
’n Lewe wat die moeite werd is om te lewe 
Skriflesing: Prediker 12: 1 - 9

Teksvers: Prediker 12: 1


1. Inleiding 
Hier aan die einde van die jaar voel ’n mens 
moeg. ’n Jaar het sy uitdagings en ontberings, 
alles dinge wat ’n mens moeg laat aan die 
einde. Dieselfde is natuurlik waar van ’n mens 
se lewe hier op die aarde. Die uitdagings en 
ontberings, laat ’n mens moeg en dikwels 
swak aan die einde van jou lewe. En dikwels 
kry ’n mens die geval dat al die ontbering en 
uitdagings nie die moeite werd was nie. Ja 
dikwels voel ons nie so ver van die somber 
woorde waarmee ons teksgedeelte afsluit nie. 
“8Alles tevergeefs, sê die Prediker, dit is alles 
tevergeefs.”


Die prediker is natuurlik niemand anders as 
koning Salomo nie. Hy skryf die boek hooglied 
in sy jeug, en dan waarskynlik spreuke 
gedurende sy middeljare. En dan waarskynlik 
prediker in ’n bejaarde stadium van sy lewe. 
En dan is ons fokus ook vandag op hoofstuk 
12, wat dan ook inderdaad, die laaste 
hoofstuk van die boek prediker is. Dit is met 
ander woorde ’n boodskap baie na aan die 
einde van Koning Salomo se lewe. 


Die swaarmoedige boodskap is nie altyd 
lekker om aan die te hoor nie. ’n Mens wil mos 
nie herinner word aan die moeilike dae wat 
kom of wat miskien alreeds ervaar word nie. 
Tog is die bestudering van hierdie hoofstuk 
uiters belangrik vir ons vandag. Want in ’n 
moderne wêreld met sy talle afgode, word 
mense maklik meegesleur in ’n gejaag na iets 
wat ter vergeefs is. Hierdie ywerige najaag van 
iets tervergeefs, tap natuurlik in jou 
hulpbronne in. En natuurlik is dit eerstens 
eksterne dinge soos energie, geld en tyd. 
Maar dit word ook later interne dinge soos jou 
liggaam en gesondheid. En dit is dan die 
fokus vandag, die bejaarde liggaam van die 
gelowige. 


2. Die beperkte tydperk en 
krag van die menslike 
liggaam 

Ons almal weet ’n mens se aardse leeftyd is 
beperk tot ’n paar jaar. Psalm 90 praat van 70 
jaar of 80 as ’n mens baie sterk is. Maar dan 
weet ons ook dat gesondheid en 
liggaamskrag nie soos ’n reguit lyn op ’n 
grafiek oor hierdie tydperk loop nie. Dit is 
eerder ’n kurwe. ’n Mens begin as ’n swak 
baba wat deur ouers versorg moet word. Dan 
groei jy op deur jou sterk middeljare. En 
uiteindelik moet ’n mens die moeilike bejaarde 
dae ingaan. Die dae waarvan die Prediker sê 
“Ek het daar niks aan nie”. 


Wanneer ons fokus op die beskrywing van 
hierdie ou dae sien ons ryke beeldspraak, in 
vandag se teksgedeelte. Want die verskeie 
komponente wat genoem word, is eerder ’n 
figuurlike verwysing’n spesifieke komponent 
van die liggaam. Die bejaarde liggaam wat al 
hoe swakker word, soos dit ook ouer word.  


Die treffendste voorbeeld hiervan is die malers 
in vers 3. Indien hier van letterlike vroue wat 
maal gepraat sou word, sou dit nie sin maak 
nie. Want wanneer vroue wat ’n taak verrig 
minder word, moet hulle gewoonlik baie harde 
werk om steeds die verlangde uitset te 
bewerkstellig. Daarom sou die malers al hoe 
harder moes werk, namate hulle minder sou 
word. Waarna die teks hier verwys is eerder 
die tande waarmee die menslike liggaam sy 
voedsel maal. Ons weet dat soos wat 
bejaarde mense se tande swakker word, hulle 
ook al hoe minder en minder eet. 


Ons hele teksgedeelte is die een groot 
verslagdoening van die agteruitgang van die 
menslike liggaam. Ons sien die lig wat dof 
word, wat natuurlik verwys na swak sig, in 
vers 2 en 8. Ons sien wegkwyn van gehoor in 
vers 3, wanneer die voêltjies nie meer gehoor 
kan word nie. En vers 5 se vrees vir hoë 
plekke. En dit is juis hier waar baie mense op 
die einde moet uitroep dat dit tervergeefs is. 
Al die moeite om die menslike liggaam gesond 
te hou is uiteindelik tevergeefs. 
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3. Lewe vir meer as 
tevergeefs 

Indien die fokus op menslike gesondheid dan 
nie die moeite werd is om na te jaag nie, wat 
is dan die moeite werd om na te jaag? Dit is 
juis die punt aan hierdie hoofstuk so laat in die 
prediker boek en ook in die lewe. Daar is niks 
hier op aarde wat die moeite werd is om 
nagejaag te word nie. Uiteindelik kom alles tot 
niks nie. Met ander woorde alle moderne 
afgode sal alle diens en offers aan hulle 
begroet met teleurstelling. 


En dit is dan uiteindelik ook ’n punt wat 
belangrik is, hier so aan die einde van die jaar. 
Want nou het ons geleentheid om terug te kyk 
na ’n jaar se aktiwiteite. Waar lê die fokus van 
my lewe. Waarvoor dink ek vinnig verskonings 
uit? En waarvoor is ek bereid om groot 
ontberings te ondergaan, sonder om ’n oog 
daaroor te knip? 


Maar dan is daar nog ’n dimensie hier aan, 
ons sien die duidelik raak in ons teksvers. Wat 
sou ek anders gedoen het in my jongmens 
lewe met die kennis wat ek vandag het? Die 
prediker lê die sterk klem op fokus op jou 
Skepper. Ons moet alreeds as jong mense ons 
geloof met oorgawe uitleef. Ons moet die 
Woord bestudeer, groei in die geloof, en 
mekaar kom dien in die Gemeenskap van 
gelowiges. Hierdie teksgedeelte se boodskap 
is dus nie net vir bejaardes nie, maar juis ook 
vir jongmense.


Want uiteindelik is die maklik om in ’n 
ongelowige jongmens lewe te verval. ’n 
Gewilde oortuiging is mos dat ek my 
geloofslewe later in orde kan kry voor ek sterf. 
Met ander woorde geloof en die gemeenskap 
van gelowiges is eintlik net bedoel vir ou 
mense met min tyd oor. Indien U ’n jongmens 
of met een praat, is dit belangrik dat u hierdie 
opdrag in vers 1 goed verstaan, en vandag al 
werk daarvan maak.  


4. Die goeie boodskap 
Die eintlike hoop en troos in ons teksgedeelte 
vandag is ironies genoeg juis dit wat ontbreek. 
Alles hier op aarde is te vergeefs om te dien. 
Maar daar is wel iets en iemand om te aanbid 
en te vereer. Die prediker was ’n baie 
vermoënde man. Met ander woorde hy het die 
voorreg gehad om baie verskillende dinge te 
ondersoek, en te bestudeer. 


Tog vind hy steeds al hierdie ding tevergeefs, 
maat daar is iets. 


Dit troon wat die Prediker beklee sou 
uiteindelik die waarheid bring. Want ons weet 
dat die Here Jesus Christus vir ewig op hierdie 
troon van Salamo en sy pa Dawid regeer. Dit 
is immers die duidelik belofte in Psalm 110. 
Christus kom vervul dit wanneer Hy ook 
duidelik openbaar dat, hy die tempel sal 
afbreek en herbou in Johannes 2:19. Natuurlik 
is dit nie meer die fisies tempel van Salomo 
nie, maar die boodskap bly. Ons Here Jesus 
Christus kom verander geloof en aanbidding 
van ’n gebou en offers, na ’n verhouding met 
’n persoon. Die sterwe en opstanding van 
Christus koop ons los uit ’n lewe van 
tevergeefsheid.


En dit is die doel van ons teksgedeelte 
vandag. Ons moet eers die totale 
hopeloosheid van die wêreld verstaan. Want in 
selfs al was die wêreld voorspoedig in die tyd 
van Koning Salomo, is alles tevergeefs vir hom 
gewees. Ons moenie vandag dieselfde fout 
maak in ons lewens nie. En ons het as 
gelowiges ook die opdrag om hierdie goeie 
boodskap oor te dra aan die mense rondom 
ons.   


5. Slot 
Ons kan vandag se preek afsluit met ’n laaste 
terugblik om ’n somber teksgedeelte. Tog kan 
ons vandag uit hierdie erediens stap met ’n 
opgewonde hart. Ons kan werklik bly wees, 
want ten diepste is ons ryker as koning 
Salomo. Op die oor af klink dit baie vreemd, 
maar ons het die skat van die evangelie in 
ons. Dit is hierdie skat wat die nuwe testament 
ook gereeld in materiele terme vir ons beskryf. 
Kyk maar net na Mattues 13:44 en 45: “44“Met 
die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 
’n skat wat in ’n saailand onder die grond lê. 
Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe; 
en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop 
hy alles wat hy het, en hy koop daardie land.

45“Met die koninkryk van die hemel gaan dit 
soos met ’n handelaar wat op soek is na goeie 
pêrels. 46As hy ’n baie waardevolle pêrel 
raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het, en 
koop die pêrel.


Die werklikheid is dat ons ouer word, en 
daarmee saam die ontberings van ’n bejaarde 
lewe meer en meer sal moet ervaar. 
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Maar tog het ons die voorreg om erdekruike 
van 2 Korinthiërs 4:7, met die belangrike skat 
daarin te wees. En selfs al is hierdie swak 
erdekruik ’n swak bejaarde liggaam is die skat 
steeds die blye evangelie. Die verdere seën uit 
ons teksgedeelte, is die besef dat ons al van 
jong ouderdom af hierdie pad kon stap. Ons 
kon al aan ons Skepper dink vanaf ’n jong 
ouderdom af. Ons gebed en vertroue is egter 
dat die Here deur die kragtige werking van die 
Heilige Gees, dieselfde sal doen in ’n huidige 
jong geslag.


Amen,  
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