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Inleiding 
 
Actualiteit van het boek Prediker 
- Ontwikkeling denken in Europa 

- Middeleeuwen (tot 1500): memento mori (‘gedenk het sterven’) 
- Voortdurende aanwezigheid van de dood: talloze slachtoffers door honger, 

oorlogen, pest  
- Kerk legt nadruk op de komende toorn over de zonde (denk aan vagevuur, aflaat) 
- Besef van God nog sterk aanwezig 

- Nieuwe tijd (1500 – 1850): carpe diem (‘pluk de dag’) 
- Renaissance: herleving van de kunst 
- Ontwikkeling (medische) wetenschap: de dood minder aanwezig in het dagelijks 

leven 
- Reformatie: ‘herontdekking’ van de genade en verlossing 
- Besef van God nog sterk aanwezig 

- Modernisme (1850 – 1990): existentialisme (absurditeit van het leven) 
- Overweldigd door enorme aantallen slachtoffers in geïndustrialiseerde oorlogen 

zoals Amerikaanse burgeroorlog (gebruik machinegeweer), Eerste Wereldoorlog 
(niet voor niets ‘de Grote Oorlog’ genoemd) en de Tweede wereldoorlog (de 
holocaust) 

- Godsbesef neemt zienderogen af 
- Begin periode: opkomst evolutieleer 
- Einde periode: ontkerkelijking neemt grote vormen aan 

- Postmodernisme (1990 – heden): waarheid en werkelijkheid zijn subjectief 
- Individualisme: ieder zijn eigen waarheid en zijn eigen werkelijkheid 
- Godsbesef is een chaos: van atheïsten (‘God bestaat niet’) tot ietsisten (‘er moet 

wel iets zijn’) 
 

- Parallellen te vinden in Prediker: er is inderdaad niets nieuws onder de zon (Pr 1:9) 
- Memento mori: Pr 3:19-20 
- Carpe diem: Pr 5:17 
- Existentialisme: het leven als een aaneenschakeling van ijdelheden 
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- Het denken van onze tijd, het postmodernisme, kunnen we misschien zien als een reactie 
op de voorafgaande ontwikkelingen in het denken en de gebeurtenissen in het verleden. 
Eigenlijk reageert de Prediker op diezelfde denkontwikkelingen die hij in zijn zoektocht 
naar de zin van het leven is tegenkomen. Als wij antwoorden willen geven op de vragen 
van deze tijd, is het belangrijk dat wij de uiteindelijke conclusie van de Prediker goed 
verstaan. 

- God blijft een sterke rol spelen in het denken van de Prediker 
- Vergelijk: 

- Pr 1:9(-11) Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan 
worden; er is niets nieuws onder de zon. 

- Pr 3:15 Wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest; en God 
zoekt weer op, wat voorbijgegaan is. 

- Het ijdele (vluchtigheid) dat spreekt uit Pr 1:9-11 krijgt invulling in Pr 3:15. Het 
ogenschijnlijk (dat wat voor ogen is) inhoudsloze en zinloze van het leven krijgt 
inhoud en zin door God. 

  
Wie is de Prediker? 
- Hebreeuws: qohelet 

- Betekenis: verzamelaar (van spreuken); prediker; openbaar spreker 
- Grieks (vergelijk Engels): ekklesiastes 1 

- Betekenis: lid van de volksvergadering; spreker in de volksvergadering 
- Auteur: Salomo 

- Zowel in de vroegchristelijke als in de Joodse traditie wordt Salomo aangewezen als 
auteur.  

- Salomo voldoet aan het profiel 
- ‘De zoon van David, koning in Jeruzalem’ (Pr 1:1) 
- ‘… koning over Israël te Jeruzalem’ (Pr 1:12) 

- Feitelijk is Salomo de enige zoon van David, die te Jeruzalem over geheel 
Israël heeft geregeerd (na hem vond namelijk de scheuring van het rijk plaats). 

- Zijn wijsheid, die geen weerga kende (Pr 1:16) 
- Zijn enorme rijkdom (Pr 2:8) 
- Zijn vele, vele vrouwen (Pr 2:8 NBV; ‘wellustigheden der mensenkinderen’ SV; 

‘dingen die mensen bekoren, alle mogelijke genietingen’ NBG)  
- Zijn geweldige bouwprojecten (Pr 2:4-6) 
- Zijn vele spreuken (Pr 12:9) 

- Het boek Prediker als een publieke schuldbelijdenis van Salomo voor zijn vele 
vrouwen en weelderige hofleven.2 
- Nergens in de Bijbel lezen wij dat Salomo na zijn dramatische afdwaling tot de 

Heer God is teruggekeerd. Misschien is het boek Prediker (en dan met name 
12:13) een bewijs dat dit uiteindelijk toch gebeurd is. 

- Fasen in het leven van Salomo:3 
- Hooglied: jonge man, tot over zijn oren verliefd 
- Spreuken: man op middelbare leeftijd, die zijn zoon waarschuwt voor de fouten 

die hij heeft gemaakt 
- Prediker: man op leeftijd, teleurgesteld en gedesillusioneerd (vgl. Pr 12:1) 

                                                
1 Vergelijk ekklesia (gemeente) dat letterlijk betekent ‘uit’ (van ek) ‘geroepenen’ (van kaleo). Een woord dat 
werd gebruikt om aan te duiden hoe de burgers uit hun huizen naar de openbare vergadering werden geroepen. 
Vergelijk 1Pt 2:9: de gelovigen zijn uit de duisternis geroepen tot Zijn wonderbaar licht. 
2 Korte inleiding tot de Bijbelboeken, Aebi (p 59) 
3 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 485) 
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Structuur van het boek Prediker 
- Indeling: probleemstelling, zoektocht, conclusie4 

- De Prediker probeert om via de empirische (proefondervindelijk) en de rationele (door 
middel van de rede) methode tot een antwoord te komen.5 
 
1. Probleem     1:1-3   

Is er ware vreugde en geluk zonder God (‘onder de zon’)?  
 
2. Experiment   1:4-12:12 
 Prediker zoekt zijn antwoord in 
 a. wetenschap   1:4-11 
 b. wijsheid en filosofie  1:12-18 
 c. genot    2:1-11  
 i. drinken   2:3  
 ii. bouwen   2:4 

 iii. bezittingen   2:5-8a 
 iv. muziek en vrouwen  2:8b (NBV) 
 d. materialisme   2:12-26 
 e. fatalisme   3:1-15 
 f. deïsme6     3:16-4:17 
 g. godsdienst   5:1-8 
 h. rijkdom    5:9-6:12 
 i. moraliteit   7:1-12:12 
 
3. Conclusie    12:13-14 

Alleen God kan ware vreugde en geluk geven. 
 

- De Prediker ontdekt bij zijn experiment de tien ijdelheden van het leven 
- IJdelheid van wijsheid  2:17-18 
- IJdelheid van arbeid  2:19 
- IJdelheid van plannen  2:26 
- IJdelheid van eerzucht  4:4 
- IJdelheid van hebzucht  4:7-8 
- IJdelheid van roem  4:16 
- IJdelheid van onverzadigdheid 5:9-10 
- IJdelheid van begeerlijkheid 6:9 
- IJdelheid van frivoliteit  7:6 
- IJdelheid van beloning  8:10, 14 
 

- De proloog en de epiloog vormen een kader rond het betoog van de persoon Prediker.7  
- Er is sprake van twee stemmen in het boek: de stem van de Prediker, die 

geïdentificeerd kan worden met Salomo en de stem van een tweede wijze man die de 
verhalende lijn in het boek vasthoudt. In de proloog (1:1-11) leidt deze tweede 
persoon het betoog van de Prediker (1:12-12:7) in. In de epiloog (12:8-14) evalueert 

                                                
4 Scofield Bible Course (B II 94-96) 
5 Survey of the Old Testament, Jensen (p 295) 
6 In het deïsme wordt God gezien als Schepper die Zich verder niet meer bezighoudt met het dagelijkse leven op 
aarde. Hij is als het ware de grote Horlogemaker, die het horloge ooit heeft opgewonden en het sindsdien laat 
afdraaien zonder verdere bemoeienis. 
7 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 309-315) 
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de tweede persoon het betoog van de Prediker voor zijn zoon. In Pr 7:27 wordt 
plotseling over de Prediker in de derde persoon gesproken en dit onderbouwt de 
aanwezigheid van een tweede, anonieme persoon in het boek. 
- Dillard & Longman: ‘De boodschap van het boek (JMZ: bedoeld wordt het boek 

Prediker) is niet de boodschap van Qohelet’s (JMZ: bedoeld wordt de persoon 
Prediker) betoog.’ 

 
Wat moeten wij met het boek Prediker aan? 
 
Boodschap van de persoon Prediker 
- Het beperkte blikveld:8 

- ‘onder de zon’ (27 keer in Prediker, nergens anders in de Bijbel) 
- na het leven lijkt het afgelopen (2:3; 4:2-3; 5:18; 6:12; 9:4-6) 

- De Prediker heeft zowel in ruimte als in tijd een beperkt blikveld. Hierdoor krijgt 
hij moeilijk zicht op de werkelijke waarde en inhoud van het leven. Ook speelt het 
perspectief van het hiernamaals geen rol, dat juist aan het aardse leven dimensie en 
inhoud geeft. Hierin herkennen wij veel van de hedendaagse tijdgeest. De 
wanhoop, de inhoudsloosheid, het aards gericht zijn, ze zijn tegenwoordig allemaal 
aan de orde. De enige oplossing hiervoor is leven vanuit Gods gezichtspunt. 

- Belangrijk is wel om te constateren dat de Prediker wel weet heeft van God en van 
het hiernamaals. Nergens ontkent hij het bestaan van God of van het hiernamaals. 
Mede gezien het beperkte blikveld vind ik sommige teksten persoonlijk erg 
bijzonder: 
- Pr 3:11 waar ‘de eeuw’ ook met ‘de eeuwigheid’ vertaald kan worden (dat 

werpt ook meer licht op het vervolg van de tekst over het begin en het einde 
van Gods werk, dat ook eeuwig is).  

- Pr 6:3-5 de misgeboorte die rust heeft; dit lijkt iets te zeggen over een bestaan 
na het leven hier op aarde. 

- Pr 7:20 waar de Prediker een realistische kijk op de zonde heeft: je ontkomt er 
niet aan. In dat kader zijn vers 16-18 ook te lezen: Wees (in je eigen ogen) niet 
te rechtvaardig …, maar wees ook niet te goddeloos …. 

 
Prediker en het denken van onze tijd 
- Opvallende overeenkomsten met moderne opvattingen:9 

- Fatalisme: wat komt dat komt 
- Existentialisme: leef nu; wie weet wat de dag van morgen brengt? 
- Hedonisme: leef voor je plezier 
- Cynisme: zelfs mooie dingen zijn niet zo mooi als ze lijken  
- Pessimisme: alle dingen gaan toch een keer fout 

- Yancey: ‘Ook overtuigde christenen kunnen veel van Prediker leren. Soms lijkt ons geloof 
wel dood en de antwoorden waar wij ons altijd aan hebben vastgeklemd, lijken niet meer 
te voldoen. Het kan voorkomen dat we ons depressief, wanhopig, verveeld of apathisch 
voelen. Anderzijds kunnen we ons aangetrokken voelen tot een vrolijke spiritualiteit, die 
gezondheid en voorspoed belooft, of tot een geestelijke ascese die de waarde ontkent van 
eten en drinken, van ontspanning en het bedrijven van de liefde. Om al deze neigingen 
tegen te gaan, levert Prediker de harde oplossing van een realisme zonder al te veel 

                                                
8 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 488) 
9 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 485) 
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illusies. Wij koesteren de eeuwigheid in ons hart, maar dragen de last van God op onze 
schouders.’10 
- Naar aanleiding van Prediker zet Yancey uiteen dat de mens de eeuwigheid in zijn hart 

koestert maar een last draagt. Yancey ziet de oorsprong van deze last in de zondeval. 
Hij herkent hierbij een opvallende parallel met de Griekse mythologie (Prometheus, 
Pandora). In de hof van Eden was er nog geen sprake van existentiële wanhoop, maar 
leefde de mens een volmaakt leven. Omdat de mens er naar heeft gegrepen om ‘als 
God te zijn, kennende goed en kwaad’, wilde hij zich verheffen boven zijn schepsel-
zijn door meer te eisen dan God hem geschonken had. Door God te wantrouwen 
haalde hij een last over zich heen.11 

 
Boodschap van het boek Prediker 
- In de Joodse traditie wordt het boek Prediker (als onderdeel van de Megilloth 

‘feestrollen’) gelezen tijdens het Loofhuttenfeest (Hebreeuws soekot; meervoud van soeka 
‘hut’). 
- Lv 23:33-44, twee aspecten aan het feest: 

- Oogstfeest (vs 39): ‘u zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer’ (vs 40) 
- Herinnering aan de uittocht uit Egypte (en de volgende woestijnreis): ‘…dat Ik de 

Israëlieten in hutten heb doen wonen …’ (vs 43) 
- Waarom Prediker lezen tijdens het Loofhuttenfeest? Het Loofhuttenfeest staat bekend 

als een van de meest vreugdevolle feesten, terwijl het boek Prediker voornamelijk 
somber van toon is. Twee aspecten: 
- Met betrekking tot de oogst: met regelmaat wijst de Prediker op de vreugde die het 

eten en drinken geeft bij het zwoegen én dat dit een gave van God is (Pr 2:24; 
5:17; 8:15). 

- Met betrekking tot de uittocht en woestijnreis: de Prediker wijst voortdurend op 
het voorbijgaande (ijdelheid duidt op vluchtigheid) karakter van het aardse leven. 
Net zoals de Israëlieten in de woestijn voortdurend moesten opbreken en verder 
trekken en zich niet konden vestigen, kan geen mens zich uiteindelijk binden aan 
aardse dingen.  

- Prediker 12: gedenk (vs 1), vrees (vs 13b), gehoorzaam (vs 13c) God.12 
- Yancey: ‘Tenzij we onze beperkingen erkennen en ons onderwerpen aan Gods 

geboden, tenzij we de Gever van alle goeds vertrouwen, zullen we terecht komen in 
een toestand van wanhoop. Prediker roept ons op te accepteren dat we schepselen zijn 
die staan onder de hoede van de Schepper. Weinigen van ons accepteren dat zonder 
strijd.’13 

- Het boek Prediker houdt ons eigenlijk de desillusies voor die de persoon Prediker heeft 
ondervonden. De uiteindelijke conclusie is dan: het gaat om de vrees voor God. Daarmee 
zijn wij aangekomen bij het startpunt van Spreuken: het begin van alle wijsheid is de 
vreze des Heren (Sp 1:7; 9:10). 

 
Christus in Prediker 
 
Typologisch 
- Is de Persoon van de Heer Jezus te vinden in Prediker?  

                                                
10 De Bijbel die Jezus heeft gelezen, Yancey (p 141) 
11 De Bijbel die Jezus heeft gelezen, Yancey (p 132) 
12 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 493-494) 
13 De Bijbel die Jezus heeft gelezen, Yancey (p 137) 
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- De arme wijze en de kleine stad (Pr 9:13-15)14 
- De kleine stad = de wereld 
- De grote koning = de vorst van de wereld 
- Arme wijze = Christus  

- De mens onder duizend (Pr 7:28)15 
- John Gill: ‘It may be interpreted thus, One man, the Messiah, among all the sons 

of men, have I found, free from original sin; but one woman, among all the 
daughters of Eve, I have not found clear of it.’ 

- Andere uitleg (Kantekeningen SV): ware wijze mens moeilijk te vinden; er zijn al 
weinig van zulke mannen te vinden (1 op 1000) en nog minder van zulke vrouwen. 
Dit is niet aan God te wijten want Hij heeft alle mensen van oorsprong goed 
gemaakt, maar deze werkelijkheid geldt volgens de Prediker wel ‘onder de zon’ 
(dus in de gebroken wereld).16 

 
Het Nieuwe Testament en Prediker 
- Mogelijk citeert de Heer Jezus uit Prediker wanneer Hij spreekt over de werking van de 

Heilige Geest bij de wedergeboorte (Jh 3:8 vgl. Pr 11:5) 
- De Heer Jezus gebruikt dezelfde gedachte van de vergankelijkheid van de rijkdom in Zijn 

gelijkenis over de rijke dwaas (Lk 12:20 vgl. Pr 6:1-2) 
- Mogelijk citeert Paulus uit Prediker wanneer hij zegt dat over alles het gericht zal komen, 

hetzij goed, hetzij kwaad (2Kor 5:10 vgl. Pr 12:14) 
- Tegenstelling tussen het aardse koninkrijk van Salomo en het Koninkrijk der hemelen van 

Christus, die meer dan Salomo is (Mt 12:42)17 
  
Prediker dringt ons tot Christus 
- We hebben al gezien dat de Prediker alhoewel overweldigd door de ijdelheid van het 

leven, zo nu en dan en als uiteindelijke conclusie bij God uitkomt. 
- Het is opmerkelijk dat in het boek Prediker telkens de benaming elohim (God) wordt 

gebruikt. Nergens komen wij de Naam YHWH (vertaald als ‘Heer’) tegen in het boek. 
De Naam YHWH heeft betrekking op het verbond dat de Heer God met Israël heeft 
gesloten. Deze Naam zegt iets over de intieme relatie tussen de Heer God en Zijn volk 
Israël (vergelijk Ex 6:1-7). 

- Wij hoeven niet op die afstand te blijven staan, want in Christus zijn wij, die eerst veraf 
waren, dichtbij God gekomen (Ef 2:13). Wij zijn zelfs kinderen van God geworden (Jh 
1:12). 
- Wij herkennen misschien de wanhoop van de Prediker. Wij leven namelijk net zo goed 

in een gebroken schepping, waar de ijdelheid van het leven en aanwezigheid van de 
dood ons kunnen benauwen. Toch hebben wij een geweldige hoop in de Heer Jezus, in 
Wie wij voorbij kunnen zien aan de ijdelheid en eindigheid van dit aardse leven, 
omdat wij weet hebben van het eeuwige leven. 

- De Prediker zocht naar ware wijsheid. De Heer Jezus is de Wijsheid van God (zie 
aantekeningen Spreuken) 
- De Heer Jezus noemt zichzelf meer dan Salomo in zijn wijsheid (Mt 12:42). 
- Het werk (vgl. Mt 11:19) van de Heer Jezus getuigt ervan dat Hij de Wijsheid is  ‘…toch is de 

Wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld’ (Lk 7:35 NBV). 
- De Heer Jezus werd als kind ‘vervuld met wijsheid’ (Lk 2:40). 

                                                
14 Korte inleiding tot de Bijbelboeken, Aebi (p 60) 
15 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 160);  John Gill’s Expositor  
16 De zevende koningin, Ouweneel (p 33) 
17 De Bijbel die Jezus heeft gelezen, Yancey (p 137-140) 
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- Paulus schetst wat die wijsheid nou precies is: de gekruisigde Christus (1Kor 1:23-24, 30; 2:2). Hij 
is onze Wijsheid van God (1Kor 1:31). 

- De waarde van het leven: Jh 17:3 
- ‘Dit nu is het eeuwige leven…’ in tegenstelling tot het eindige leven 
- ‘… dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden 

hebt.’ 
- Dus: God en Christus kennen geeft niet alleen inhoud en zin aan het leven, maar 

geeft ook een eeuwige dimensie. 
- Christus is oorsprong, zin en doel van ons bestaan: in Hem, door Hem en tot Hem zijn 

alle dingen geschapen (Kol 1:16) 
- Vergelijk de houding van Prediker met die van Paulus (Fp 1:21) 

- Prediker: het leven is ijdel, het sterven het einde 
- Paulus: het leven is mij Christus, het sterven winst 

- Paulus weet overigens heel goed dat het leven is onderworpen aan de ijdelheid 
(Rm 8:20-22) 

 
De Heer Jezus Christus is het antwoord op de wanhoop van de Prediker. De Heer 
Jezus is het antwoord op de wanhoop van onze tijd. Laten wij daarom Christus 
prediken. 


