hoe wij zullen sterven. In Zijn wijsheid heeft God ons
hieromtrent in het duister gelaten, opdat wij altijd bereid en gereed zullen zijn. 

b. Misschien zullen wij leed en verdriet hebben door de eigen zaak, waarvan wij ons het
grootste genoegen en het meeste voordeel beloofden, gelijk de vissen en vogels in de strik en
het net komen door het lokaas, dat er in gelegd werd om ze te lokken, en waarop zij gretig
afkomen, zo worden de kinderen van de mensen dikwijls verstrikt in een boze lijd, als hun die
plotseling en eer zij het weten overkomt. En ook deze dingen wedervaren hun allen gelijk. De
mensen vinden dikwijls hun verderf, waar zij hun zegen zochten, en vinden de dood, waar zij
dachten een prijs te hebben gevonden. Laat ons dan nooit zeker zijn, maar altijd bereid wezen
op veranderingen, opdat zij, al komen zij plotseling, ons noch zullen verrassen noch
verschrikken. 



Prediker 9:13-18 

Nog altijd beveelt Salomo ons wijsheid aan, als nodig om onze vrede te bewaren en ons werk
te volmaken, in weerwil van de ijdelheid en de tegenspoeden, waaraan de menselijke zaken
onderhevig zijn. In vers 11 had hij gezegd: de sterksten winnen niet altijd, maar daarom moest
men niet denken dat hij wijsheid minachtte of ontmoedigde, neen, nog houdt hij vast aan zijn
beginsel, dat de wijsheid uitnemendheid heeft boven de dwaasheid, gelijk het licht
uitnemendheid heeft boven de duisternis, Hoofdstuk  2:13, en dat wij behoren haar lief te
hebben, en ons door haar te laten regeren, om ter wille van haar eigen, innerlijke waarde, en de
bekwaamheid die zij ons geeft om anderen van dienst te zijn, al zouden wij er dan ook zelf
geen rijkdom of bevordering door krijgen. Deze wijsheid, welke hij hier beschrijft, wijsheid, die
een mens instaat stelt om zijn vaderland te dienen, uit zuivere liefde voor zijn belangen, terwijl
hijzelf er geen voordeel van heeft, ja zelfs geen dank ontvangt voor zijn moeite, of er roem
door wint, dat is de wijsheid, waarvan Salomo zegt, dat zij diepe indruk bij hem gaf, vers 13.
Liefde voor het algemene belang bij iemand van een enge levenskring, dat is wijsheid welke zij,
die de dingen verstaan welke verschillen, niet anders dan als iets zeer groots kunnen
beschouwen. 

I. Salomo haalt hiervan een voorbeeld aan, dat waarschijnlijk berustte op een gebeurtenis, die
toenmaals in het een of andere naburige land had plaats gehad. Er was een arme man die door
zijn wijsheid aan zijn land grote dienst had bewezen in een tijd van groot gevaar en
benauwdheid, vers 14. Daar was een kleine stad, (van geen grote waarde voor wie er ook
meester van was), en er waren slechts weinig lieden daarin om haar te verdedigen, en lieden
van kracht en kloekmoedigheid zijn de beste versterkingen voor een stad. Hier waren slechts
weinig lieden, en omdat zij weinige waren, waren zij zwak, vreesachtig en geheel bereid om de
stad als onverdedigbaar over te geven. Tegen deze kleine stad kwam een groot koning met een
talrijk leger, en belegerde haar hetzij uit hoogmoed, of uit hebzucht om er bezit van te krijgen,
of uit wraak over de ene of andere belediging, die hem was aangedaan, ons haar te kastijden en
te verwoesten. Menende dat zij sterker was dan zij was bouwde hij grote stellingen tegen haar,
om haar vandaar uit te rammeien, en hij twijfelde niet of hij zou er binnen weinig tijd meester
van zijn. Hoeveel kwelling doen eerzuchtige vorsten hun arme, weerloze naburen niet aan!
Deze grote koning behoefde die kleine stad niet te vrezen, waarom moest hij haar dan
verschrikken? Zij zou hem slechte weinig, voordeel opleveren, waarom wilde hij zich dan die
grote onkosten getroosten om haar te veroveren? Maar even onredelijk en onverzadiglijk
gulzig geringe lieden soms zijn om huis aan huis en akker aan akker te trekken, zo zijn grote
koningen dikwijls om stad aan stad, en provincie aan provincie te trekken, totdat zij alleen
inwoners zijn in het midden van de aarde Jesaja 5:8. Waren nu overwinning en succes voor de
sterke? Neen, er werd in die kleine stad onder de weinige lieden die erin waren, een arme wijze
man gevonden, een wijze man, en toch arm, niet bevorderd tot een post van voordeel of van
macht in de stad, posten van vertrouwen werden aan de mensen niet gegeven naar hun
verdiensten en hun geschiktheid ervoor, want dan zou een wijs man als deze niet arm zijn
geweest. Nu heeft hij: 

1. Wijs zijnde de stad gediend, hoewel Hij arm was. Toen zij in benauwdheid waren hebben zij
hem ontdekt en zijn zij tot hem gekomen, Richteren 11:7, en verzochten om zijn raad en
bijstand, en door zijn wijsheid verloste hij de stad, hetzij door verstandige instructies aan de
belegerden, hen besturende in een krijgslist, waaraan niemand had gedacht, tot hun eigen
veiligheid, of door een wijs verdrag met de belegeraars, zoals de vrouw te Abel-Beth-Maächa,
2 Samuel 20:16. Hij heeft hun de minachting niet verweten, die zij hem betoond hadden door



hem buiten hun raad te houden, hij heeft hun niet gezegd dat hij arm was en niets had te
verliezen, en er hem dus niets aan gelegen was wat er van de stad zou worden, maar deed er
zijn best voor, en werd gezegend met succes. Particuliere belangen en persoonlijke grieven
behoren altijd te wijken voor het openbare welzijn. 

2. Arm zijnde, werd hij door de stad veronachtzaamd, hoewel hij wijs was en het middel was
geweest om hen allen te redden van het verderf. Geen mens dacht aan die arme man, van zijn
goede diensten werd geen nota genomen, geen beloning werd hem toegekend, geen eretekenen
werden hem gegeven, hij leefde even arm en onbekend als tevoren, rijkdom was deze
verstandige niet, noch gunst deze welwetende. Velen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt
jegens hun vorst en hun vaderland, zijn slecht beloond geworden zo’n ondankbare wereld is het
waarin wij leven. Het is goed dat nuttige mensen een God hebben om op te vertrouwen, die
hun overvloedige beloner zal zijn, want onder de mensen worden grote diensten dikwijls
benijd, en goed wordt met kwaad vergolden. 

II. Uit dit voorbeeld leidt hij enige nuttige gevolgtrekkingen af, hij beschouwt het, en ontvangt
er lering uit. 

1. Vandaar bemerkt hij de grote nuttigheid en voortreffelijkheid van de wijsheid, en van hoe
grote zegen de mensen er door worden voor hun land. Wijsheid is beter dan kracht vers 16.
Een verstandige geest, die de eer is van een mens, is te verkiezen boven een sterk lichaam
waarin velen van de dieren de mens overtreffen. Een mens kan door zijn wijsheid tot stand
brengen hetgeen hij nooit door zijn kracht zou kunnen, en diegenen overwinnen door hen in
verstand te overtreffen, die instaat zouden zijn hem te overweldigen. Ja wijsheid is beter dan de
krijgswapenen, hetzij van aanval of van verdediging, vers 18. Wijsheid, dat is: godsdienst en
vroomheid want de wijze man wordt hier gesteld tegenover de zondaar, is beter dan alle
militaire begaafdheden of toerustingen, want het zal God voor ons doen zijn, en dan zijn wij
veilig ook in de grootste gevaren, en voorspoedig in de moeilijkste ondernemingen. Zo God
voor ons is, wie kan tegen ons zijn? wie kan dan stand tegen ons houden? 

2. Vandaar bemerkt hij de gebiedende kracht en macht van wijsheid al heeft zij ook onder
uitwendige nadelen te lijden, vers 17, de woorden van de wijzen worden in stilheid
aangehoord. Wat zij spreken zal, daar het verstandig en ter zake is, en met kalmte en overleg
gesproken wordt, (hoewel zij, niet rijk zijnde en geen gezag hebbende, niet luid of met grote
verzekerdheid durven spreken) aangehoord en ter harte worden genomen, hun achting
verwerven, ja zij zullen er hun doel door bereiken, invloed door uitoefenen op de mensen, meer
dan het gebiedend geroep van hem, die over de zotten heerst, die, als zotten hem verkiezen om
hun heerser te zijn, om zijn geraas en getier, en als zotten, denken dat hij door deze methoden
de overwinning zal behalen over ieder ander. Enige weinige deugdelijke, steekhoudende
argumenten, zijn zeer veel grote woorden waard en diegenen zullen door een verstandige
redenering gewonnen geven, die hun, welke dreigen en beledigen, antwoorden naar hun
dwaasheid. O hoe krachtig zijn de rechte redenen, wat met wijsheid gesproken wordt, moet
ook met kalmte worden gesproken, en dan zal het in stilte worden aangehoord en met kalmte
worden overwogen. Maar hartstocht zal de kracht zelfs van verstand en rede verminderen, in
plaats van er enigerlei kracht aan toe te voegen. 

3. Vandaar merkt hij op dat wijze en goede mensen zich in weerwil daarvan dikwijls tevreden
moeten stellen met de voldoening van goed gedaan te hebben, of tenminste beproefd te hebben
om het te doen, al hebben zij dan ook het goed niet kunnen doen, dat zij hadden gewild, noch



er de lof voor ontvangen, die er hun voor toekwam. De wijsheid maakt een mens bekwaam om
zijn naaste te dienen en hij beproeft hun deze dienst te doen, maar helaas, als hij arm is, wordt
zijn wijsheid veracht, en worden zijn woorden niet gehoord vers 16. Menigeen wordt, als het
ware, levend begraven in armoede en onbekendheid, die, indien hem slechts behoorlijke
aanmoediging was gegeven, een grote zegen had kunnen wezen voor de wereld, menige parel
gaat verloren in haar schelp. Maar er komt een dag, wanneer wijsheid en goedheid in ere zullen
wezen, en de rechtvaardigen zullen blinken. 

4. Uit hetgeen hij had opgemerkt van het grote goed, dat een wijs en deugdzaam man doen
kan, leidt hij af hoe zeer veel kwaad een goddeloos man doen kan, en hoeveel goed hij kan
verhinderen en voorkomen. Een enig zondaar verderft veel goeds. 

a. Ten opzichte van zichzelf: een zondige toestand is een verderfelijke toestand. Hoeveel goede
gaven, beide van de natuur en van de voorzienigheid worden niet door een zondaar verdorven
een goed verstand, goede geleerdheid, een goede gezindheid, een goede bezitting, goede spijs
en drank, overvloed van Gods goede schepselen, van die allen wordt gebruik gemaakt in de
dienst van de zonde, en aldus worden zij verdorven, en het doel, waartoe zij gegeven werden,
verijdeld. Hij, die zijn eigen ziel verderft, verderft veel goeds. 

b. Ten opzichte van anderen, hoeveel kwaad kan een goddeloos man niet aanrichten in een stad
of een land! Een zondaar, die er op toelegt om anderen te verleiden, kan zeer veel goede
wetten en zeer veel goede prediking krachteloos maken, en velen op zijn verderflijke wegen
heentrekken, een zondaar kan het verderf wezen van een stad, zoals een Achan het gehele leger
Israëls had beroerd. De wijze man, die de stad verlost heeft, zou er de hem verschuldigde
achting en een beloning voor ontvangen hebben, indien niet deze of gene zondaar het had
verhinderd en op hatelijke wijze zijn verdiensten had verkleind. En menig goed plan, wel
beraamd voor het openbare welzijn is vernietigd geworden door de een of andere listige
tegenstander ervan. De wijsheid van sommigen zou de natie genezen hebben, maar door de
goddeloosheid van enkelen wilde zij niet genezen worden. Zie nu wie de vrienden en wie de
vijanden zijn van een koninkrijk, indien een heilige veel goed doet en een zondaar veel goed
verderft. 



HOOFDSTUK 10

1 Een dode vlieg doet de zalf des apothekers stinken en opwellen; alzo een weinig dwaasheid
een man, die kostelijk is van wijsheid en van eer.
2 Het hart des wijzen is tot zijn rechter hand, maar het hart eens zots is tot zijn linkerhand.
3 En ook wanneer de dwaas op den weg wandelt, zijn hart ontbreekt hem, en hij zegt tot een
iegelijk, dat hij dwaas is.
4 Als de geest des heersers tegen u oprijst, verlaat uw plaats niet; want het is medicijn, het stilt
grote zonden.
5 Er is nog een kwaad, dat ik gezien heb onder de zon, als een dwaling, die van het aangezicht
des oversten voortkomt.
6 Een dwaas wordt gezet in grote hoogheden, maar de rijken zitten in de laagte.
7 Ik heb knechten te paard gezien, en vorsten, gaande als knechten op de aarde.
8 Wie een kuil graaft, zal daarin vallen; en wie een muur doorbreekt, een slang zal hem bijten.
9 Wie stenen wegdraagt, zal smart daardoor lijden; wie hout klieft, zal daardoor in gevaar zijn.
10 Indien hij het ijzer heeft stomp gemaakt, en hij slijpt de snede niet, dan moet hij meerder
kracht te werk stellen; maar de wijsheid is een uitnemende zaak, om iets recht te maken.
11 Indien de slang gebeten heeft, eer der bezwering geschied is, dan is er geen nuttigheid voor
den allerwelsprekendsten bezweerder.
12 De woorden van een wijzen mond zijn aangenaam; maar de lippen van een zot verslinden
hemzelven.
13 Het begin der woorden zijns monds is dwaasheid, en het einde zijns monds is boze
dolligheid.
14 De dwaas maakt wel veel woorden; maar de mens weet niet, wat het zij, dat geschieden zal;
en wat na hem geschieden zal, wie zal het hem te kennen geven?
15 De arbeid der zotten maakt een iegelijk van hen moede; dewijl zij niet weten naar de stad te
gaan.
16 Wee u, land! welks koning een kind is, en welks vorsten tot in den morgenstond eten!
17 Welgelukzalig zijt gij, land! welks koning een zoon der edelen is, en welks vorsten ter
rechter tijd eten, tot sterkte en niet tot drinkerij.
18 Door grote luiheid verzwakt het gebint, en door slapheid der handen wordt het huis
doorlekkende.
19 Men maakt maaltijden om te lachen, en de wijn verheugt de levenden, en het geld
verantwoordt alles.
20 Vloek den koning niet, zelfs in uw gedachten, en vloek den rijke niet in het binnenste uwer
slaapkamer; want het gevogelte des hemels zou de stem wegvoeren, en het gevleugelde zou
het woord te kennen geven.



Dit hoofdstuk schijnt te wezen als Salomo’s spreuken een verzameling van wijze gezegden,
veeleer dan een deel van zijn leerrede. Maar de prediker legde er zich op toe om kernachtig te
zijn, en had vele spreuken op orde gesteld om in zijn prediking gebracht te worden. Maar de
algemene strekking van al de opmerkingen in dit hoofdstuk is, ons wijsheid aan te bevelen en
haar voorschriften en regelen, als zijpelde van groot nut voor het rechte ordenen van onze
levenswandel, en ons te waarschuwen tegen dwaasheid. 

I. Hij beveelt wijsheid aan voor particuliere personen, die in een mindere levenstoestand zijn. 

1. Het is onze wijsheid om onze goede naam te bewaren in het schrandere bestuur van zaken,
vers 1-3. 

2.Onderworpen te zijn aan onze meerderen, als wij hen ooit beledigd hebben, vers 4. 

3.Een rustig en vreedzaam leven te leiden, en ons niet te vermengen met hen, die oproerig zijn,
en de regering pogen te beroeren en de openbaren vrede te verstoren, de dwaasheid en het
gevaar van zulke woelzieke praktijken vers 8-11. 

4.Onze tong goed in toom te houden, vers 13-15. 

5.Vlijtig te zijn in onze zaken en ons gezin goed te verzorgen, vers 18, 19. 

6.Geen kwaad te spreken van onze regeerders, neen zelfs niet in het verborgene. vers 20. 

II.Hij beveelt de regeerders wijsheid aan, laat hen niet denken dat zij, omdat hun onderdanen
rustig onder hen moeten zijn, daarom doen mogen wat hun behaagt, neen, maar laat hen wel
toezien wie zij op posten van vertrouwen stellen, en aan wie zij macht in handen geven, vers 5-
7. Laat hen met voorzichtigheid te werk gaan, edelmoedig zijn, maar niet kinderachtig, matig
en niet weelderig, vers 16, 17. Gelukkig het volk, als vorsten en onderdanen er zich met hun
geweten op toeleggen om naar deze regelen te leven en te handelen. 



Prediker 10:1-3 

In deze verzen toont Salomo 

1. Hoe nodig het is voor de wijzen om wel toe te zien, dat zij zich aan generlei dwaasheid
schuldig maken, want een kleine dwaasheid is een grote vlek voor hem, die in reputatie is voor
wijsheid en eer, en is even schadelijk voor zijn goede naam als een dode vlieg voor een
welriekende zalf, daar zij niet alleen de zoete geur ervan wegneemt, maar de zalf doet stinken.
Ware wijsheid is ware eer, en zal iemand een reputatie doen verkrijgen, die als een fles met
kostelijke, welriekende zalf is, aangenaam en van grote waarde. De reputatie, die met moeite
en door zeer veel laksheid verkregen werd, kan gemakkelijk verloren gaan, door een weinig
dwaasheid, omdat nijd zich hecht aan uitnemendheid, en de vergissingen en de misdragingen
van hen, die beroemd zijn om hun wijsheid, in het schrilste licht stelt en er tot hun nadeel
gebruik van maakt, zodat de dwaasheid, die in een ander niet opgemerkt zou worden, in hen
zeer streng wordt gehekeld. Zij, die met nadruk belijdenis doen van de godsdienst, hebben het
nodig om met grote omzichtigheid te wandelen en alle schijn des kwaads te mijden en alle
naderen er toe, omdat vele ogen op hen gericht zijn om hun hinken te zien, hun karakter wordt
spoedig bezoedeld, zij hebben een zeer goede neem te verliezen. 

2. Hoeveel voordeel een wijs man heeft boven een dwaas in het bestuur van zaken, vers 2. Het
hart des wijzen is aan zijn rechterhand zodat hij met handigheid zijn zaken doet, er zijn hand
gemakkelijk toe richt, en er vlug doorheen komt, zijn raad en zijn moed blijven hem bij, zijn
hem ten dienste wanneer hij ze ook nodig heeft. Maar het hart van een dwaas is aan zijn
linkerhand, het is nooit bij de hand moet altijd gezocht worden als hij iets van belang te doen
heeft, en daarom gaat hij er links bij te werk, zoals iemand, die links is, spoedig staat hij
verlegen en weet niet wat te doen 

3. Hoe geneigd dwazen zijn om bij iedere gelegenheid hun eigen dwaasheid bekend te maken
en zich bloot te geven, hij, die of zonder verstand, of zonder genade is, dom of goddeloos is,
zal, als hij maar even onder de teugel vandaan is en aan zichzelf is overgelaten en dan maar op
de weg wandelt, zeer spoedig tonen wat hij is, zijn hart, zijn wijsheid, ontbreekt hem, en door
de ene of andere ongepastheid zegt hij tot een iegelijk, die hij ontmoet dat hij een dwaas is,
vers 3, hij toont het zo duidelijk, dat het is alsof hij het hun zei. Hij kan het niet verbergen, en
hij schaamt er zich niet voor. Zonde is de smaad en schande van de zondaren, waar zij ook
heengaan. 



Prediker 10:4-11 

De strekking van deze verzen is onderdanen trouw en gehoorzaam te houden aan de regering.
Onder de regering van Salomo was het volk zeer rijk en leefde het in voorspoed, hetgeen hen
misschien hoogmoedig en onbeschaamd heeft gemaakt, en toen de belastingen hoog waren
hebben velen, of schoon zij genoeg hadden om te betalen, waarschijnlijk een hoge toon
aangeslagen tegen de regering, en gedreigd in opstand te zullen komen. Aan dezulken houdt
Salomo hier enige nodige waarschuwingen voor. 

I. Laat onderdanen niet twisten met hun vorst vanwege een persoonlijk misnoegen, vers 4. Als
de geest van de heerser tegen u oprijst, indien hij door verkeerde inlichtingen, die hij nopens u
ontvangen heeft, of door uw verkeerd beleid, misnoegd op u is, en u dreigt, verlaat dan toch
uw plaats niet, vergeet de plicht niet van een onderdaan, verbreek uw trouw niet, geef in drift
en hartstocht uw post niet op in zijn dienst, alsof gij er aan wanhoopt ooit zijn gunst te
herwinnen, neen, wacht een weinig, en gij zult bevinden dat hij niet onverzoenlijk is, maar dat
onderworpenheid, of zachtmoedigheid, grote zonden stilt. Salomo spreekt voor zichzelf, en
voor ieder wijs en goed man, die een meester of een magistraat is, dat hij hun gemakkelijk kon
vergeven na hun onderwerping, op wie hij wegens hun misdrijf zeer toornig is geweest Het is
billijker en beter om zich aan een vertoornd vorst te onderwerpen, dan met hem te twisten. 

II. Laat onderdanen geen twist beginnen met hun vorst, al is de regering ook niet in alles zoals
zij het zouden wensen. Hij erkent dat er dikwijls een kwaad geschied, onder de zon, en het is
het kwaad van een koning, een kwaad dat alleen de koning verhelpen kan, want het is een
dwaling, die van hef aangezicht des oversten voorkomt, vers 5, het is een vergissing waaraan
oversten of heersers, die meer te rade gaan met hun persoonlijke genegenheden dan met het
openbare belang, zich maar al te dikwijls schuldig maken, dat de mensen niet bevorderd
worden naar hun verdiensten, maar dat een dwaas in grote hoogheden wordt gezet, mensen
van een gekrenkt verstand en geruïneerd vermogen worden op posten van vertrouwen en
macht gesteld, terwijl rijke lieden met een goed verstand, wier eigen belang hen zou nopen om
getrouw te zijn aan het publiek en wier overvloed hen waarschijnlijk boven de verzoeking zou
stellen van omkoping en afpersing, toch op lage plaatsen zitten, en geen bevordering kunnen
krijgen, vers 6, hetzij omdat de heerser hen niet weet te waarderen, of omdat de voorwaarden
van de benoeming van zo’n aard zijn, dat zij er zich niet met een goed geweten aan kunnen
onderwerpen. Het staat slecht met een volk, als ondeugdzame mensen bevorderd worden, en
mannen van eer en waarde in druk en ellende zijn, achteraf worden gehouden. Dit wordt
opgehelderd in vers 7 :ik heb knechten te paard gezien, mannen, niet zozeer van geringe
afkomst en opvoeding indien dit alles ware, dan zou het nog te meer te verontschuldigen zijn,
ja er is menige verstandige knecht, die om goede redenen heersen zal over een zoon, die
beschaamd maakt, maar mannen van een lage, slaafse, vuile aard, deze heb ik in pracht en
staatsie zien rijden als vorsten, terwijl vorsten, mannen van edele geboorte en hoedanigheden,
geschikt om over een koninkrijk te heersen, genoodzaakt waren om als knechten op de aarde
te gaan, arm en veracht. Aldus straft God in Zijn voorzienigheid een slecht volk, maar in
zoverre het de daad is van de heerser, is het voorzeker zijn dwaling, en een groot kwaad, een
grief voor de onderdaan en zeer tergend, maar het is een dwaling onder de zon, die gewis
hersteld zal worden boven de zon, en als zij niet meer schijnen zal, want in de hemel is het
alleen wijsheid en heiligheid, die in grote hoogheden worden gezet. Maar als de vorst schuldig
is aan deze dwaling, laat de onderdanen daarom hun plaats niet verlaten, noch in opstand
komen tegen de regering, noch plannen maken om van regering te veranderen. En laat de vorst
hier niet te ver in gaan, zulke knechten, zulke bedelaars niet te paard zetten, die onzinnig over



de oude landpalen zullen rijden van de staatsinrichting, en er de omkering, de nederwerping
van dreigen. 

1. Laat vorst noch volk met geweld veranderingen maken, want beide zullen daar de
gevaarlijke gevolgen van ondervinden, welke hij hier aantoont door vier beelden, of
gelijkenissen welker strekking is ons te waarschuwen om niet iets te doen, dat op onze schade
uitloopt. Laat vorsten de rechten en vrijheden van hun onderdanen niet aanranden, laat
onderdanen niet rebelleren tegen hun vorsten, want: 

a. Wie een kuil graaft voor een ander, tien tegen één of hij zal er zelf in vallen, en zijn
geweldenarij keert op zijn eigen hoofd weer. Als vorsten tirannen worden, of onderdanen
rebellen worden, dan is geheel de geschiedenis daar om hun te zeggen, aan hen beide te
zeggen, wat zeer waarschijnlijk hun lot zal wezen, en dat het op hun uiterst gevaar is, en dat
het voor beide beter zou zijn om binnen hun eigen perken te blijven. 

b. Wie een heg doorsteekt, een oude heg, die gedurende lange tijd een landpaal is geweest, laat
hem verwachten dat een slang, of een adder, die in verrotte, half vergane heggen schuilen, hem
zal bijten, de ene of andere adder zal zich vasthechten aan zijn hand, Handelingen 28:3. Door
Zijn inzettingen heeft God de voorrechten en de macht van vorsten als met een heg omtuind,
hun persoon is onder Zijn bijzondere bescherming, diegenen dus, die verraderlijke plannen
tegen hen maken, tegen hen en hun vrede, tegen hun kroon en waardigheid, maken slechts
stroppen voor zichzelf. 

c. Wie stenen wegdraagt, om een muur of een gebouw omver te werpen, haalt ze slechts over
zichzelf, hij zal smart daardoor lijden, en wensen dat hij ze maar gelaten had waar zij waren.
Zij, die het beproeven om een goed ingerichte, wel bevestigde regering omver te werpen,
onder voorwendsel van sommige grieven te herstellen en er sommige gebreken van te
verbeteren, zullen spoedig bemerken, niet alleen dat het gemakkelijker is gebreken te
ontdekken dan ze te verbeteren, af te breken wat goed is dan op te bouwen wat beter is, maar
dat zij hun vingers in het vuur steken, en zich begraven onder het puin van de bouwval, die zij
veroorzaken. 

d. Wie hout klieft, inzonderheid als hij, gelijk volgt, gebrekkige gereedschappen heeft, vers 10,
zal daardoor in gevaar zijn, de splinters, of de kop van zijn bijl, zullen hem in zijn gezicht
vliegen. Als wij hout hebben, waarin vele kwasten zijn, als wij te doen hebben met mensen van
een verkeerde, ontembare, onhandelbare geest, en wij denken hen meester te kunnen worden
door kracht en geweld, en hen in stukken te kunnen hakken dan kunnen zij blijken niet alleen te
sterk voor ons te wezen, maar de poging kan op onze eigen schade uitlopen. 

2. Laat vorst en volk veeleer met wijsheid, zachtmoedigheid en in een goede gezindheid jegens
elkaar handelen. De wijsheid is nuttig om een heerser te leren hoe een volk te besturen, dat
woelzieke neigingen heeft, zodat hij van de ene kant hen niet door flauwe onverschilligheid
stoutmoedig maakt en hen aanmoedigt in hun woelzieke neigingen, noch van de andere kant
hen door hardheid en strengheid verbittert en tot oproerige handelingen prikkelt. Evenzo is zij
nuttig om onderdanen te leren hoe te handelen tegenover een vorst, die geneigd is hard en
drukkend voor hen te zijn, zodat zij zijn genegenheden voor hen niet vervreemden, maar hem
te winnen door nederige betogen geen beledigende, onbeschaamde eisen, zoals het volk aan
Rehabeam gedaan heeft door geduldige onderworpenheid en vreedzame middelen. Dezelfde



regel moet in acht worden genomen in alle betrekkingen tot behoud van hun genoegen en
welzijn. Laat de wijsheid zachte methodes aanwenden, en aflaten van methodes van geweld. 

A. De wijsheid zal ons leren het werktuig te scherpen, waarvan wij gebruik maken, veeleer dan
door het stomp te laten ons te noodzaken om meer kracht te gebruiken, vers 10. Wij zouden
ons zeer veel arbeid kunnen besparen en zeer veel kwaad kunnen voorkomen, als wij het
gereedschap slepen, eer wij ermede snijden, overwogen en overdachten wat gepast is om, in
ieder moeilijk geval, gezegd en gedaan te worden, opdat wij er ons naar schikken en ons werk
gemakkelijk en aangenaam volbrengen voor onszelf en voor anderen. De wijsheid zal ons leren
hoe een scherpe snede te maken aan onszelf en aan hen, die wij in het werk gebruiken, niet om
bedrog te werken, Psalm 52:4, maar om rein en bekwaam te werken. De maaier verliest geen
tijd als hij zijn zeis scherpt. 

B. De wijsheid zal ons leren de slang te bezweren, waarmee wij te strijden hebben, veeleer dan
tegen hem te sissen, vers 11, de slang zal bijten indien hij niet door zang en muziek bekoord en
bezworen wordt, waartegen hij daarom zijn oren stopt, Psalm 58:5, 6, en een klapper is niet
beter voor hen allen, die in het strijdperk met hem treden, en dus niet moeten denken hem door
woorden uit het veld te kunnen slaan, maar dat zij hem door wijs beleid moeten bezweren. Hij
die heer is over de tong zo luidt de volzin in het oorspronkelijke, een heerser is, die vrijheid
heeft van spreken, en zeggen mag wat hij wil, het is even gevaarlijk om met hem te handelen,
als met een slang, die niet bezworen is, maar als gij de bezwering gebruikt van een zachte en
nederige onderworpenheid, dan kunt gij veilig wezen en buiten gevaar, hierin is wijsheid, de
zachtmoedigheid van de wijsheid, een uitnemende zaak om iets recht te maken. Een overste
wordt door lankmoedigheid overreed, Spreuken 25:15. Jakob bezwoer Ezau met een
geschenk, en Abigaïl David. Het is verstandig om aan hen, die alles mogen zeggen, niets te
zeggen, dat prikkelend of tergend is. 25463-970414-2259-Ec10.12 Prediker 10:12-15 

Salomo had het voordeel aangetoond van wijsheid, van hoe groot voordeel zij voor ons is in
het bestuur van onze zaken, en nu toont hij hier het kwaad aan van dwaasheid, en hoe zij de
mensen blootstelt aan gevaar, hetgeen hier misschien voorkomt als een afkeurende aanmerking
op die heersers, welke de dwazen in grote hoogheden zetten. 

1. Dwazen spreken zeer veel, maar niet ter zake, en zij tonen hun dwarsheid evenzeer door de
veelheid, de onbetamelijkheid en boosaardigheid hunner woorden, als door wat het ook zij,
terwijl de woorden van de mond van een wijze aangenaam zijn, blijk geven van genade in zijn
hart en genade mededelen aan de hoorders, goed zijn en zoals hem betamen, en goed doen aan
allen, die om hem heen zijn, stellen de lippen van een zot hem niet alleen bloot aan smaad en
verachting, maken hem niet alleen bespottelijk, maar zullen hemzelf verslinden en hem ten
verderve brengen, door de regering er toe te nopen om kennis te nemen van zijn oproerige taal,
en er hem ter verantwoording voor te roepen. Adonia heeft zot tegen zijn eigen leven
gesproken, 1 Koningen 2:23. Menigeen is terneer geworpen, doordat zijn tong hem heeft doen
aanstoten, Psalm 64:9. Zie wat het gepraat is van een zot: 

A. Het komt voort uit zijn eigen zwakheid en goddeloosheid. Het begin van de woorden van
zijn mond is dwaasheid, de dwaasheid, die in zijn hart gebonden is, dat is de verdorven bron,
uit welke al deze verontreinigde stromen voortkomen, de boze schat waaruit boze dingen
voortgebracht worden. Zodra hij begint te spreken, kunt gij zijn dwaasheid al bemerken reeds
dadelijk spreekt hij ijdellijk en hartstochtelijk en naar zijn aard. 



B. Het slaat over tot woede en strekt tot schade en nadeel van anderen. Het einde van zijn
mond is het einde, waartoe zijn spreken komt, het is boze dolheid, weldra komt hij door zijn
gepraat in onbetamelijke drift, breekt hij los in, de wilde buitensporigheden van een
waanzinnige, het doel dat hij beoogt is kwaad, gelijk hij in het eerst al blijk gaf zich weinig te
kunnen beheersen, zo komt ten laatste uit dat hij veel boosheid koestert tegen zijn naaste, de
wortel van de bitterheid draagt gal en alsem. Nu is het niet vreemd dat zij, die met zotheid
beginnen, met dolheid eindigen, want hoe meer vrijheid aan een ongebreidelde tong wordt
gelaten, hoe heftiger zij wordt. 

C. Het is altijd weer hetzelfde, vers 14. De dwaas maakt wel vele woorden, inzonderheid een
hartstochtelijke dwaas, die praat eindeloos voort, en weet niet van ophouden, hij wil het laatste
woord hebben, al is het ook hetzelfde, als het eerste, wat er aan belangrijkheid en kracht
ontbreekt aan zijn woorden, tracht hij tevergeefs goed te maken door de veelheid ervan, en zij
moeten herhaald worden, want anders is er niets in, dat opgemerkt zou worden. Velen, die
ledig zijn van zin en van verstand, zijn vol van woorden, en de minst degelijke zijn de
luidruchtigste. De volgende woorden kunnen genomen worden, hetzij, 

a. Als een bestraffing van zijn verwaand roemen in de veelheid van zijn woorden, wat hij zal
doen, en wat hij zal hebben, niet bedenkende hetgeen iedereen weet namelijk dat de mens niet
weet wat het zij dat geschieden zal in zijn eigen tijd, terwijl hij in leven is, Spreuken 27:1, en
nog veel minder kan iemand hem te kennen geven wat na hem geschieden zal, als hij gestorven
en begraven is. Als wij behoorlijk nadachten over onze onwetendheid en onzekerheid nopens
toekomstige gebeurtenissen, het zou zeer velen van de ijdele woorden afsnijden, die wij
dwaselijk vermenigvuldigen. Of, 

b. Als hem bespottende om zijn vervelende herhalingen, hij maakt vele woorden, want al
spreekt hij van de meest gewone zaak, een mens kan niet te kennen geven wat geschieden zal,
omdat hij graag zichzelf hoort spreken hij zal het nog eens zeggen, wat na hem wezen zal, wie
zal het hem te kennen geven, zoals Battus bij Ovidius: "Montibus (inquit) erant, et erant sub
montibus illis" Onder deze bergen waren zij. Ik zeg: zij waren onder deze bergen. vanwaar
ijdele herhalingen "battologiën" onnodige omhaal van woorden genoemd worden, Mattheus
6:7. 

c. Dwazen werken en zwoegen, zonder enig nut, vers 15. De arbeid van de zotten om hun
plannen te volvoeren, maakt een ieder van hen moe. 

a. Zij matten zich af in die arbeid, hetgeen zeer dwaas en ongerijmd is. Al hun arbeid is voor de
wereld en het lichaam, en voor de spijs, die vergaat, en in die arbeid verteren zij hun kracht, en
vermoeien zij zich tevergeefs, Habakuk 2:13, Jesaja 55:2. Zij verkiezen hun dienst, die geheel
en al uit slavenwerk bestaat, en geven er de voorkeur aan boven hetgeen volkomen vrijheid is. 

b. De arbeid, die noodzakelijk is en nuttig zou zijn, en met gemak gedaan zou kunnen worden,
vermoeit hen, omdat zij er onhandig en dwaas bij te werk gaan, en zo maken zij hun werk tot
een zwoegen voor zich, dat, indien zij er zich met wijsheid op toelegden, een genot en
genoegen voor hen zijn zou. Velen klagen over de arbeid in de godsdienst als zwaar, waartoe
zij geen reden zouden hebben, indien de oefeningen van de christelijke godsvrucht altijd onder
het bestuur waren van de christelijke wijsheid. De dwazen vermoeien zich in eindeloze
pogingen, en brengen nooit iets tot stand, omdat zij niet weten naar de stad te gaan, omdat zij
het vermogen niet hebben om de eenvoudigste zaak te begrijpen, zoals het binnenkomen in een



grote stad, waar men zou denken dat het onmogelijk is voor een mens om zijn weg te missen.
Der mensen onverstandig bestuur van hun zaken berooft hen beide van het genot en het
voordeel ervan. Maar het is de voortreffelijkheid van de weg naar de hemelse stad, dat het een
verheven baan is, en dat zelfs de dwazen, die daarop wandelen, niet zullen dwalen, Jesaja 35:8,
maar zondige dwaasheid maakt, dat de mensen die weg missen. 



Prediker 10:16-20 

Salomo merkt hier op: 

1. Hoeveel het geluk van een land afhangt van het karakter van zijn heersers. Het is goed of
slecht met het volk, al naar de vorsten goed of slecht zijn. 

A. Het volk kan niet gelukkig zijn, als zijn vorsten kinderachtig en weelderig zijn, vers 16, wee
u, land, zelfs het land Kanaän zelf, hoewel het anders de roem is van alle landen, als uw koning
een kind is, niet zozeer in jaren, (Salomo zelf was jong toen zijn koninkrijk gelukkig in hem
was) als wel in verstand, als de vorst zwak en dwaas is als een kind, wispelturig en verzot op
veranderingen, gemelijk en humeurig, gemakkelijk te bedriegen, en moeilijk aan het werk en de
zaken te krijgen, dan staat het slecht met het volk. Het lichaam wankelt als het hoofd duizelig
is. Misschien heeft Salomo dit geschreven, omdat hij het slechte gedrag van zijn zoon
Rehabeam voorzag, 2 Kronieken 13:7, hij was een kind, alle dagen van zijn leven, en zijn
geslacht en zijn koninkrijk is het zoveel erger er om gegaan. Het staat ook niet veel beter met
een volk als zijn vorsten in de morgenstond eten, een god maken van hun buik, en zich tot
slaven maken van hun lusten. Indien de koning zelf een kind is, maar de vorsten en raadslieden
wijze en getrouwe mannen zijn, die zich toeleggen op de zaken en ze goed behartigen, dan kan
het er met het land te beter om zijn, maar indien zij zich wijden aan hun genoegen en vermaak,
de voorkeur geven aan het verzorgen van het vlees boven het afdoen van de openbare zaken,
waarvoor zij zich ongeschikt maken door in de morgenstond te eten en te drinken, als rechters
genotzuchtig zijn, en niet eten om te leven maar leven om te eten, welk goed kan een volk dan
verwachten? 

B. Het volk kan niet anders dan gelukkig zijn, als zijn heersers edelmoedig en bedrijvig
werkzaam zijn, sober en matig, mannen van zaken zijn. Het land is welgelukzalig: 

a. als de soeverein geregeerd wordt door beginselen van eer, als de koning een zoon is van de
edelen bezield en gedreven wordt door een edele geest die het veracht om iets laags te doen,
iets dat, niet betaamt aan een zo hoog en eervol karakter, die zorgt voor het openbare welzijn,
en dat stelt boven zijn particuliere belangen. Wijsheid, deugd en de vreze Gods, weldadigheid
en bereidwilligheid om aan geheel het mensdom goed te doen, deze hoedanigheden veredelen
het koninklijk bloed. 

b. Als de mindere magistraten meer in zorg zijn om zich te kwijten van hun plicht dan om hun
lusten te bevredigen, als zij ter rechter tijd eten, dat is: als zij eten wanneer zij hun zaken
hebben afgedaan, en dan honger hebben. God geeft aan de schepselen hun spijs te eten op zijn
tijd, Psalm 145:15. Laat ons de onze niet ontijdig nemen opdat wij er het lieflijke niet van
missen van te zien, dat God ze ons geeft. Magistraten behoren te eten tot sterkte, opdat het
lichaam geschikt zal zijn om hun ziel te dienen in de dienst van God en van hun land, en niet tot
drinkerij, om zich ongeschikt te maken om iets te doen voor God of de mens en inzonderheid
om te zitten in het gericht, want zij zullen dwalen van de wijn, Jesaja 28:7, drinken en de
inzetting vergeten Spreuken 31:5. Het is wel met een volk, als zijn vorsten voorbeelden zijn
van matigheid, als zij, die het meest aan zich ten koste kunnen leggen, zich weten te
verloochenen. 

2. Van welke slechte gevolgen traagheid is, beide voor particuliere en openbare zaken, vers 18.
Door grote luiheid en slapheid van de handen, het veronachtzamen van de zaken en de liefde



tot gemak en genot, verzwakt het gebinte, vermolmt het gebouw, wordt het huis eerst
doorlekkende en langzamerhand valt het in, als het niet goed gedekt wordt gehouden, en er
niet voor wordt gezorgd om de breuken te herstellen, zo die voorkomen, het zal inregenen, en
het houtwerk zal verrotten, en het huis zal onbewoonbaar worden. Zo is het ook met het gezin
en de zaken ervan, als de mensen het niet van zich kunnen verkrijgen om zich moeite te geven
in hun beroep en bedrijf, om hun winkels of werkplaatsen goed in orde te houden, en wel acht
te geven op hun zaken, dan zullen zij spoedig schulden maken en achteruit gaan en in plaats
van hetgeen zij hebben te vermeerderen voor de kinderen, zullen zij het verminderen. Zo is het
met het publiek: indien de koning een kind is, en voor niets wil zorgdragen, indien de vorsten
in de morgenstond eten en zich geen moeite willen geven, dan zullen de zaken van de natie
verlies lijden, haar belangen worden benadeeld, haar eer bevlekt, haar macht verzwakt, haar
grenzen worden geschonden, de loop van het recht worden belemmerd, haar schatkist worden
uitgeput, en al haar grondslagen uit hun voegen gerukt, en dit alles door de luiheid en de
zelfzucht van hen, die de bressen behoorden dicht te metselen, en de paden weer moesten
opmaken om te bewonen, Jesaja 58:12. 

3. Hoe ijverig allen in het algemeen, beide vorsten en volk, zijn om geld te verkrijgen omdat dit
tot alle doeleinden dient, vers 19. Hij schijnt geld te stellen boven vrolijkheid men maakt
maaltijden om te lachen, niet alleen om te eten, maar voornamelijk voor aangename gesprekken
en het gezelschap van vrienden, niet om het lachen van de dwaas, dat onzinnigheid is, maar dat
van wijzen, waardoor zij zich geschikt maken voor zaken en ernstige studie. Geestelijke
maaltijden worden gemaakt voor geestelijk lachen, voor heilige blijdschap in God. De wijn
maakt vrolijk, de wijn verheugt de levenden, maar geld is de maat van alle dingen en
verantwoordt alles. Hoewel de wijn vrolijk maakt, zal hij geen huis voor ons zijn, noch een
bed, noch kleren, noch provisie van levensmiddelen, noch een bruidsschat voor onze kinderen,
maar geld zal, als de mensen genoeg ervan hebben, dit alles wezen. De maaitijd kan niet
gemaakt worden zonder geld, en hoewel de mensen wijn hebben, zijn zij niet zo geneigd om
vrolijk te zijn, als zij geen geld hebben voor het noodzakelijke levensonderhoud. Geld op
zichzelf verantwoordt niets, het zal noch voeden noch kleden, maar daar het een instrument is
van de handel, verantwoordt het al de behoeften van het tegenwoordige leven, wat te
verkrijgen is, is te verkrijgen voor geld maar het verantwoordt niets voor de ziel, het zal de
vergeving van zonde niet teweegbrengen, de gunst van God niet verkrijgen, noch de vrede van
de consciëntie, de gemoedsrust, gelijk de ziel niet verlost is door vergankelijke dingen, zoals
zilver en goud, zo wordt zij er ook niet door onderhouden. Sommigen vinden dat dit ziet op de
heersers, het staat slecht met een volk als deze zich overgeven aan weelde en overdadigheid,
aan maaltijden en vrolijkheid, niet alleen omdat dan hun zaken veronachtzaamd worden, maar
omdat er geld moet zijn om dit alles te verantwoorden, en te die einde moet het volk dan maar
uitgezogen worden door zware belastingen. 

4. Hoe voorzichtig onderdanen moeten wezen dat zij geen verraderlijke ontwerpen koesteren,
geen oproerige beraadslagingen tegen de regering voeren, omdat het tien tegen een is, dat zij
worden ontdekt en aan het licht gebracht vers 20. "Al is het ook dat heersers schuldig zijn aan
sommige dwalingen, ga daarom niet bij alle gelegenheden hun beheer en bestuur aanklagen,
maar bezie het van de beste kant." Hier: 

a. Leert het gebod onze plicht: "Vloek de koning niet, zelfs niet in uw gedachte, wens in uw
hart geen kwaad aan de regering." Daar begint alle zonde, en daarom moet het eerste opkomen
ervan onderdrukt worden verraad en rebellie. Vloek de rijke niet, de vorsten en bestuurders, in
het binnenste van uw slaapkamer, in een conclaaf of club van ontevredenen met de regering,



vergezel u niet met de zodanigen, kom niet in hun verborgen web, verenig u niet met hen in
kwaad te spreken van de regering, of in het complotteren er tegen." 

b. De reden is onze veiligheid, "A1 is het plan nog zo in het geheim beraamd, het gevogelte des
hemels zou de stem wegvoeren tot de koning, die meer spionnen om zich heen heeft dan gij
weet, het gevleugelte zou het woord te kennen geven, tot uw beschaming en uw verderf." God
ziet wat de mensen doen en hoort wat zij zeggen in het verborgene, en als het Hem behaagt
kan Hij het door vreemde en ongedachte middelen aan het licht doen komen. Wilt gij nu door
de gestelde machten niet geschaad worden, en wilt gij ze niet vrezen, doe het goede, en gij zult
lof van haar hebben. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees Romeinen 13:3,4. 



HOOFDSTUK 11

1 Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen.
2 Geef een deel aan zeven, ja, ook aan acht; want gij weet niet, wat kwaad op de aarde wezen
zal.
3 Als de wolken vol geworden zijn, zo storten zij plasregen uit op de aarde; en als de boom
naar het zuiden, of als hij naar het noorden valt, in de plaats, waar de boom valt, daar zal hij
wezen.
4 Wie op den wind acht geeft, die zal niet zaaien, en wie op de wolken ziet, die zal niet maaien.
5 Gelijk gij niet weet, welke de weg des winds zij, of hoedanig de beenderen zijn in den buik
van een zwangere vrouw, alzo weet gij het werk Gods niet, Die het alles maakt.
6 Zaai uw zaad in den morgenstond, en trek uw hand des avonds niet af; want gij weet niet,
wat recht wezen zal, of dit of dat, of dat die beide te zamen goed zijn zullen.
7 Verder, het licht is zoet, en het is den ogen goed de zon te aanschouwen;
8 Maar indien de mens veel jaren leeft, en verblijdt zich in die allen, zo laat hem ook gedenken
aan de dagen der duisternis, want die zullen veel zijn; en al wat gekomen is, is ijdelheid.
9 Verblijd u, o jongeling! in uw jeugd, en laat uw hart zich vermaken in de dagen uwer
jongelingschap, en wandel in de wegen uws harten, en in de aanschouwingen uwer ogen; maar
weet, dat God, om al deze dingen, u zal doen komen voor het gericht.
10 Zo doe dan de toornigheid wijken van uw hart, en doe het kwade weg van uw vlees, want
de jeugd, en de jonkheid is ijdelheid.



In dit hoofdstuk hebben wij: 

I. Een dringende vermaning tot werken van liefdadigheid en milddadigheid jegens de armen, als
het beste geneesmiddel tegen de ijdelheid, waaraan onze wereldlijke rijkdom onderworpen is,
en het enige middel om die wezenlijk goed te doen opleveren, vers 4-6. 

II.Een ernstige vermaning om ons voor te bereiden op de dood en het oordeel, en daarmee
intijds te beginnen namelijk in de dagen van onze jeugd, vers 7-10. 



Prediker 11:1-6 

Salomo had in dit boek er dikwijls bij de rijken op aangedrongen om het aangename van de
rijkdom voor zichzelf te nemen, hier spoort hij hen aan om er goed mee te doen aan anderen en
zeer milddadig te zijn jegens de armen, hetgeen later zeer voordelig voor henzelf zal uitkomen. 

Merk op: 

I. Hoe die plicht zelf ons wordt aanbevolen, vers 1. 

1. Werp uw brood uit op het water, uw broodkoren op de lage plaatsen, zo verstaan het
sommigen in toespeling op de landman, die het zaad draagt, het broodkoren uitdragende van
zijn gezin voor zijn zaaitijd, wetende dat hij anders in het volgende jaar geen oogst kan hebben,
zo neemt de liefdadige van zijn broodkoren voor zaadkoren, bekrimpt zich om de armen te
voorzien, ten einde aan alle wateren te zaaien, Jesaja 32. 20, omdat hij maaien zal wat hij
gezaaid heeft, Galaten 6:7. Wij lezen van de oogst van de rivier, Jesaja 23:3. Wateren worden
in de Schrift genomen voor grote menigten, Openbaring 16:5, en daar zijn menigten van armen,
wij hebben geen gebrek aan voorwerpen van barmhartigheid, wateren worden ook genomen
voor rouwbedrijvenden, de armen zijn mensen van smarten. Gij moet brood geven, het nodige
levensonderhoud, niet alleen goede woorden geven, maar ook goede dingen Jesaja 58:7. Het
moet uw brood zijn, waar gij eerlijk aangekomen zijt, het is geen barmhartigheid, maar
onrecht, om te geven wat het onze niet is om te geven, doe eerst recht, en heb dan
barmhartigheid lief. Uw brood, dat gij voor uzelf bestemd haat, laat de armen het met u delen,
zoals zij het met Job gedeeld hebben, Job 31:17. Geef mild aan de armen, hoewel het de schijn
kan hebben van weggeworpen en verloren te zijn, zoals hetgeen men op het water werpt. Stuur
het op reis, zend het uit op goed geluk, zoals kooplieden, die handel drijven op zee vertrouw
het toe aan het water, het zal niet zinken." 

2. Geef een deel aan zeven, ja ook aan acht, wees vrijgevig in werken van liefdadigheid. 

a. "Geef veel, zo gij veel hebt te geven, geen klein beetje, maar een deel, geen klein stukje maar
een maal eten, geef een ruim deel, geen karig deel, geef een goede maat, Lukas 6:38. wees
edelmoedig in het geven, zoals zij het waren, die op feestdagen delen zonden aan hen, voor wie
niets bereid was, Nehemia 8:10, waardige delen." 

b. "Geef aan velen, aan zeven, ja ook aan acht, indien gij zeven voorwerpen van barmhartigheid
ontmoet, geef hun allen, en dan, als gij een achtste ontmoet, geef ook daaraan, en als gij nog
acht ontmoet, geef ook aan die allen. Verontschuldig u er niet mede, dat gij al goed gedaan
hebt, om van het goed, dat gij nog verder te doen hebt, af te komen, maar ga voort en doe
steeds meer goed. Als in zware tijden het aantal armen toeneemt, laat dan uw liefdadigheid
naar evenredigheid verruimd worden." God is rijk in barmhartigheid over ons allen, hoewel wij
onwaardig zijn, Hij geeft mild en verwijt niet, verwijt ons Zijn vroegere gaven niet, en wij
moeten barmhartig zijn gelijk onze hemelse Vader barmhartig is. 

II. De redenen, waarmee op die plicht bij ons wordt aangedrongen. Bedenk: 

1. Dat ons loon voor weldoen zeer gewis is. Hoewel gij het uitwerpt op het water en het
verloren schijnt te zijn, hoewel gij denkt dat gij uw goed woord er mee gegeven hebt, en er
waarschijnlijk nooit meer van zult horen, zult gij het toch vinden na vele dagen zoals de



landman zijn zaad in een overvloedige oogst weervind, en de koopman zijn goederen op zee in
een rijke winst. Het is niet verloren, maar goed besteed en goed opgelegd, het levert goede
interest op in de tegenwoordige gaven van Gods voorzienigheid, en genade en vertroostingen
van Zijn Geest, en het kapitaal is veilig opgelegd in de hemel, want het is de Heer geleend."
Seneca, een heiden, kon zeggen: Nihil magis possidere me credam quam bene donato Niets
bezit ik zo volkomen als hetgeen ik weggegeven heb. Hoc habeo quod cunque dedi, hae sunt
divitiae cartae in quacunque sorfis humanae levitate". -Al wat ik meegedeeld heb, bezit ik nog,
deze rijkdom blijft mij bij in al de wisselvalligheden van het leven. "Gij zult het vinden,
misschien niet spoedig, maar na vele dagen, de vergelding kan langzaam zijn, maar zij is zeker,
en zal zoveel te meer ruim en overvloedig zijn." Tarwe, het oostelijkste graan, ligt het langst in
de grond. Lange zeereizen leveren het meeste voordeel op. 

2. Onze gelegenheid om wel te doen is zeer onzeker: "Gij weet niet wat kwaad op de aarde
wezen zal, dat u beroven kan van uw goed en u buiten staat zal stellen om goed te doen. wees
dus zolang gij kunt vrijgevig, maak gebruik van de tegenwoordige gelegenheid, zoals de
landman de geschikte tijd gebruikt om zien zaad te zaaien, eer de vorst invalt." Wij hebben
reden om kwaad te verwachten op de aarde, want wij worden tot moeite geboren, wat het
kwaad wezen zal weten wij niet, maar opdat wij, waarin het ook moge bestaan, er gereed voor
zullen wezen, is het onze wijsheid om ten dage van voorspoed goed te doen. Velen maken
hiervan gebruik als een argument tegen het geven aan de armen, daar zij niet weten welke
moeilijke tijden komen kunnen waarin zijzelf in nood zullen zijn, terwijl wij juist daarom
barmhartig moeten zijn, opdat wij als de kwade dagen komen de troost kunnen hebben van
goed gedaan te hebben, toen wij er toe instaat weten, wij zouden dan hoop kunnen hebben, om
bij God en de mensen barmhartigheid te zullen vinden, en daarom moeten wij nu
barmhartigheid betonen. Indien wij door barmhartigheid aan God toevertrouwen wat wij
hebben, dan leggen wij het in goede handen tegen deze slechte tijden. 

III. Hoe hij de tegenwerpingen voorkomt, die aangevoerd zouden kunnen worden tegen deze
plicht, evenals de verontschuldigingen van de onbarmhartigen. 

1. Sommigen zullen zeggen dat wat zij hebben van hun is, en zij het hebben voor hun eigen
gebruik, en zij zullen vragen: Waarom zouden wij het aldus op het water werpen? Waarom zou
ik mijn brood en mijn geslacht vlees nemen, om het te geven aan ik weet niet wie Aldus Nabal,
1 Samuel 25:11. Zie op, mens, en bedenk hoe spoedig gij verhongerd zou zijn op een
onvruchtbare grond, indien de wolken boven u aldus zouden spreken, zouden zeggen dat zij
hun water voor zichzelf hebben, maar gij ziet, als zij vol zijn, dan storten zij plasregen uit op de
aarde, om haar vruchtbaar te maken, totdat zij vermoeid zijn van haar te bevochtigen, Job
37:11. Is de hemel aldus milddadig voor de arme aarde, die zo ver beneden hem is, en zult gij
er tegenzin in hebben om milddadig te zijn jegens uw armen broeder, die been is van uw heen?
Of aldus: Sommigen zullen zeggen: hoewel wij slechts weinig geven aan de armen, hebben wij
toch, God zij dank, even barmhartig een hart, als wie ook. Neen, zegt Salomo, indien de
wolken vol van regen zijn, dan ontladen zij zich, als er barmhartigheid is in het hart, dan zal zij
zich tonen, Jakobus 2:15, 16. Hij, die zijn ziel opent voor de hongerige, zal naar zijn vermogen
zijn hand tot hem uitstrekken. 

2. Sommigen zullen zeggen dat hun sfeer van werkzaamheid eng is, zij kunnen het goed niet
doen dat anderen doen, die een openbaar ambt bekleden, en daarom zitten zij stil en doen niets.
Neen, zegt hij, in de plaats waar de boom valt, of waar hij is, daar zal hij wezen, ten voordele
van hen aan wie hij behoort, iedereen moet er naar streven om een zegen te zijn voor die



plaats, waar zij ook zijn moge waar hij door Gods voorzienigheid gesteld is, waar wij ook zijn,
overal kunnen wij goed werk te doen vinden, zo wij slechts een hart hebben om het te doen. Of
aldus: Sommigen zullen zeggen: Velen stellen zich voor als voorwerpen van barmhartigheid,
die onwaardig zijn, en ik weet niet aan wie het goed en gepast is iets te geven. "Bekommer u
daar niet om," zegt Salomo, Geef met zoveel wijsheid en voorzichtigheid als gij kunt, en wees
er dan van overtuigd dat al zou de persoon uw liefdadigheid ook onwaardig zijn, gij toch, zo
gij geeft met een oprecht hart, uw loon niet zult verliezen, naar welke zijde de barmhartigheid
ook wordt aangewend, naar het noorden of naar het zuiden het voordeel ervan zal voor u
wezen." Dit wordt meestal toegepast op de dood, laat ons goed doen, en als goede bomen de
vruchten van de gerechtigheid voortbrengen, omdat weldra de dood zal komen en ons zal
afhouwen, en dan komen wij in een onveranderlijke toestand van gelukzaligheid of van
rampzaligheid naar wat wij in het lichaam gedaan hebben. Waar de boom bij de dood valt, daar
zal hij waarschijnlijk in alle eeuwigheid blijven liggen. 

3. Sommigen zullen de vele ontmoedigingen aanvoeren, die zij in het beoefenen van de
liefdadigheid hebben ondervonden, zij zijn er om gesmaad geworden als trots en Farizees, zij
hebben slechts weinig om te geven, en dan worden zij veracht als zij niet geven zoals anderen
geven, zij weten niet of hun kinderen er niet toe zullen komen om het nodig te hebben, en dus
zouden zij beter doen met het voor hen op te leggen, zij hebben belastingen te betalen en
moeten aankopen doen, zij weten niet welk gebruik er van hun liefdegaven gemaakt zal
worden, noch welke uitleggingen aan gegeven zal worden, deze en honderd andere dergelijke
tegenwerpingen beantwoordt hij met een woord, vers 4. Wie op de wind acht geeft die zal niet
zaaien, hetgeen betekent goed doen, en wie op de wolken ziet, die zal niet maaien, hetgeen
betekent goed ontvangen. Als wij aldus iedere kleine moeilijkheid staan te vergroten, alles van
de slechtste zijde bezien met tegenwerpingen aankomen, ons moeilijkheid en gevaar voorstellen
waar geen is, dan zullen wij nooit voortgaan met ons werk en nog minder er door heenkomen,
of er iets goeds van maken. Indien de landman om iedere windvlaag of iedere voorbijdrijvende
wolk zou weigeren te zaaien of met zaaien zou ophouden dan zou zijn landbouwbedrijf hem
weinig voordeel opleveren. De plichten van de godsdienst zijn even noodzakelijk als zaaien en
oogsten en strekken evenzeer tot ons eigen voordeel, de ontmoedigingen, die wij bij het
volbrengen van die plichten ontmoeten, zijn slechts als winden en wolken, die ons geen kwaad
zullen doen, en die zij, die een weinig moed en vastberadenheid hebben, zullen verachten en
gemakkelijk teboven komen. Zij, die zich door kleine en schijnbare moeilijkheden van grote en
wezenlijke plichten laten terughouden, zullen nooit iets tot stand brengen in de godsdienst,
want er zal altijd de één of andere wind, de één of andere wolk opkomen, in onze verbeelding
tenminste, om ons te ontmoedigen. Winden en wolken zijn in Gods hand, zij zijn bestemd tot
onze beproeving, en ons Christendom verplicht ons beproevingen te verduren. 

4. Sommigen zullen zeggen: "Wij zien niet op welke wijze hetgeen wij uitgeven in liefdadigheid
ons ooit vergoed kan worden, wij bevinden niet dat wij er te rijker om zijn, waarom zouden wij
afgaan op de algemene belofte van een zegen over de barmhartigen, als wij niet zien op welke
wijze wij er de werking van kunnen verwachten?" Hierop antwoordt hij: "Gij weet het werk
Gods niet, en het betaamt ook niet dat gij het zou weten, gij kunt er zeker van zijn dat Hij Zijn
woord van belofte gestand zal doen, hoewel Hij u niet zegt hoe of op wat wijze, en hoewel Hij
werkt op Zijn eigen wijze naar de raad van Zijn ondoorgrondelijke wijsheid, Hij zal werken en
niemand zal Hem hinderen, en niemand zal Hem besturen of Hem voorschrijven hoe Hij moet
werken, de zegen zal onmerkbaar werken, onmerkbaar maar onweerstaanbaar, Gods werk zal
gewis in overeenstemming zijn met Zijn woord, of wij het zien of niet zien. Hij toont onze
onwetendheid van het werk Gods in twee voorbeelden. 



a. Wij weten niet welke de weg is van de geest of van de wind, aldus sommigen, wij weten niet
vanwaar hij komt, of waar hij heengaat, of wanneer hij zal draaien, toch liggen de zeelieden er
op te wachten, dat hij zich tot hun gunste zal keren, aldus moeten wij onze plicht doen in
afwachting van de bestemde tijd voor de zegen. Of het kan verstaan worden van de menselijke
ziel, wij weten dat God ons gemaakt heeft, en ons deze ziel heeft gegeven, maar hoe zij in het
lichaam is gekomen, er mee verenigd is, het bezielt en er op werkt, weten wij niet, de ziel is een
verborgenheid op zichzelf, geen wonder dus dat het werk Gods dit voor ons is. 

b. Wij weten niet hoedanig de beenderen zijn in de schoot van een zwangere vrouw, wij
kunnen de manier niet beschrijven hetzij van de formering van het lichaam, of hoe het lichaam
en de ziel verenigd zijn geworden, wij weten dat beide het werk Gods zijn en wij berusten in
Zijn werk, maar in geen van beide kunnen wij het proces van de werking nagaan. Wij twijfelen
niet aan de geboorte van het kind, dat ontvangen is, hoewel wij niet weten hoe het geformeerd
is, noch behoeven wij te twijfelen aan de vervulling van de belofte, hoewel wij niet zien hoe de
dingen daartoe werken. En wij kunnen wel op God vertrouwen om voor ons te voorzien in
hetgeen ons nuttig en nodig is zonder dat wij er in onrust en zorg over zijn en ons daarin te
betonen voor onze barmhartigheid, daar het toch zonder enige kennis of overleg is van ons, dat
ons lichaam in het verborgene gemaakt was, en onze ziel vond de weg er in. En zo is het
argument hetzelfde, en heeft dezelfde strekking als dat van onze Heiland, Mattheus 6:25, het
leven, de levende ziel, die God ons gegeven heeft, is meer dan het voedsel, het lichaam, dat
God ons gemaakt heeft, is meer dan de kleding, laat ons dus op Hem, die het meerdere voor
ons gedaan heeft blijmoedig vertrouwen, om ook het mindere voor ons te doen. 

5. Sommigen zeggen: "Wij zijn barmhartig geweest, hebben veel aan de armen gegeven en
hebben er nooit enigerlei beloning voor ontvangen, er zijn vele dagen voorbijgegaan meer wij
hebben het niet weer gevonden." Waarop hij antwoordt, vers 6 :"Ga toch maar voort, volhard
in goeddoen, laat geen gelegenheid voorbijgaan. Maai uw land in de morgenstond op de
voorwerpen van barmhartigheid die zich vroeg aan u voordoen, en trek uw hand des avonds
niet af onder voorwendsel dat gij moe zijt, doe goed naar gij er de gelegenheid toe hebt, doe
het op de ene of andere wijze de gehele dag, zoals de landman zijn zaaisel volgt van de morgen
tot de avond. In de morgenstond van de jeugd beijver u om goed te doen, geef uit van het
weinige dat gij hebt om er de wereld mee te beginnen, en in de avond van de oude dag, geef
niet toe aan de gewone verzoeking van oude lieden om vrekkig te zijn, trek ook dan uw hand
niet af, en denk niet dat gij u verontschuldigd kunt houden van barmhartigheid te beoefenen,
omdat gij u voorneemt liefdadige werken te bevorderen door uw testament, maar doe goed tot
het einde toe, want gij weet niet welk werk van barmhartigheid en godsvrucht recht zal wezen,
voorspoedig zal zijn, beide met betrekking tot anderen en met betrekking tot uzelf, dit of dat,
maar gij hebt reden om te hopen dat die beide tezamen goed zullen zijn. Vertraag niet in
goeddoen, want wanneer het tijd is, op Gods tijd en dat is de beste tijd, zult gij oogsten,
Galaten 6:9. Dit is van toepassing op geestelijke barmhartigheid, onze godvruchtige pogingen
voor het goede van de zielen van anderen, laat ons daarmee voortgaan, want hoewel wij lang
tevergeefs gearbeid hebben, kunnen wij er toch ten slotte het welslagen van zien. Laat leraren
in hun zaaitijd, beide des morgens en des avonds zaaien, want wie kan zeggen wat voorspoedig
zal zijn? 



Prediker 11:7-10 

Hier is een vermaning beide aan oude en jonge lieden, om aan sterven te denken en er zich toe
voor te bereiden. Na ons door vele uitnemende voorschriften geleerd te hebben hoe goed te
leven, komt de prediker nu bij het einde van zijn rede er toe ons te leren hoe goed te sterven,
en ons aan ons einde te doen gedenken. 

I. Hij wendt zich tot de ouden van dagen schrijft hun als vaders, om hen op te wekken om aan
de avond te denken, vers 7, 8. Hier is: 

1. Een redelijk toegeven van de zoetheid van het leven, die oude mensen bij ervaring kennen:
het licht is zoet, het licht van de zon is dit. Het is de ogen goed de zon te aanschouwen, licht
was het eerste ding, dat gemaakt was in de formering van de grote wereld, gelijk het oog een
van de eerste is in de formering van het lichaam, de kleine wereld, het is aangenaam het licht te
zien, de heidenen waren er zo door bekoord dat zij de zon gingen aanbidden: het is aangenaam
om er de andere dingen bij te zien, de vele aangename gezichtspunten, die de wereld ons biedt,
het licht des levens is dit. Licht is genomen voor leven, Job 3:20, 23. Het kan niet ontkend
worden dat het leven zoet is: het is zoet voor slechte mensen omdat zij hun deel hebben in dit
leven, het is zoet voor goede mensen omdat zij dit leven hebben als de tijd van hun
voorbereiding voor een beter leven, het is zoet voor alle mensen, de natuur zegt dat het dit is
en het kan niet betwist worden, ook kan de dood niet ter wille van zichzelf worden begeerd,
maar wel gevreesd worden, tenzij dan beschouwd als het einde van tegenwoordig kwaad of
een overgang tot toekomstig goed. Het leven is zoet, en daarom is het nodig een dubbele
wacht over ons te stellen, opdat wij het niet al te zeer liefhebben. 

2. Een vermaning om aan de dood te denken, zelfs in het midden van het leven, en als het leven
het zoetst is, wanneer wij er het gemakkelijkst toe komen om de dood te vergeten. Indien de
mens vele jaren leeft, zo laat hem ook gedenken aan de dagen van de duisternis, die komen.
Hier wordt 

A. Een zomerdag verondersteld, die genoten wordt dat het leven lang zal duren namelijk vele
jaren, en dat het door de goedheid van God aangenaam kan gemaakt zijn, en de mens verblijdt
zich in die allen. Er zijn van de zodanigen, die vele jaren in de wereld leven, aan vele gevaren
ontkomen, vele zegeningen ontvangen, en daarom zeker zijn dat hun geen goed zal ontbreken
en geen kwaad zal wedervaren, dat de kruik, die zo dikwijls in het gewelf van de springader is
gekomen, nooit gebroken ervan terug komen zal. Maar wie zijn zij, die vele jaren leven en zich
in die allen hebben verblijd? Helaas, niemand, wij hebben slechts uren van vreugde tegen
maanden van verdriet, evenwel sommigen verblijden zich in hun jaren, hun vele jaren, meer dan
anderen, indien deze twee dingen samenkomen: een toestand van voorspoed en een
blijmoedige geest, dan kunnen zij veel doen om een mens in staat te stellen om zich in die allen
te verblijden, -en toch heeft ook de voorspoedigste toestand zijn bijmengselen van smart of
tegenspoed, en de blijmoedigste mens kent ogenblikken van neerslachtigheid, vrolijke zondaren
hebben buien van treurigheid, en blijmoedige heiligen kennen godvruchtige smart, zodat het
slechts een veronderstelling is, geen feit, dat een mens vele jaren zou leven en zich in die allen
zou verblijden. Maar, 

B. Hier wordt voorgesteld na deze zomerdag een winternacht te verwachten, deze gezonde,
stevige oude man moet echter gedenken aan de dagen van de duisternis, want zij zullen vele
zijn. Er komen dagen van duisternis, de dagen van ons liggen in het graf, daar zal het lichaam



in duisternis liggen, daar zien de ogen niet, daar schijnt de zon niet. De duisternis des doods
wordt gesteld tegenover het licht des levens, het graf is een land van duisternis, Job 10:21. 

b. Deze dagen van duisternis zullen vele zijn, de dagen van ons liggen onder de grond zullen
talrijker zijn dan de dagen van ons leven boven de grond. Zij zijn vele, maar zij zijn niet
eindeloos, vele als zij zijn, zullen zij toch geteld en voleindigd worden, als de hemelen niet
meer zijn, Job 14:12. Gelijk de langste dag zijn nacht heeft, zo zal de langste nacht zijn
morgenstond hebben. 

C. Het is goed voor ons om dikwijls te denken aan deze dagen van duisternis, opdat wij niet
opgeblazen worden van hoogmoed, noch in slaap worden gesust in vleselijke gerustheid, noch
zelfs tot onbetamelijkheid worden vervoerd door ijdele vrolijkheid. 

d. Niettegenstaande de lange duur van het leven en de vele genietingen ervan, moeten wij toch
gedenken aan de dagen van de duisternis, omdat die gewis komen zullen, en zij zullen met te
minder verschrikking komen als wij er tevoren aan gedacht hebben. 

II. Hij wendt zich tot de jonge lieden, en schrijft hun als kinderen, om hen op te wekken om
aan de dood te denken, vers 9, 10. Hier hebben wij: 

1. Een ironische erkenning van de ijdelheden en de genoegens van de jeugd, "verblijd u, o
jongeling, in uw jeugd". Sommigen houden dit voor de raad, die de atheïst en de genotzuchtig
persoon aan de jongeling geven, tegen welke giftige influistering Salomo aan het einde van het
vers een krachtig tegengif voorschrijft. Maar er ligt meer kracht en nadruk in als wij het nemen
zoals het gewoonlijk verstaan wordt, bij wijze van ironie, zoals die van Elia tot de priesters van
Baäl: Roept met luider stem want hij is een god, of van Micha tot Achab: Trek op naar Ramoth
in Gilead en gij zult voorspoedig zijn, of van Christus tot Zijn discipelen: Slaap nu voort.
"Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd leef een vrolijk leven, jaag uw vermaken na wandel in de
wegen van uw hart, vrolijk uw hart op met droombeelden en ijdele verwachtingen, wandel in
de wegen van uw hart, doe alles waar je zin in hebt, en deins voor niets terug om uw zinnelijke
lusten te bevredigen: "quicquid libet licet" Maak uw wil tot uw wet, wandel in de wegen van
uw hart, en laat uw hart wandelen naar eigen ogen, een zwerfziek hart naar ronddwalende
ogen, doe wat behaaglijk is aan uw ogen, hetzij het al of niet behaaglijk is in Gods ogen."
Salomo zegt dit in ironie tot de jongeling om te kennen te geven: 

a. Dat dit het is wat hij doen zou, en waartoe hij wel graag verlof zou willen hebben, waarin hij
zijn geluk denkt te vinden, en waar hij zijn hart op stelt. 

b. Dat hij wenst dat allen, die hem omringen, hem deze raad zullen geven, hem zulke zachte
dingen zullen zeggen, daar hij het niet zou kunnen dragen of dulden dat hem een raad zou
gegeven worden in tegenovergestelde zin, dat hij hen voor zijn vijanden houdt, die hem
vermanen om sober en ernstig te zijn. 

c. Om zijn dwaasheid aan te tonen, en de grote ongerijmdheid van een weelderige,
ondeugdzame wijze van leven, de gewone beschrijving ervan zou, indien de mensen de dingen
geheel en al wilden zien en ze onpartijdig willen beoordelen, genoeg zijn om aan te tonen hoe
zij, die zo’n leven leiden, tegen alle rede en gezond verstand handelen. Het blootleggen van de
zaak volstaat reeds om tot een beslissing te komen, zonder dat men nog argumenten aanvoert. 



d. Om aan te tonen dat, zo de mensen zich aan zo’n wijze van leven overgeven, het
rechtvaardig is in God om hen aan henzelf over te laten, hen over te laten aan de begeerten van
hun hart, Hosea 4:17. 

2. Een zeer nadrukkelijke bestraffing van deze ijdelheden en genietingen: "Weet, dat God om
alle deze dingen u zal doen komen voor het gericht, bedenk dit, en leid dan zo’n weelderig
leven, indien gij kunt, indien gij durft." Dit is een halsband een verbetering, van de vorige
concessie, en haalt de teugels weer aan, die hij op de hals van de lusten van de jongeling slap
had laten hangen. "Weet en wees er zeker van dat indien gij u zo’n vrijheid veroorlooft, dit uw
eeuwig verderf tengevolge zal hebben, want gij hebt te doen met een God, die het niet
ongestraft zal laten." Er is een toekomend oordeel. Wij moeten, een ieder van ons, voor het
gericht komen, hoe wij heden de boze dag ook ver van ons stellen. Er zal op die dag met ons
afgerekend worden voor al onze vleselijke vrolijkheid en ons zinnelijk genot. Het is goed voor
allen, maar inzonderheid voor jonge lieden, om dit te weten en hieraan te denken, opdat zij,
door toe te geven aan hun jeugdige lusten, zich niet toorn vergaderen als een schat in de dag
des toorns, des toorns van het Lam. 

3. Een woord van waarschuwing en vermaning naar aanleiding van dat alles, vers 10. Laat
jonge lieden wel toezien op zichzelf, en wel acht geven op hun ziel en hun lichaam hun hart en
hun vlees. 

a. Laat hen zorgdragen dat zij niet opgeblazen worden door hoogmoed, noch beroerd worden
door toorn en zondige hartstocht. Zo doen dan verdriet of toornigheid wijken van uw hart, het
woord geeft wanorde of beroering van het gemoed te kennen. Jonge lieden zijn licht
ongeduldig onder bestraffing of bedwang, geneigd om in opstand te komen tegen alles wat hen
vernedert, en hun trotse hart verheft zich tegen alles wat hen tegenspreekt en tegenwerkt. Zij
zijn zo gesteld op hetgeen de zinnen behaagt, dat zij niets kunnen dulden of dragen dat
onaangenaam is want dat baart hun verdriet, dikwijls zal hun hoogmoed hen verontrusten,
maken dat zij zich onbehaaglijk gevoelen. Laat dit van u wijken, doe de liefde tot de wereld
weg uit uw hart en verwacht niets meer van het schepsel, en dan zullen teleurstellingen geen
aanleiding van toorn en verdriet voor u wezen. Sommigen verstaan hier door verdriet de
vleselijke vrolijkheid, beschreven in vers 9, waarvan het einde bitterheid en smart zal wezen.
Laat die verre blijven van alles, dat bij de herinnering er aan smart zal wezen. 

b. Laat hen zorgdragen, dat hun lichaam niet verontreinigd wordt door onmatigheid,
onkuisheid of enigerlei vleselijke lusten, doe het kwade weg van uw vlees, en laat de leden van
uw lichaam geen wapenen zijn van de ongerechtigheid. Het kwaad van de zonde zal het kwaad
zijn van de straf, en hetgeen gij liefhebt als goed voor het vlees, omdat het er de lusten van
bevredigt, zal blijken er kwaad en schadelijk voor te wezen, doe het daarom hoe verder hoe
liever van u weg. 

Om aan zijn vermaning aan oud en jong kracht hij te zetten, voert de prediker als een krachtig
argument aan hetgeen het grote onderwerp is van zijn rede, namelijk de ijdelheid van alle
tegenwoordige dingen, hun onzekerheid en hun ongenoegzaamheid. 

1. Hij herinnert oude lieden aan dit, vers 8, al wat gekomen is, is ijdelheid, ja, al is het ook dat
een mens vele jaren leeft, en zich in die alle verblijdt. Al wat reeds gekomen is, en al wat nog
komen zal, hoeveel de mensen zich ook van de slottonelen voorstellen, het is al ijdelheid. Wat



zal zijn zal niets meer doen om de mensen gelukkig te maken, dan wat geweest is. Allen, die in
de wereld komen, zijn ijdelheid, zij zijn dit geheel en al, zelfs in hun beste toestand. 

2. Hij herinnert jonge lieden hieraan: De jeugd en de jonkheid is ijdelheid. Er is in de
gezindheid en in de daden van de kindsheid en van de jeugd zeer veel ongerechtigheid, zeer
veel dat onvoegzaam is, zondige ijdelheid, waartegen jonge lieden moeten waken, en waarvan
zij genezen moeten worden. Er is in de genoegens van kindsheid en jeugd geen zekerheid, geen
voldoening, geen duurzaamheid, zij gaan voorbij, deze bloemen zullen spoedig verwelken en
deze bloesems afvallen, laat hen zich daarom zetten tot goede vruchten, die zullen blijven en
goede winst opleveren. 

 



HOOFDSTUK 12

1 En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen
komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve.
2 Eer dan de zon, en het licht, en de maan, en de sterren verduisterd worden, en de wolken
wederkomen na den regen.
3 In den dag, wanneer de wachters des huizes zullen beven, en de sterke mannen zichzelven
zullen krommen, en de maalsters zullen stilstaan, omdat zij minder geworden zijn, en die door
de vensteren zien, verduisterd zullen worden;
4 En de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, als er is een nederig geluid der
maling, en hij opstaat op de stem van het vogeltje, en al de zangeressen nedergebogen zullen
worden.
5 Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen, en dat er verschrikkingen zullen zijn op den
weg, en de amandelboom zal bloeien, en dat de sprinkhaan zichzelven een last zal wezen, en
dat de lust zal vergaan; want de mens gaat naar zijn eeuwig huis, en de rouwklagers zullen in
de straat omgaan.
6 Eer dat het zilveren koord ontketend wordt, en de gulden schaal in stukken gestoten wordt,
en de kruik aan de springader gebroken wordt, en het rad aan den bornput in stukken gestoten
wordt;
7 En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert,
Die hem gegeven heeft.
8 Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; het is al ijdelheid!
9 En voorts, dewijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap, en
merkte op, en onderzocht; hij stelde vele spreuken in orde.
10 De prediker zocht aangename woorden uit te vinden, en het geschrevene is recht, woorden
der waarheid.
11 De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen, en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de
meesters der verzamelingen, die gegeven zijn van den enigen Herder.
12 En wat boven dezelve is, mijn zoon! wees gewaarschuwd; van vele boeken te maken is geen
einde, en veel lezens is vermoeiing des vleses.
13 Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd Zijn geboden, want
dit betaamt allen mensen.
14 Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of
hetzij kwaad.



De wijze en boetvaardige prediker eindigt hier zijn leerrede, en hij besluit haar, niet slechts als
een goed redenaar, maar als een goede prediker met hetgeen de beste indrukken zal
teweegbrengen, en met hetgeen hij wenst krachtig en duurzaam van invloed op zijn hoorders te
zullen zijn. Hier is: 

I. Een vermaning aan jonge lieden om vroeg te beginnen godsdienstig te zijn en het niet uit te
stellen tot aan de ouderdom, vers 1, versterkt door argumenten, ontleend aan de rampen van
de ouderdom, vers 1-5, en de grote verandering, die de dood in ons zal teweegbrengen, vers
6,7. 

II. Een herhaling van de grote waarheid, die hij op zich heeft genomen te bewijzen in deze
rede: de ijdelheid van de wereld, vers 8. 

III. Een bevestiging en aanbeveling van hetgeen hij in dit en in zijn ander boek had geschreven,
als waardig om zorgvuldig overwogen en overdacht te worden, vers 9-12. 

IV. Een opsomming en besluit van geheel de zaak, met een bevel om in waarheid Godsdienstig
te zijn uit aanmerking van het toekomende oordeel vers 13, 14. 



Prediker 12:1-7 

I. Hier is: Een oproep tot jonge lieden om aan God te denken en hun plicht jegens Hem te
betrachten terwijl zij nog jong zijn. Gedenk thans uw Schepper in de dagen van Uw jeugd. Dit
is: 

1. De toepassing van de koninklijke prediker van zijn leerrede over de ijdelheid van de wereld
en alles wat er in is. Gij, die jong zijt, koestert grote verwachtingen ervan, maar geloof hen, die
er de proef van genomen hebben, zij geeft geen werkelijke voldoening aan de ziel, opdat gij
dus niet bedrogen zult worden door deze ijdelheid, noch er te zeer door beroerd zult worden.
Gedenk uw Schepper, en neem u aldus in acht tegen het kwaad, dat uit de ijdelheid van het
schepsel voortkomt. 

2. Het is het tegengif van de koninklijke medicijnmeester tegen de bijzondere krankheden van
de jeugd, de zucht neer vrolijkheid, en het toegeven aan zinnelijke genietingen, de ijdelheid,
waaraan kindsheid en jeugd onderworpen zijn, om dit te voorkomen en te genezen, gedenk uw
Schepper. Hier is: 

a. Een grote plicht, die ons wordt voorgehouden: God te gedenken als onze Schepper. Wij
moeten niet alleen gedenken dat God onze Schepper is, dat Hij ons gemaakt heeft en niet wij,
en daarom onze rechtmatige Heer en eigenaar is maar wij moeten ons aan Hem verbinden bij
de overweging van de verplichtingen, die op ons rusten doordat Hij onze Schepper is, en Hem
de eer en de gehoorzaamheid betonen, die wij Hem als onze Schepper verschuldigd zijn.
Gedenk uw Scheppers, het woord staat in het meervoud, zoals in Job 35:10, Waar is God,
mijne Makers? Want God zei: Laat ons mensen maken, ons, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

b. De juiste tijd voor die plicht, in de dagen van uw jeugd, de dagen van uw keus, zo lezen het
sommigen, de keurdagen, uw verkiezende dagen. Begin in het begin van uw dagen Hem te
gedenken, van wie gij uw bestaan hebt ontvangen, en ga voort in overeenstemming met dat
goede begin. Breng Hem u voor de geest als gij jong zijt, en houd Hem in gedachtenis
gedurende al de dagen van uw jeugd, en vergeet Hem nooit. Hoed u aldus voor de
verzoekingen van de jeugd, en maak aldus gebruik van de voordelen ervan. 

II. Een reden om aan dit gebod kracht bij te zetten: eer dat de kwade dagen komen en de jaren
naderen van dewelke gij zeggen zult: ik heb geen lust in dezelve. Doe het spoedig: 

1. "Eer ziekte en dood komen, doe het terwijl gij leeft, want het zal te laat wezen om het te
doen, als de dood u uit deze staat van op de proefstelling heeft weggenomen en u heeft
heengevoerd naar die van beloning en vergelding." De dagen van ziekte en dood zijn de kwade
dagen, schrikwekkend voor de natuur, in waarheid kwade dagen voor hen, die hun Schepper
hebben vergeten. Deze kwade dagen zullen, vroeg of laat, komen, zij komen nu nog niet, want
God is lankmoedig over ons, en geeft ons plaats tot berouw, de voortduur van het leven is
slechts het uitstellen van de dood, en terwijl het leven voortduurt en de dood nog uitgesteld is,
is het onze plicht en ons belang ons voor te bereiden, opdat de eigenschap van de dood voor
ons veranderd worde, en wij getroost en goedsmoeds kunnen sterven. 

2. Eer de ouderdom komt, die zo de dood het niet verhindert, komen zal, en het zullen jaren
zijn, van welke wij zullen zeggen: Wij hebben geen lust in dezelve, als wij geen smaak meer
zullen hebben in de verlustiging van de zinnen, zoals Barzillai, 2 Samuel 19:35, als wij beladen



zullen zijn met zwakheden van het lichaam, oud en blind, of oud en verlamd zijn, als wij
weggenomen zullen worden van onze nuttige arbeid, en onze kracht arbeid en moeite zal zijn,
als wij, of gescheiden zullen zijn van onze bloedverwanten en al onze oude vrienden of in hen
beproefd zullen wezen, en zullen zien dat zij ons moede zijn, als wij ons langzaam zullen voelen
sterven, deze jaren naderen, als alles wat komt ijdelheid zal wezen, de nog overblijvende
maanden maanden van ijdelheid zijn en er geen lust, geen behagen zal zijn dan in de herinnering
van een goed doorgebracht leven op aarde en in de verwachting van een beter leven in de
hemel. 

Over deze twee argumenten weidt hij uit in de volgende verzen, slechts de orde ervan
omkerende, en hij toont aan: 

A. Hoeveel rampen aan de ouderdom als verbonden zijn, en dat, indien wij oud worden onze
dagen van zo’n aard zullen wezen dat wij geen lust in dezelve zullen hebben, hetgeen een
goede reden is, waarom wij moeten terugkeren tot God om met Hem verzoend te zijn in de
dagen van onze jeugd en dit niet moeten uitstellen totdat wij oud zijn, want het zal dan geen
verdienste van ons zijn, de genietingen van de zonde te verlaten, daar zij ons reeds verlaten
hebben, noch om terug te keren tot God als de nood er ons toe dringt. Het is de grootste
ongerijmdheid en ondankbaarheid die men zich denken kan, om de bloem, het beste, van onze
jaren aan de duivel te geven, en er het uitschot van te bewaren voor God, dit is het gescheurde,
en het kreupele, en het zieke als offerande te brengen. En behalve dat, daar de ouderdom aldus
overladen is met zwakheden en gebreken, is het de grootst mogelijke dwaasheid om dat
noodzakelijke werk tot aan die tijd te verschuiven, dat werk, hetwelk onze beste krachten
vereist, als onze vermogens nog in volle kracht zijn, en inzonderheid om dat werk moeilijker te
maken door een langer aanhouden van de zonde, en lasten van schuld op onze consciëntie te
leggen, de lasten van de ouderdom nog te vermeerderen, en ze veel zwaarder te maken. Indien
de rampen van de ouderdom zijn zullen zoals zij hier worden voorgesteld, zo zullen wij dan iets
nodig hebben om ons te ondersteunen en te vertroosten, en niets zal krachtiger en meer
afdoend daarvoor wezen dan het getuigenis van ons geweten voor ons, dat wij intijds begonnen
zijn onze Schepper te gedenken, en de herinnering aan Hem sedert die tijd nooit hebben
verloren. Hoe kunnen wij verwachten dat God ons zal helpen als wij oud zijn, als wij Hem niet
willen dienen als wij jong zijn? Zie Psalm 71:17, 18. 

Het verval en de gebreken van de ouderdom worden hier op sierlijke wijze beschreven in
overdrachtelijke uitdrukkingen, waarin thans iets moeilijks is voor ons, die niet bekend zijn met
de gewone spreekwijze en de metaforen, die in Salomo’s tijd gebruikt werden, maar de
algemene strekking is duidelijk namelijk om aan te tonen hoe onaangenaam over het algemeen
de dagen van de ouderdom zijn. 

a. Dan zullen de zon en haar licht, de maan en de sterren en het licht, dat zij er aan ontlenen,
verduisterd worden, zij zien er donker uit voor oude lieden ten gevolge van het afnemen van
hun gezichtsvermogen, hun aangezicht is omfloerst, de schoonheid en glans ervan zijn
verduisterd, hun verstandelijke vermogens, die als lichten zijn in de ziel, zijn verzwakt, hun
verstand en hun herinneringsvermogen begeven hen, hun begrip is niet meer zo vlug, en hun
verbeeldingskracht niet meer zo rijk als zij geweest zijn, (licht wordt dikwijls genomen voor
blijdschap en voorspoed) de dagen van hun vrolijkheid zijn voorbij, en zij hebben noch behagen
in de gesprekken van de dag noch in de rust van de nacht, want beide de zon en de maan zijn
voor hen verduisterd. 



b. Dan komen de wolken weer na de regen, zoals bij natte weersgesteldheid de ene wolk niet
zodra voorbij is, of zij wordt opgevolgd door een andere, zo is het met oude lieden, als zij van
de ene pijn, de ene ziekte, bevrijd zijn, worden zij bevangen door een andere zodat hun kwalen
als een gedurig druipen zijn ten dage des plasregens. Het einde van de ene verdrietelijkheid in
deze wereld is slechts het begin van een andere, en de afgrond roept tot de afgrond. Oude
lieden worden dikwijls gekweld door lozingen van verkoudheid, zoals na stortregens nog meer
wolken komen opzetten zodat het voortdurend smartelijk is, en het lichaam er als het ware in
wegsmelt. 

c. Dan zullen de wachters van het huis beven, het hoofd dat als de wachttoren is, schudt heen
en weer de armen en handen, die gereed zijn voor de bewaring van het lichaam, beven evenzo
en worden zwak, bij iedere plotselinge aanval of nadering van gevaar, de kracht en de moed,
die tot zelfverdediging aangewend plachten te worden, schieten tekort, kunnen hun dienst niet
meer verrichten oude lieden worden spoedig ontmoedigd. 

d. Dan zullen de sterke mannen zich krommen, de benen en dijen, die het lichaam plachten te
ondersteunen en zijn gewicht te dragen, buigen, krommen, zich, en zijn niet meer geschikt voor
arbeid, zoals vroeger, zij worden spoedig moe. Oude mannen, die in hun tijd sterke mannen
zijn geweest, zijn zwak geworden, en krommen zich van ouderdom, Zacheria 8:4. "God heeft
geen welgevallen aan de benen van de man", Psalm 147. 10, want hun kracht zal spoedig
vergaan, maar in de Heere Jahweh is eeuwige sterkte, Hij heeft eeuwige armen. 

e. Dan zullen de maalsters stilstaan, omdat zij minder geworden zijn, de tanden, waarmee wij
onze spijzen vermalen en bereiden om verteerd te worden houden op van dienst te doen, omdat
zij weinige zijn, zij zijn verrot en gebroken, zijn misschien getrokken omdat zij pijn deden,
sommige oude mensen hebben al hun tanden verloren, anderen hebben nog slechts weinige
over, en dit gebrek is van te meer gewicht, omdat de spijzen uit gebrek aan tanden, niet goed
gekauwd zijnde, niet goed worden verteerd, en dat is van evenveel invloed op het ander verval
van de ouderdom, als wat het ook zij. 

f. Zij, die door de vensters zien, zullen verduisterd worden. De ogen worden donker zoals die
van Izak, Genesis 27:1, en van Ahia, 1 Koningen 14:4. Mozes was een zeer zeldzaam
voorbeeld van een man, die, toen hij honderd twintig jaren oud was, nog een goed
gezichtsvermogen had, maar gewoonlijk zal bij oude lieden het gezicht even spoedig
verzwakken als iets anders, en het is een grote weldaad voor hen dat de kunst de natuur te hulp
komt met brillen. Het is nodig dat wij een goed gebruik maken van ons gezicht zolang wij het
hebben, omdat het licht van de ogen weg kan zien voordat het licht des levens weg is. 

a. De twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, oude lieden blijven binnenshuis,
houden er niet van om voor het één of andere vermaak uit te gaan, de lippen de deuren van de
mond, worden gesloten bij het eten omdat de tanden weg zijn, en het geluid van het malen bij
hen, is lang, of dof, zodat zij geen heerschappij hebben over de spijs in hun mond, die zij
plachten te hebben, zij kunnen hun spijs niet verteren, en daarom wordt er maar weinig koren
op hun molen gebracht. 

b. Oude mensen worden gewekt door de stem van het vogeltje, zij hebben geen diepe slaap,
zoals jonge lieden, het minste geluid het tjilpen zelfs van een vogeltje stoort hun slaap, zij
kunnen niet rusten omdat zij voortdurend moeten hoesten, en daarom staan zij op met het
hanegekraai, of zij zijn licht vreesachtig en zeer bezorgd, waardoor hun slaap onrustig is,



hetgeen hen dan vroeg op doet staan, of zij zijn geneigd tot bijgelovigheid, en staan op als in
angst en verschrikking op die stem van vogels, of raven, of van de katuil, die waarzeggers
voorbeduidend noemen. 

c.Voor hen zijn al de dochters van de muziek naar de laagte gebracht. Zij hebben stem noch
oor, kunnen noch zelf zingen noch genot vinden, zoals Salomo in de dagen van zijn jeugd
genot gevonden had, in zangers en zangeressen en muziekinstrumenten, Hoofdstuk  2:8. Oude
lieden worden hardhorend en kunnen geen geluiden en stemmen meer onderscheiden. 

d. Zij zullen voor de hoogte vrezen, bevreesd zijn om naar de top van een hoogte te gaan,
hetzij omdat zij kortademig zijn en er daarom niet komen kunnen, of omdat hun hoofd duizelig
is, of hun benen hun de dienst weigeren, zodat zij er zich niet heen durven wagen, of wel zij
maken zich beangst omdat zij zich verbeelden, dat de hoogte op hen vallen zal. Vrees staat hun
in de weg, zij kunnen noch rijden noch wandelen met hun gewone vrijmoedigheid, maar zijn
bevreesd voor alles wat op hun weg ligt, bevreesd dat het hen zal doen struikelen. 

e. De amandelboom bloeit, het haar van de ouden man is wit geworden zodat zijn hoofd er
uitziet als een amandelboom in bloei. De amandelboom bloeit voor alle andere bomen, en toont
daarom juist aan, hoeveel haast de ouderdom maakt om de mensen te overvallen, hij voorkomt
hun verwachtingen en grijpt hen spoediger dan zij dachten. Hier en daar vertonen zich reeds
grijze haar en zij bemerken het niet. 

I.De sprinkhaan is zichzelf een last, en de lust is vergaan. Oude lieden kunnen niets dragen, het
lichtste ding drukt zwaar op hen, beide op hun lichaam en hun geest, iets kleins doet hen
nederzinken, breekt hen. De sprinkhaan is een last misschien werd toen de sprinkhaan voor een
zeer licht verteerbaar voedsel gehouden, de spijze van Johannes de Doper bestond uit
sprinkhanen, maar zelfs dat voedsel ligt zwaar op de maag van oude lieden, en daarom is de
lust vergaan, zij hebben geen eetlust, de oude man zal op de begeerte van de vrouwen geen
acht geven, zoals gezegd is van die koning in Daniel 11:37. Oude mensen worden onverschillig
en lusteloos, de genietingen van de zinnen hebben geur noch smaak voor hen. 

Het is waarschijnlijk dat Salomo dit geschreven heeft, toen hij zelf oud was en uit eigen
ondervinding van de gebreken en zwakheden van de ouderdom kon spreken, en die gebreken
deden zich misschien spoediger door hem gevoelen omdat hij zich zozeer in zingenot had
toegegeven. Sommige oude mensen houden zich beter dan anderen onder het verval van de
ouderdom, maar in meerdere of mindere mate zijn toch de dagen van de ouderdom kwade
dagen, en van weinig genot of genoegen. Grote zorg moet daarom aangewend worden om aan
oude lieden eer en achting te betonen, opdat zij iets hebben, dat hun een vergoeding is voor
hun grieven en smarten, en er niets gedaan wordt om daar nog aan toe te voegen. En dit alles
tezamen vormt een goede reden, waarom wij onze Schepper moeten gedenken in de dagen van
onze jeugd, opdat Hij ons in gunst gedenke als deze kwade dagen komen, en Zijn
vertroostingen een verlustiging zullen zijn voor onze ziel, als de verlustiging van de zinnen, om
zo te zeggen, versleten is. 

B. Hij toont aan hoe groot een verandering de dood in ons zal teweegbrengen, die of de
rampen van de ouderdom zal voorkomen, of er een einde aan zal maken. Niets anders zal ze
afweren, niets anders zal ze genezen." Gedenk daarom uw Schepper in de dagen uwer jeugd,
omdat de dood gewis voor u is, hij is misschien zeer dicht bij u, en het is een ernstige zaak om
te sterven, en gij behoort u met de uiterste zorg en naarstigheid er op voor te bereiden." 



a. De dood brengt ons in een onveranderlijken staat of toestand, de mens gaat naar zijn eeuwig
huis, en al deze gebreken, dit verval van de ouderdom zijn voorboden van deze ontzaglijke
verhuizing en verhaasten haar. Bij de dood gaat de mens weg van deze wereld, verlaat hij al de
bezigheden en genietingen ervan, ten opzichte van zijn tegenwoordige staat is hij voor goed
heengegaan, hij is naar huis gegaan, want hier is hij een vreemdeling en bijwoner geweest,
beide ziel en lichaam gaan heen naar de plaats, vanwaar zij gekomen zijn, vers 7. Hij is
ingegaan tot zijn rust, gegaan naar de plaats, waar hij moet blijven. Hij is gegaan naar zijn huis,
naar het huis van zijn wereld, aldus lezen het sommigen, want deze wereld is niet van hem. Hij
is heengegaan naar zijn langdurig thuis, want de dagen van zijn liggen in het graf zullen vele
zijn. Hij is heengegaan naar zijn huis van de eeuwigheid, niet alleen naar zijn huis, vanwaar hij
nooit naar deze wereld kan terugkeren, maar naar het huis, waar hij voor eeuwig moet blijven.
Dit behoort ons gewillig te maken om te sterven dat wij bij de dood naar huis gaan, en waarom
zouden wij er niet naar verlangen om naar het huis van onze Vader te gaan? En dit moet ons
opwekken om ons te bereiden op sterven, dat wij dan naar ons langdurig thuis gaan, naar een
eeuwige woning. 

b. De dood zal een aanleiding van smart wezen voor onze vrienden, die ons liefhebben, als de
mens naar zijn eeuwig huis gaat, zullen de rouwklagers in de straat omgaan, de wezenlijke
rouwklagers, zij, die, zoals nu bij ons, onderscheiden worden aan hun gewaad, als zij door de
straten gaan, de rouwklagers voor ceremonie, die gehuurd waren om over de dode te wenen,
beide om het wezenlijke rouwklagen uit te drukken en op te wekken. Als wij sterven, gaan wij
niet slechts naar een treurig huis voor ons, maar wij laten een treurig huis achter ons. Tranen
zijn een aan de doden verschuldigde hulde, en dit maakt onder nog andere omstandigheden het
tot een ernstige zaak om te sterven. Maar tevergeefs gaan wij in het klaaghuis, en zien wij de
rouwklagers in de straat omgaan, als dit er niet toe bijdraagt om ons tot ernstige en vrome
rouwklagers te maken in de binnenkamer. 

c. De dood zal het samenstel van de natuur binden, het aardse huis van deze tabernakel
afbreken, hetgeen zeer sierlijk beschreven wordt, vers 6. Dan zal het zilveren koord, door
hetwelk ziel en lichaam op wonderbaarlijke wijze saamverbonden waren, ontketend worden,
die heilige knoop worden losgemaakt, en deze oude vrienden genoodzaakt worden om van
elkaar te scheiden, dan zal de gulden schaal, die het water des levens voor ons bevatte, in
stukken worden gebroken, dan zal de kruik, waarmee wij water plachten te scheppen voor het
gestadig onderhoud van het leven en het herstellen van zijn verval, aan de springader gebroken
worden, zodat zij geen water meer naar boven kan brengen, en het rad, al de organen welke
dienen om het voedsel te vergaderen en uit te delen, zal gebroken worden, onbekwaam worden
gemaakt om de dienst nog langer te verrichten, het lichaam zal worden als een horloge,
waarvan de veer gebroken is, al de radertjes staan dan stil, de machine wordt onttakeld, het
hart klopt niet meer, de bloedsomloop staat stil. Sommigen passen dit toe op de ornamenten en
de gereedschappen van het leven, rijke lieden moeten als zij sterven hun kleding en hun
huisraad van zilver en goud achterlaten, en arme mensen hun aarden kruiken, en de
waterputters zullen hun rad gebroken zien. 

d. De dood zal ons tot onze eerste beginselen ontbinden, vers 7. De mens is een vreemdsoortig
schepsel, een straal van de hemel verenigd met een aardkluit, bij de dood worden deze
gescheiden, en ieder hunner gaat naar de plaats, vanwaar hij kwam. 

Ten eerste. Het lichaam, de aardkluit, keert weer tot de aarde, het is van de aarde gemaakt,
Adams lichaam was dit, en wij zijn van dezelfde stof, het is een huis van leem, bij de dood



wordt het in de aarde gelegd, en binnen weinig tijds wordt het tot aarde opgelost, en kan niet
van gewone aarde onderscheiden worden overeenkomstig het vonnis, Genesis 3:19 :"Gij zijt
stof en daarom zult gij tot stof weerkeren". Laat ons dus niet toegeven aan de lusten van het
lichaam, noch het vertroetelen weldra zal het spijs zijn voor de wormen noch laat de zonde
heersen in ons sterflijk lichaam, want het is sterflijk, Romeinen 6:12. 

Ten tweede. De ziel, deze straal van licht keert weer tot die God, die toen Hij de mens
geformeerd heeft uit het stof van de aarde, de adem des levens in zijn neusgaten geblazen heeft,
om hem tot een levende ziel te maken, Genesis 2:7 en die de geest van iedere mens binnen in
hem formeert. Als het vuur het hout verteert dan stijgt de vlam op, en de as keert weer tot de
aarde, waaruit het hout gegroeid is. De ziel sterft niet met het lichaam, zij is verlost van hef
geweld van het graf, Psalm 49:16, zij kan bestaan zonder het lichaam, en zal het in een staat
van afscheiding ervan, zoals de kaars brandt, helderder brandt, als zij uit de donkere lantaarn
wordt genomen. Zij gaat heen naar de wereld van de geesten, waaraan zij verwant is. Zij gaat
tot God als een rechter, om rekenschap van zich af te leggen, en om of bij de geesten in de
gevangenis geplaatst te worden, 1 Petrus 3:19, of bij de geesten in het paradijs, Lukas 23:43, al
naar hetgeen in het lichaam geschied was. Dit maakt de dood verschrikkelijk voor de
goddelozen, wier zielen tot God gaan als een Wreker en troostrijk voor de godvruchtigen, wier
zielen tot God gaan als een Vader, in wiens handen zij ze blijmoedig overgeven, door een
Middelaar, buiten wie de zondaren met recht kunnen vrezen om tot God te gaan. 



Prediker 12:8-12 

Salomo nadert hier tot het einde, het besluit, hij is er afkerig van om te scheiden voor hij zijn
doel bereikt heeft, en bij zijn hoorders, zijn lezers, heeft overmocht, om alleen in God en in hun
plicht jegens Hem de voldoening te zoeken, die zij nooit in het schepsel kunnen vinden. 

I. Hij herhaalt zijn tekst, vers 8 : 

1. Als hetgeen, waarvan hij de waarheid ten volle had aangetoond, en aldus handhaaft hij wat
hij in deze leerrede gezegd heeft, en waarin hij zich aan zijn tekst gehouden heeft, en waarin
zijn redenen en zijn toepassing volkomen ter zake waren. 

2. Als hetgeen hij anderen en zichzelf wenste in te prenten, om het gereed bij de hand te hebben
en er bij alle gelegenheden gebruik van te maken, wij zien het dagelijks bewezen, laat het dus
dagelijks gebruikt worden, ijdelheid van de ijdelheden, het is al ijdelheid! 

II. Wat hij over dit onderwerp door goddelijke leiding en ingeving geschreven heeft, beveelt hij
aan in onze ernstige overweging. De woorden van dit boek zijn getrouw en onze aanneming
waardig, want 

1. Het zijn de woorden van een bekeerling een boeteling, die uit duurgekochte ervaring van de
ijdelheid van de wereld kon spreken, en van de dwaasheid om er grote dingen van te
verwachten. Hij was prediker, één die teruggebracht was van zijn afdwalingen, thuis was
gebracht tot die God, van wie hij was afgevallen. IJdelheid der ijdelheden, zegt de boeteling.
Alle ware boetelingen zijn overtuigd van de ijdelheid van de wereld, want zij bevinden dat zij
niets doen kan, om hen te bevrijden van de last van de zonde, waarover zij klagen. 

2. Het zijn de woorden van een wijze, van een man, die wijzer was dan iemand anders,
begiftigd was met een buitengewone mate van wijsheid, er beroemd door was onder zijn
naburen, die hem allen zochten om zijn wijsheid te horen, en daarom een bevoegd beoordelaar
van deze zaak, hij was niet alleen wijs als vorst, maar wijs als prediker, en predikers hebben
wijsheid nodig om zielen te winnen. 

3. Hij was iemand, die er zich op toelegde om goed te doen en de wijsheid recht te gebruiken.
Omdat hij zelf wijs was, maar wist dat hij zijn wijsheid niet voor zichzelf had, evenmin als hij
haar van zichzelf had, leerde hij het volk nog de wetenschap, die hij nuttig had bevonden voor
zichzelf, en die hij hoopte ook voor hen nuttig te zullen zijn. Het is het belang van vorsten dat
hun volk goed onderwezen is in de godsdienst, en het is geen verkleining voor hen om zelf hen
de goede kennis te leren, maar hun plicht is het om hen, wier ambt het is hen te onderwijzen,
aan te moedigen en naar hun hart te spreken, 2 Kronieken 30:22. Laat het volk, het gewone
volk, niet veracht worden, neen, zelfs niet door de wijste en grootste, hetzij als onwaardig, of
als niet instaat om die goede kennis te leren, en zelfs zij, die wel onderwezen zijn, hebben het
nodig om nog onderwezen te worden, opdat zij toenemen in kennis. 

4. Hij gaf zich zeer veel moeite om goed te doen, bedoelende het volk wetenschap te leren:
vergenoegde hij zich niet met hen slechts oppervlakkig te onderwijzen, daar zij toch maar
geringe lieden waren, en hij een zeer wijs man was, maar in aanmerking van de hovaardij van
de zielen, voor wie hij predikte, en de belangrijkheid van het onderwerp, waarover hij predikte,
merkte hij op en onderzocht hetgeen hij las en hoorde van anderen opdat hij, zelf goed



onderlegd zijnde, uit zijn schat nieuwe en oude dingen zou kunnen voortbrengen. Hij merkte
op, dat is gaf goed acht op wat hij zelf sprak en schreef, en was er keurig en nauwkeurig in, al
wat hij deed was doorwrocht. 

a. Hij koos de nuttigste manier van te prediken, namelijk door spreuken of korte volzinnen, die
gemakkelijker begrepen en onthouden konden worden dan lange en uitgewerkte pericopen. 

b. Hij stelde zich niet tevreden met enige weinige spreuken of wijze gezegden om die telkens
weer te herhalen, maar hij stelde vele spreuken in orde, een grote verscheidenheid van ernstige
redenen ten einde bij elke gelegenheid iets te zeggen te hebben. 

c. Hij gaf hun geen opmerkingen, die, om zo te zeggen, voor de hand lagen, vanzelf spraken,
maar hij onderzocht en koos dezulken, die verrassend en ongewoon waren. Hij groef in de
mijnen van de wetenschap, en raapte niet slechts op wat bovenaan lag. 

d. Hij droeg zijn opmerkingen niet voor, zo maar op goed geluk, zoals zij hem voor de geest
kwamen, maar stelde ze in orde, rangschikte ze, opdat zij in des te meer kracht en luister
zouden verschijnen. 

5. Wat hij te zeggen had, kleedde hij in op een wijze, die hij dacht het aangenaamst te zullen
zijn. Hij zocht aangename woorden uit te vinden, vers 10. Hij droeg zorg dat een goed
onderwerp niet bedorven zou worden door een slechte stijl en door de onsierlijkheid en
ongepastheid van de uitdrukkingen. Leraren moeten er zich op toeleggen, niet om grote
woorden of fraaie woorden te gebruiken, maar aangename woorden, dezulken die kans hebben
om de mensen te behagen tot hun welzijn, tot hun stichting, 1 Corinthiers 10:33. Zij, die zielen
willen winnen, moeten er zich op toeleggen om ze te winnen door woorden, die op de juiste
manier gesproken worden. 

6. Hetgeen hij tot onze onderrichting geschreven heeft is van ontwijfelbare zekerheid, en waar
wij op aan kunnen. Het geschrevene is recht en oprecht, in overeenstemming met het
wezenlijke gevoelen van de schrijver, woorden van de waarheid, de juiste voorstelling van de
zaak zoals zij is. Diegenen zijn zeker niet te zullen verdwalen, die door deze woorden geleid en
bestuurd worden. Welk goed zullen aangename woorden ons doen als zij niet recht zijn, geen
woorden van de waarheid zijn? De meesten zijn voor zachte dingen, die hen vleien, veeleer dan
voor rechte dingen, die hen besturen, Jesaja 30-10, maar voor hen, die zichzelf verslaan en hun
eigen waar belang begrijpen, zullen woorden van de waarheid altijd aangename woorden zijn. 

7. Wat hij en andere heilige mannen geschreven hebben, zal van groot nut en voordeel voor
ons wezen, inzonderheid als het ons ingeprent wordt door de verklaring ervan, vers 11. 

Merk hier op: 

A. Een dubbel voordeel, dat uit goddelijke waarheden voor ons voortspruit, als zij recht
toegepast en gebruikt worden. Zij zijn nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot
onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. Zij zijn van nut: 

a. Om ons aan te sporen tot onze plicht, zij zijn als prikkelen voor de os, die de ploeg trekt,
hem voorwaarts drijvende als hij traag is, en hem opwekkende om zijn tred te verhaasten. De
waarheden Gods doorsteken of doorpriemen het hart des mensen, Handelingen 2:37 en



brengen hen tot nadenken als zij beuzelen of achterlijk zijn, om zich dan met meer kracht toe te
leggen op hun werk. Zolang onze goede genegenheden zo licht verflauwen en verkoelen,
hebben wij behoefte aan deze prikkels. 

b. Om ons aan te sporen tot volharding in onze plicht, zijn zij voor hen, die wankelen en
onstandvastig zijn, gelijk spijkers om hen te bevestigen in het goede, zij zijn gelijk de prikkelen
voor hen, die loom en traag zijn en achterwaarts gaan, en gelijk nagels voor hen, die
onbestendig zijn en ter zijde afwijken, middelen om het hart vast te maken en goede besluiten
te bevestigen, opdat wij niet los zijn van onze plicht en er nooit van afgetrokken worden, maar
opdat hetgeen goed in ons is, als een spijker zij in een vaste plaats, Jesaja 22:23. 

B. Een dubbele manier om goddelijke waarheden mee te delen. 

a. Door de Schriften, als de blijvende regel, de woorden van de wijzen, van de profeten, die
wijzen genoemd worden, Mattheus 23:34. Dezen hebben wij in zwart op wit, en wij hebben er
ten allen tijde toegang toe, en wij kunnen ze gebruiken als prikkels en nagelen, door hen
kunnen wij onszelf onderrichten, laat die slechts met scherpte en kracht tot de ziel komen, laat
de indrukken ervan diep en duurzaam zijn dan zullen zij ons wijs maken tot zaligheid. 

b. Door de bediening des Woords, de prediking. Om de woorden van de wijzen van meer nut
en gewin voor ons te maken, is er bepaald dat zij ons ingeprent zullen worden door de
meesters van de verzamelingen. Plechtige vergaderingen ter godsverering zijn een aloude
goddelijke inzetting, bestemd tot eer van God en de stichting van Zijn kerk, en zijn niet alleen
nuttig en dienstig, maar noodzakelijk voor deze doeleinden. Er moeten meesters zijn van de
verzamelingen, die Christus’ dienaren zijn, en als zodanig moeten zij erin voorgaan, om Gods
mond te zijn bij het volk en hun mond te zijn bij God. Hun taak is het om de woorden van de
wijzen vast bij ons te maken, ze als nagelen in ons hoofd te drijven, en daarvoor is het Woord
Gods als een hamer, Jeremia 23:29. 

8. Het geschrevene, dat ons aldus is aanbevolen, is van goddelijke oorsprong. Hoewel het door
verscheidene handen tot ons komt, door vele wijzen en vele meesters van de verzamelingen is
het toch gegeven door een en dezelfde Herder, de grote Herder Israëls, die Jozef als schapen
leidde, Psalm 80:2. God is die enige Herder, wiens goede Geest de Schriften heeft ingegeven,
en de meesters van de verzamelingen helpt om ze te verklaren en toe te passen. Deze woorden
van de wijzen zijn de ware woorden van God, waarop wij onze ziel kunnen wagen, van die
enige Herder moeten alle leraren ontvangen wat zij verkondigen, en naar het licht van het
geschreven Woord behoren zij te spreken. 

9. De heilige, door Gods Geest ingegeven Schriften zijn, indien wij er slechte gebruik van
willen maken, genoegzaam om ons op de weg naar eeuwige gelukzaligheid te leiden en
daarvoor behoeven wij ons niet te vermoeien met het onderzoek van andere geschriften, vers
12. En voorts er blijft nu niets meer over om u te zeggen dan dat van vele boeken te maken
geen einde is. 

a. Van vele boeken te schrijven. Indien wat ik geschreven heb u niet kan overtuigen van de
ijdelheid van de wereld en de noodzakelijkheid om godsdienstig te zijn, dan zou u er niet van
overtuigd worden, al schreef ik er nog zo veel. Indien het doel niet bereikt wordt door het
gebruik van die boeken van de Schrift, waarmee God ons bevoorrecht en gezegend heeft, dan
zouden wij dat doel niet bereiken, al hadden wij er tweemaal meer, ja al hadden wij er zovele



dat de gehele wereld niet zou kunnen bevatten Johannes 21:25, en het vele bestuderen ervan
zou ons slechts in verwarring brengen, en zou veeleer een vermoeiing zijn voor het vlees dan
van enig nut en voordeel zijn voor de ziel. Wij hebben zoveel als God goed en geschikt
oordeelde om ons te geven, en ons er geschikt voor oordeelde. En nog veel minder kan men
verwachten dat op hen, die zich door deze niet willen laten raden en vermanen, andere
geschriften een goeden invloed zouden uitoefenen. Laat de mensen nog zoveel boeken
schrijven over de leiding van het menselijk leven, laat hen schrijven totdat zij zich door de
veelvuldige studie vermoeid hebben, zij kunnen geen beter onderricht geven dan wij hebben in
het woord van God. Of, 

b. Van het kopen van vele boeken, ons meester ervan makende, en ons meester makende van
hun inhoud door ze veelvuldig te bestuderen, toch zou het verlangen naar geleerdheid
onbevredigd blijven, het zou een mens het beste vermaak en het schoonste talent, de beste
beschaving, die in de wereld verkregen kunnen worden, geven, maar als wij er niet door
gewaarschuwd worden voor de ijdelheid van de wereld en de menselijke geleerdheid onder
andere dingen, en haar ongenoegzaamheid om ons zonder ware vroomheid gelukkig te maken,
helaas, dan is er geen einde aan, en geen wezenlijk voordeel ervan, het zou het lichaam
vermoeien, maar geen ware voldoening geven aan de ziel. De grote geleerde, Mr. Selden,
onderschreef dit toen hij erkende, dat hij in al de boeken die hij gelezen had, nooit datgene
gevonden heeft, waar hij zijn ziel op kon doen rusten, behalve wat hij gevonden had in de
Heilige Schrift, inzonderheid in Titus 2:11, 12. Laat ons dus door deze vermaand en
gewaarschuwd worden. 



Prediker 12:13-14 

De grote vraag, die Salomo in dit boek onderzoekt en overweegt, is: wat het goede is dat de
kinderen van de mensen doen moeten? Hoofdstuk  2:3. Wat is de ware weg naar waar geluk,
het onfeilbare middel om ons grote doel te bereiken? Hij had het tevergeefs gezocht onder de
dingen, die de meeste mensen ijverig najagen, maar hier heeft hij het nu eindelijk gevonden
door de hulp van de ontdekking, die God vanouds aan de mens gedaan heeft Job 28:28. Deze
ernstige godsvrucht is de enige weg tot waar geluk. Laat ons het einde of de slotsom van
geheel de zaak horen, vers 13, het antwoord op de vraag, de uitkomst van dit naarstige
onderzoek, gij zult alles, wat ik bij dat onderzoek op het oog had, hebben in twee woorden. Hij
zegt niet: Hoor gij het, maar laat ons het horen, want predikers moeten zelf hoorders zijn van
het woord, dat zij prediken tot anderen, moeten het horen als komende van God, diegenen zijn
slechts leraren ten halve, die anderen onderwijzen, en niet zichzelf, Romeinen 2:21. Ieder
woord van God is rein en kostelijk, maar sommige woorden zijn zeer bijzonder
opmerkenswaardig, zoals dit woord hier. De Masoreten beginnen het met een hoofdletter,
zoals Deuteronomium 6:4. Salomo zelf voegt er een "Let wel" aan toe, aandacht vragende in
deze woorden: Laat ons de slotsom van de zaak horen. 

Merk hier op: 

1. De hoofdsom of korte inhoud van de godsdienst. Alle twistige samensprekingen ter zijde
latende, zegt hij: Godsdienstig te zijn is God te vrezen en Zijn geboden te houden. 

a. De wortel van de godsdienst is de vreze Gods, heersende in het hart, eerbied voor Zijn
majesteit en voor Zijn gezag, en vrees voor Zijn toorn. Vrees God, aanbid God, geef Hem de
eer Zijns naams, bij alle innerlijke en uitwendige Godsverering. Zie Openbaring 14:7. 

b. De regel van de godsdienst is de wet van God, geopenbaard in de Schrift. Ons vrezen van
God moet geleerd worden door Zijn geboden, Jesaja 29:13, en deze moeten wij houden en
zorgvuldig waarnemen. Waar de vreze Gods het hoogste is in het hart, daar zal acht worden
gegeven op al Zijn geboden, en zorg worden gedragen om ze te houden. Tevergeefs zeggen
wij dat wij God vrezen, indien wij er ons niet steeds ons geweten op toeleggen om onze plicht
jegens Hem te volbrengen. 

2. Het grote gewicht en belang ervan. Dit is de gehele plicht des mensen vers 13. Het is zijn
gehele werk en geheel zijn zaligheid, onze gehele plicht is hierin saamgevat, en al ons heil, onze
vertroosting is er mee verbonden. Het is het belang van ieder mens en behoort zijn
voornaamste en voortdurende zorg te zijn, het is het algemene belang van alle mensen, al hun
tijd moet daaraan gewijd worden. Het is van geen belang of betekenis voor een mens of hij rijk
of arm is, hoog of laag is in de wereld, maar het is de voornaamste zaak, het is alles voor de
mens om God te vrezen en te doen wat Hij hem gebiedt. 

3. Een krachtige beweegreden hiervoor, vers 14. Wij zullen zien van hoe grote gevolgen het
voor ons is om godsdienstig te zijn als wij bedenken dat wij, een ieder van ons weldra
rekenschap af te leggen zullen hebben voor God, daaraan ontleende hij zijn argument tegen een
wellustig, ondeugdzaam leven, Hoofdstuk  11:9, en hier voor een godsdienstig leven. God zal
ieder werk in het gericht brengen. Er is een toekomend gericht, waarin de eeuwige staat van
ieder mens voorgoed vastgesteld en bepaald zal worden. God zelf zal de rechter wezen, de
God mens zal het zijn, niet alleen omdat Hij het recht heeft om te oordelen maar omdat Hij er



volkomen toe bevoegd en geschikt is, daar Hij oneindig wijs en rechtvaardig is. leder werk zal
dan in het gericht worden gebracht, zal onderzocht worden. Het zal een dag wezen om in
gedachtenis te brengen alles wat in het lichaam is geschied. De grote zaak, die dan omtrent
ieder werk onderzocht zal worden is of het goed of slecht is, in overeenstemming is met de wil
van God, of een overtreding ervan. Alles wat verborgen is, goed zowel als kwaad, zal dan aan
het licht worden gebracht, en in het gericht worden gebracht bij het oordeel van de grote dag,
Romeinen 2:16, er is geen goed werk, geen slecht werk, dat verborgen is, of het zal dan
openbaar worden. Met het oog op het toekomend oordeel, en het streng nauwkeurige van dat
oordeel, is het van het hoogste belang voor ons om thans zeer nauwgezet te zijn in ons
wandelen met God opdat wij rekenschap van onszelf kunnen geven met vreugde. 
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