
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel 

zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het 

schriftelijke onderwijs.” 
 

Een en Al Vluchtigheid - Het Leven Onder de Zon Begrijpen 
 

Heb je jouw verwachtingen weleens totaal uiteen zien spatten? Dat je bijvoorbeeld verwachtingen had 

over hoe iets zou aflopen, en het dan ineens in je gezicht uit elkaar spat? Misschien realiseerde je jezelf 

niet eens dat je verwachtingen had, totdat je al die gebroken stukjes voor je zag liggen en dacht: "Dit is 

niet hoe het had moeten zijn." 

 

Bijvoorbeeld. stel dat na de middelbare school meteen naar de universiteit zou gaan. Je wist wat voor 

carrière je wilde volgen, je had allerlei dromen en ambities. Dus je hebt vier jaar keihard gewerkt, 

studeerde af en werd uiteindelijk ergens aangenomen. Je nam de "juiste" stappen volgens de conventionele 

wijsheid … maar dan blijkt dat je die baan gewoon haat. Daarnaast heb je nu schulden, je wordt niet 

genoeg betaald en je hebt er geen voldoening in. En om het nog erger te maken: de neef van je baas, die 

veel minder gekwalificeerd is dan jij, krijgt de promotie die jij verdient. Als jij dit bent (en voor sommigen 

van jullie is dit voorbeeld misschien heel actueel!), zou je jezelf waarschijnlijk opgelicht voelen, nietwaar? 

Al die energie, tijd en moeite, die je in school hebt gestoken, heeft je niet gebracht wat je ervan had 

gedacht. 

 

Zonder dat we het ons echt realiseren, hebben we allemaal bepaalde verwachtingen in ons leven. Veel van 

deze verwachtingen zijn redelijk en gebaseerd op wijsheid. Bijvoorbeeld: "Als ik het juiste doe en hard 

werk, kan ik verwachten dat er goede dingen op mijn pad komen." Het is volkomen redelijk om dat te 

denken. 

 

In feite staat het boek Spreuken vol met dit soort wijsheid. Spreuken 22:6 leert ons dat als we onze 

kinderen onderwijzen om de juiste wegen te bewandelen, ze deze niet zullen verlaten als ze ouder worden. 

Spreuken 31:28 zegt dat een deugdelijke vrouw roem zal ontvangen van haar man. Spreuken 3:5-8 zegt 

dat als je op de Heer vertrouwt en je afkeert van het kwade, het een medicijn zal zijn voor je navel en 

verfrissing voor je beenderen. Spreuken 10:27 zegt dat degene die de HEER (JHWH) vreest een lang 

leven zal hebben. 

 

Dit is gezonde wijsheid! En wij, als gelovigen, ontvangen deze wijsheid. We proberen ijverig onze 

kinderen goed op te voeden, een goede partner te zijn en ons leven te leiden in vrees voor de HEER 

(JHWH). Een belangrijke reden waarom we dit doen, is omdat we erkennen dat we goede dingen kunnen 

verwachten als we het juiste doen en hard werken. 

  



Maar dan gebeurt er iets. Jouw zoon of dochter groeit op en wil niets met jou of God te maken hebben. 

Ze laten de normen en waarden los waarmee je ze hebt opgevoed. De echtgenoot van wie je hield en die 

je diende als trouwe "Spreuken 31-vrouw" roemt je niet. In feite verliet hij je voor iemand anders. Je hebt 

je hele leven op de Heer vertrouwd en hebt geprobeerd om gezond te leven, maar er is bij jou een 

chronische ziekte vastgesteld. Iemand die je kent en liefhad - een goede, godvrezende man die de Heer 

vreesde – is jong en onverwacht gestorven, zijn jonge gezin achterlatend in bitter verdriet en hartzeer. 

 

Wanneer we deze dingen zien en ervaren, en onze verwachtingen, over hoe het leven zou moeten zijn, 

worden verbrijzeld, is het makkelijk om God daarvoor de schuld te geven. "Hoe kon u dit laten gebeuren, 

God? Ik heb u trouw gediend", roepen we uit. Sommige mensen lopen zelfs helemaal weg van hun geloof 

omdat ze hun verwachtingen niet kunnen verzoenen met hun ervaringen in de praktijk. Het is schokkend 

om toch onze handen te verbranden, terwijl we alles goed hebben gedaan. 

 

Als rechtschapenheid en hard werken geen garantie zijn voor geluk en voorspoed, wat moeten we dan 

doen met ons leven? Heeft ons leven een echte betekenis? Wat is het doel ervan? 

 

Het boek Prediker behandelt deze spanning tussen hoe we kunnen denken dat het leven zou moeten zijn 

en hoe het leven in werkelijkheid is. En het biedt ons een andere manier om hierover na te denken. Prediker 

geeft ons wat wijsheid over hoe we kunnen functioneren, ondanks alle onzekerheid en verwarring die we 

meemaken onder de zon. 

 

Laten we enkele passages uit dit boek gaan lezen en bekijken wat we ervan kunnen leren: 

 

Prediker 1:1-2 

De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem. Een en al vluchtigheid, zegt 

Prediker, een en al vluchtigheid, alles is vluchtig. 

 

Wie is de Prediker, deze zoon van David? Traditioneel wordt hij gezien als koning Salomo. Hoe dan ook, 

het meest interessante aan het boek Prediker is dat er twee mensen met ons spreken. De "Prediker" in het 

boek is niet dezelfde persoon als de auteur - hij is een personage in het verhaal. De auteur, die anoniem 

is, introduceert de Prediker in vers 1, en dan neemt de Prediker het in vrijwel het gehele boek over. Daarom 

luidt vers 2: "Een en al vluchtigheid, zegt Prediker ..." In het laatste hoofdstuk eindigt de toespraak van 

de Prediker op dezelfde manier: 

 

Prediker 12:8 

Een en al vluchtigheid, zegt Prediker, alles is vluchtig. 
 

Nadat de prediker zijn toespraak heeft beëindigd, besteedt de auteur van het boek enkele verzen aan het 

evalueren van de boodschap van de Prediker (Prediker 12:9-14). Dus, ongeacht wie de Prediker is, hij is 

niet de auteur van het boek, maar eerder een personage. De auteur stelt deze Prediker aan ons voor, geeft 

hem zogezegd "het woord", en deelt vervolgens enkele afsluitende gedachten over de boodschap van de 

Prediker. 

 

Nogmaals, deze Prediker is een "zoon van David, koning in Jeruzalem." Deze aanduiding is de reden 

waarom de Prediker traditioneel wordt gezien als Salomo, misschien schrijvend op zijn oude dag - hoewel 

het boek Salomo dit nooit expliciet vermeldt. Hoe dan ook, de auteur van het boek nodigt ons uit om het 

leven te onderzoeken vanuit het perspectief van deze Prediker, ofwel deze "Salomo"-persoon. Als koning 

in Jeruzalem heeft deze personage alle ervaringen en kansen gehad die je je maar kunt voorstellen en is 

dus in staat om de grootste levensvragen te beantwoorden.  



Dus, wat is de centrale stelling van de Prediker? Welnu, zoals we kunnen zien in zijn openings- en 

slotopmerkingen, noemt hij alles vluchtigheid. Dit woord, vluchtigheid, wordt door het hele boek heen 

vaak herhaald. Andere vertalingen geven het weer als "zonder betekenis" of "nutteloos". In het Hebreeuws 

staat er het woord hevel, wat letterlijk "adem" of "rook" betekent. 

 

De Prediker gebruikt dit woord, hevel, als een metafoor om het leven te beschrijven. Het leven is vluchtig, 

als mist. Het is maar een kort moment aanwezig en dan weer weg. Jakobus verwoordt dit idee in zijn brief: 

 

Jakobus 4:14 

… want hoe is uw leven? Het is immers als damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna 

verdwijnt 

 

Hevel kan ook raadselachtigheid betekenen. De Prediker beschrijft het leven als onvoorspelbaar en 

ongrijpbaar. Net als rook, je kunt het zien - het is er! - maar zodra je het probeert te grijpen, is het weg. 

Zodra je denkt dat je alles doorgrondt, realiseer je je dat het niet zo is. Hier is een passage die dit idee 

uitdrukt: 

 

Prediker 8:14 

Er is iets vluchtigs [hevel] wat op de aarde plaatsvindt: er zijn rechtvaardigen die het vergaat naar 

het werk van de goddelozen, en er zijn goddelozen die het vergaat naar het werk van de 

rechtvaardigen. Ik zeg dat ook dit vluchtig [hevel] is. 

 

We lezen dit en we erkennen meteen dat dit niet is zoals het hoort te zijn! Slechte mensen zouden slechte 

resultaten moeten ontvangen vanwege hun slechte gedrag, en rechtvaardige mensen zouden goede 

resultaten moeten ontvangen vanwege hun goede gedrag! Dat is gerechtigheid. 

 

In een andere passage merkt de Prediker op dat hij goede mensen jong heeft zien sterven en slechte mensen 

een lang leven heeft zien krijgen: 

 

Prediker 7:15 

Dit alles heb ik gezien in mijn vluchtige dagen: er is een rechtvaardige die omkomt in zijn 

rechtvaardigheid, en er is een goddeloze die bij al zijn slechtheid zijn dagen verlengt. 

 

Nogmaals, we dit lezen herkennen we meteen de schijnbare onrechtvaardigheid ervan. Zouden we niet 

verwachten dat goede mensen een lang leven leiden? Is dat niet wat Spreuken zegt? 

 

Spreuken 10:27 

De vreze des HEEREN (JHWH) vermeerdert de dagen, maar de jaren van de goddelozen worden 

bekort. 

 

Dus wat is er aan de hand? Zijn Prediker en Spreuken het niet met elkaar eens? Nee, dat zou te simplistisch 

zijn. Het boek Spreuken moet niet worden opgevat als een boek met beloften. Spreuken spreekt over de 

manier waarop het leven over het algemeen gaat, maar de vermelde uitkomst van een bepaald gedrag in 

Spreuken moeten niet worden opgevat als een garantie. Ook spoort de Prediker ons hier aan om God te 

vrezen en verstandig te leven, en hij geeft zelfs aan dat het leven over het algemeen beter zal zijn als we 

dat doen (Prediker 5:1-7; 7:1-13; 8:10-13; 9:13-18; 10:8-20). 

  



De prediker in Prediker wijst er echter herhaaldelijk op dat er geen garanties zijn in het leven onder de 

zon. Hoewel het leven soms voorbijgaat zoals we zouden verwachten, is dat niet altijd het geval. Vaak 

hebben slechte mensen het goed, en lijden de rechtvaardige mensen. Gerechtigheid zegeviert niet altijd in 

onze gevallen wereld. De Prediker beschouwt deze hevel als een raadsel. Er zit geen zekerheid in. 

 

Laten we verdergaan: 

 

Prediker 1:3 

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

 

De frase "onder de zon" is een andere belangrijke uitdrukking die consequent door het hele boek Prediker 

heen wordt gebruikt. De uitdrukking is in feite een verwijzing naar het leven in onze gevallen wereld. 

Gedurende zijn hele toespraak legt de Prediker uit waarom veel van de dingen, waar we ons in ons leven 

mee bezig houden en waar we naar toe werken, geen blijvende betekenis hebben in onze gevallen wereld. 

Dit is wat hij zegt: 

 

Prediker 1:4-11 

De ene generatie gaat en de andere generatie komt, maar de aarde blijft voor eeuwig staan. De zon 

gaat op, de zon gaat onder, en zij hijgt naar haar plaats, waar zij opging. De wind gaat naar het 

zuiden en draait naar het noorden. Al draaiend en draaiend gaat de wind, en al draaiend keert de 

wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats vanwaar 

de rivieren kwamen, daarheen keren zij terug, om vandaar weer te gaan stromen. Alle dingen zijn 

zo vermoeiend, dat niemand het kan uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd van zien, het oor 

wordt niet vol van horen. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer 

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

nieuw? In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest.  Er is geen herinnering aan de 

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

daarna komen. 

 

Wat zegt de Prediker hier? Eigenlijk, de tijd zal alles uitwissen wat je ooit hebt bereikt. Uiteindelijk zal 

niemand jou herinneren, of de dingen die je hebt gebouwd. De zon komt voortdurend op en gaat onder, 

en alles wat je hebt gedaan, zal na verloop van tijd voorbijgaan. Dus, echt, welke blijvende betekenis heeft 

je leven onder de zon? Het wordt allemaal vergeten. 

 

Toen ik 18 jaar oud was, zat ik in een christelijke rockband. Dit was tijdens het MySpace-tijdperk. Elke 

band had een MySpace-pagina. Dat is precies wat mensen gebruikten om hun muziek te promoten. Ik 

herinner me dat ik talloze uren heb gebruikt om mensen te vragen om de MySpace-pagina van mijn band 

te volgen. In de loop van de tijd kregen we een groot aantal volgers. 

 

Maar toen stopte iedereen met het gebruiken van MySpace. Facebook nam het over en MySpace werd 

onbelangrijk. Al die energie die ik had gestopt in het opbouwen van een groep MySpace-volgers voor 

mijn band, is na verloop van tijd op niets uitgelopen. Hetzelfde gaat gebeuren met deze nieuwere sociale 

mediaplatforms. Die TikTok-video die je hebt gemaakt en die viraal ging? Over honderd jaar zal niemand 

zich dat meer herinneren. TikTok zal niet eens meer bestaan. Het zal gaan zoals bij "Vines". Wat, herinner 

je je Vines niet meer? Precies! 

  



We steken al onze tijd en energie in dingen die ooit vergeten zullen worden. We bouwen aan succesvolle 

bedrijven en carrières. We schrijven en publiceren boeken. We werken aan het behoud van bedreigde 

diersoorten. We bouwen een tolerantie op voor pittig eten, zodat we 's werelds heetste peper kunnen eten 

en onze foto aan de muur kunnen krijgen in dat beroemde restaurant. Maar de zon zal nog steeds opkomen 

en ondergaan, en alles wat je hebt gedaan en waarvoor je je hebt ingezet, zal mettertijd voorbijgaan. Dus, 

welke blijvende betekenis hebben jouw prestaties of sociale status onder de zon? Het wordt allemaal 

vergeten. 

 

Dit is de manier waarop het altijd is geweest, en het geldt zelfs op grotere schaal. Mensen steken 

bijvoorbeeld collectief energie in het bouwen van hele rijken die uiteindelijk gewoon weer verdwijnen. 

Het Perzische rijk? Het was een machtig rijk. Het bleef ongeveer 200 jaar bestaan. De Perzen hadden in 

principe het hele Midden-Oosten in handen. Ze waren de belangrijkste macht ter wereld, net als de 

Verenigde Staten in de 20e eeuw. Maar de meeste mensen weten tegenwoordig niets over de Perzen. Ze 

werden veroverd door Alexander de Grote. En na de dood van Alexander de Grote werd zijn eigen rijk 

verscheurd door een reeks burgeroorlogen tussen zijn opvolgers. 

 

Rijken komen op en verdwijnen. Als er genoeg tijd is, zullen zelfs de grootste prestaties van de mensheid, 

zowel individueel als collectief, verdwijnen. 

 

En alsof dat nog niet deprimerend genoeg is, herinnert de Prediker ons nog aan een andere reden waarom 

het leven onder de zon geen echte blijvende betekenis heeft: je zult sterven. 

 

Prediker 2:14-17 

De wijze heeft ogen in zijn hoofd, maar de dwaas wandelt in de duisternis. Toen merkte ik ook dat 

één lot hen allen treft. Toen zei ik in mijn hart: Zoals het lot van de dwaas ook mijzelf treft, waarom 

ben ik dan toen zo bovenmate wijs geweest? Ik sprak in mijn hart: Ook dat was vluchtig. Er is 

immers voor eeuwig niet meer herinnering aan een wijze dan aan een dwaas. Wat er nu is, wordt 

in de dagen die komen, allemaal vergeten. Hoe sterft de wijze met de dwaas? Daarom haatte ik het 

leven, want het werk dat plaatsvindt onder de zon, leek mij kwaad. Het is immers alles vluchtig en 

najagen van wind. 

 

Wat zegt de Prediker hier? Kortom, of je nu wijs, dwaas, rijk of arm bent, je gaat dood. Je kunt er niet aan 

ontsnappen. Oh, dus je bent een beroemde Instagram-influencer? Goed voor jou! Je gaat nog steeds dood. 

Je bent een professionele honkbalspeler met een record en talloze fans? Je deelt hetzelfde lot als alle 

anderen. De dood overkomt ons allemaal. 

 

In dit kader onderzoekt de Prediker alle dingen waar we onze tijd en energie in steken om zin te vinden in 

het leven onder de zon. 

 

Ten eerste overweegt hij plezier en rijkdom. De Prediker drinkt wijn, lacht, bouwt grote werken, verwerft 

grote bezittingen en rijkdommen en geniet van alle geneugten die het leven te bieden heeft in de hoop dat 

hij er wat "voordeel" in zal vinden (Prediker 2:1-8). Uiteindelijk vond hij echter geen blijvende betekenis 

in het nastreven van plezier: 

  



Prediker 2:9-11 

Ik werd groter en nam toe, meer dan allen die vóór mij in Jeruzalem geweest zijn. Ook bleef mijn 

wijsheid bij mij. Al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen 

enkele blijdschap, want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn zwoegen. Dat was mijn deel voor 

al mijn zwoegen. Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken, die mijn handen gemaakt 

hadden, en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was 

alles vluchtig en najagen van wind. Daarin was geen voordeel onder de zon. 

 

Hoewel de Prediker zwoegen plezierig vond - hij zegt dat het zijn "beloning" was – zat ook daar, aan het 

eind van de dag, geen echt "voordeel" in. Deze beloning was op zich niet voldoende om een blijvende 

vervulling te brengen in het leven. Hij zal nog steeds sterven en hij zal niets van zijn rijkdommen of 

bezittingen met zich mee kunnen nemen. 

 

Ten tweede overweegt de Prediker wijsheid (Prediker 2:12). Maar nogmaals, hoewel wijsheid zijn 

voordelen heeft (Prediker 2:13), levert het uiteindelijk geen echte, blijvende betekenis op. Of je nu wijs 

of dwaas bent, je gaat toch dood. Aan het eind van je leven blijft er niets van over. Je wijsheid kan dus 

geen echt "voordeel" geven aan je leven onder de zon. 

 

Ten derde overweegt de Prediker inspanning – zware arbeid om iets op te bouwen dat groot en nuttig is. 

Misschien kan dit iets opleveren na de dood! Maar nogmaals, het is vluchtigheid. Deze route leidt er alleen 

maar toe dat je het leven voorbij laat gaan en slaap verliest door je zorgen te maken over je werk (Prediker 

2:23). Soms kun je niet eens genieten van de vrucht van je werk, en moet je het allemaal overlaten aan 

iemand anders, die misschien wel een totale dwaas is, en het niet eens op prijs stelt (Prediker 2:18-21). 

 

Dus, wat is het antwoord? Hoe vinden we de blijvende betekenis in dit leven onder de zon? Welnu, zoals 

we eerder vermeldden, spoort de Prediker ons aan om te leven in overeenstemming met de wijsheid en de 

vreze des Heeren. Over het algemeen zal het leven beter zijn. Maar nogmaals, ook dit is vluchtigheid - 

hevel. Waarom? Omdat het juiste doen geen garantie is voor een goed leven. In feite is er een grote kans 

dat jouw leven erger wordt. Je zou zelfs jong kunnen sterven terwijl de dwazen en goddelozen een lang, 

comfortabel leven leiden. En uiteindelijk gaan we toch allemaal dood, of we nu rechtvaardig zijn of slecht. 

Hoe goed en trouw je ook bent, je zult sterven. De tijd gaat voort en je wordt vergeten. 

 

Dus, hoewel we nog steeds rechtvaardig en in wijsheid leven, omdat God ons daartoe oproept in dit leven, 

bieden wijsheid en vrees voor de Heer nog steeds niet echt "voordeel" onder de zon. Het leven is te 

onvoorspelbaar. Alles is vluchtigheid. 

 

Dus hoe functioneren we dan te midden van al deze hevel onder de zon? Het antwoord van de Prediker is 

om te stoppen om je leven onder controle te houden en te genieten van het goede zolang je dat hebt: 
 

Prediker 5:17-19 

Zie, wat ik gezien heb: een goede zaak die voortreffelijk is, namelijk te eten en te drinken en het 

goede te genieten bij al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon tijdens het getal van zijn 

levensdagen, die God hem gegeven heeft, want dat is zijn deel. Ook elke mens aan wie God 

rijkdom en bezittingen geeft en toestaat om daarvan te eten en zijn deel ervan te nemen om zich in 

zijn zwoegen te verblijden, dat is een gave van God. Ja, hij zal niet veel meer denken aan zijn 

levensdagen, want God verhoort hem in de blijdschap van zijn hart.  



Je kunt het leven niet onder controle blijven houden - het is hevel, onvoorspelbaar, fragiel, vluchtig. 

Bevrijd jezelf daarom van het constante najagen van de wind en leer te genieten van de goede dingen 

terwijl je ze hebt. Laat je verwachtingen over hoe het leven zou moeten zijn los en omarm het leven dat je 

hebt. Er zullen tragedies zijn. Je zult lijden. Uiteindelijk ga je dood. Maak er dus het beste van. 

 

Als je een partner vindt, blijf die liefhebben en geniet ervan. Lach om de meest "onverwachte" dingen die 

je jonge zoon of dochter heeft gezegd tijdens het diner. Ga met je vrienden om, praat over films. Open die 

dure fles goede wijn. En ja, ga je gang en schrijf dit of dat lied of een boek. Bouw je boekenplank op. 

Repareer die oude auto. Doe de dingen waar je voldoening in kunt vinden. Deze goede en plezierige 

dingen zijn niet gegarandeerd in het leven, en je kunt niet bepalen hoe lang ze duren - geniet er daarom 

van zolang je ze hebt, en ontvang ze voor wat ze zijn: geschenken van God. 

 

Maar er is nog steeds die slepende spanning, nietwaar? Heeft dit leven een andere betekenis dan het 

genieten van de paar goede dagen die ons onder de zon worden gegeven? Welnu, nadat de Prediker zijn 

toespraak heeft gehouden, geeft de auteur van de Prediker zijn kijk op de boodschap van de Prediker: 

 

Prediker 12:9-14 

Overigens, Prediker was een wijze: voortdurend onderwees hij het volk in kennis, hij was 

opmerkzaam en onderzocht, hij stelde vele spreuken op. Prediker zocht aangename woorden te 

vinden: het geschrevene is oprecht, woorden van waarheid. De woorden van wijzen zijn als 

prikkels en als spijkers, diep ingeslagen door meesters in het verzamelen. Zij zijn gegeven door 

één Herder. Wat erbovenuit gaat, mijn zoon, wees gewaarschuwd! Er komt geen einde aan vele 

boeken te maken, en veel studeren vermoeit het lichaam. De slotsom van al wat door u gehoord is, 

is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk 

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

 

In wezen wil de auteur dat je het volgende hieruit meeneemt: de Prediker heeft een aantal goede en 

waarheidsgetrouwe dingen te zeggen, maar er is meer om in gedachten te houden. Dat wil zeggen, zelfs 

als we bepaalde dingen in dit leven niet kunnen begrijpen, betekent dat niet dat het leven zinloos is. Ook 

al lijkt het leven onvoorspelbaar en onzeker vanuit ons beperkte perspectief, is het op één andere manier 

allemaal logisch vanuit Gods eeuwige perspectief. We kunnen troost putten uit de wetenschap dat het 

leven zinvol is, en dat onze inspanningen ertoe doen, alleen niet altijd op een manier die we kunnen 

bevatten. Maar God ziet ze wel. Hij brengt elke daad in het oordeel. Gerechtigheid zal zegevieren in de 

wereld die komen gaat. Vrees daarom God en onderhoud Zijn geboden. Hij zal uiteindelijk alles goed 

maken.  

 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 

 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website: www.testeverything.net 

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 

http://www.testeverything.net/
http://www.facebook.com/119Ministries
http://www.facebook.com/119ministriesnederland
http://www.testeverything.net/
http://www.twitter.com/119Ministries

