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Inhoud. Gelowiges begryp die liefde wat God vir hulle in Christus Jesus het, maar hulle 

verstaan nooit die raadsplan van God met hulle lewe. Daarom kan hulle met die lewenskuns 

leef om alles te begryp sonder om die raadsplan van God te verstaan. 

 

Skriflesing Prediker 1:12 -17; 8:6- 17; 12:13. ; 12:13. Rom. 8: 31- 

 

Teks: Prediker 8:17 Toe het ek al die werk van God begryp: die mens is nie in staat 

om wat in hierdie wêreld te gebeur te verstaan nie. Rom. 8: 38: “Hiervan is ek 

oortuig: geen dood of lewe… of enige iets in hierdie skepping kan ons van die liefde 

van God skei nie.  

 

Tema: Omdat ons in God se liefde is, kan ons die raad van God begryp sonder dat 

ons die lewe verstaan. 

 

1.Dit is die besondere geloofsposisie waarin God se liefde ons in hierdie wêreld stel: 

om te begryp sonder om te verstaan. 

 

Dit is presies die teenoorgestelde posisie waarin goddeloses hulle self stel: hulle 

verstaan altyd alles van die lewe en oor die lewe.  

 

Dit is ook presies die teenoorgestelde van die gedienstige inskiklikheid van alle 

afgodsdienste teenoor God: jy moet maar alles net aanvaar sonder om enige iets 

ooit te begryp.  

 

Die Bybel ken nie hierdie geestelike onderdanigheid van aanvaar sonder om te 

begryp nie. Dis afgodsdiens. 

 

Gelowiges begryp alles sonder om enige iets van die lewe te verstaan 

 

2. Nico se ontydige en onnodige dood het ons elkeen in die werklikheid van ons eie 

magteloosheid gedompel. Familie en vriende word deur sy dood met golwe van 

magteloosheid deurspoel. 

 

Dit bring ons elkeen tot die werklikheid van ons eie magteloosheid met die lewe self. 

Nico moes ook in baie dele van sy eie lewe hierdie magteloosheid met die lewe self 

ervaar.  

 

Dit is ons gemeenskaplike ervaring as gemeenskap: magteloosheid met wat Nico en 

daarom ook met ons gebeur. 

 

3. Dit is juis binne hierdie gespartel met magteloosheid dat die Prediker stel:  
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Al sê die wyse hy weet, kan hy nie verstaan nie. 

 

Want dit is juis in hierdie magteloosheid dat slim mense slimmighede wil kwytraak. 

Sulke kort vinnige verklarings en uitsprake in kort spreuke gee wat alles gou-gou 

verduidelik en alles gou-gou verstaanbaar word.  

 

Wat het gebeur? Hoe het dit gebeur? Hoekom het dit gebeur? Wat gaan nou 

gebeur? Wat beteken dit wat gebeur het en hoekom is dit die beste, word sommer 

met vinnige slim wyshede verduidelik.  

 

Die hele verloop en betekenis van die lewe word sommer in een wysheid gou-gou 

vasgevat en dan het ons weer iets om aan vas te hou. 

 

Want nou verstaan ons mos! 

 

3. Hierdie wyshede is egter volgens die Prediker niks anders as dwaasheid nie. 

Want hierdie wyshede is niks anders nie as magsspreuke oor die doel en sin van die 

lewe. Magsverklarings wat die doel en sin van wat in die lewe gebeur probeer 

verstaanbaar maak. 

 

Dit is die dwaasheid dat wanneer jy die lewe en wat in die lewe gebeur verstaan, het 

jy iets om aan vas te hou. Is jy nie meer magteloos nie. 

 

 “Al sê die wyse hy weet, hy kan nie verstaan nie!” 
 

Hierdie verklaring van die Prediker is nie die inskiklike gedienstigheid van iemand 

wat homself aan mag onderwerp en nie vrae oor die lewe vra nie.  

 

Dit is alles behalwe die goedgelowige ontkenning van alles wat gebeur omdat ŉ 
mens vir die lewe wegvlug. 

 

Dit is die eerlike bevinding van die Prediker wat dit juis as sy doelwit gestel het om 

die betekenis en doel van die lewe eerlik en oop te ondersoek en na alles kante toe 

te deurskou. 

 

Hy stel dit as die hele boek se doel: “Ek het my daarop toegelê om alles wat in 

hierdie wêreld gebeur te ondersoek en behoorlik te deurdink.” 
 

4. Sy slotsom na hierdie geestelike inspanning is dat: “Alles kom tot niks”. Dit wat 

ons “die lewe” of “ons lewe” noem, het op en in sig self geen inherente waarde of 

doel nie.  

 

Hy stel dit duidelik as ŉ mens wat die lewe self gaan leef het en alles gaan probeer 
het, nie sommer as ŉ beterweterige slimme wat op sy stoep sit en filosofeer oor die 
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lewe nie: dit is onmoontlike om die sin en doel van jou menswees te vind in “die 

lewe”.  
 Dit is nie te vind in harde eerlike werk nie. Dit is nie te vind in groot inspanning en 

prestasies nie. Dit is nie te vind in plesier en genot nie. Dit is nie te vind in 

lewensvreugdes of dit wat ons vandag noem besondere oomblikke of 

lewenservarings nie. 

 

5. Hierdie bevinding mag u nie hoor as die siniese oordeel oor die lewe van iemand 

wat die lewe haat omdat hy in die lewe teleurgesteld is of in die lewe misluk het nie. 

 

Dit is juis absoluut die teendeel. 

 

Die Prediker was daarop ingesteld om voluit te leef en alles te beleef wat die lewe 

hom bied. 

 

Hy het homself aan plesier en vermaak oorgegee, om te lag en uitbundig te wees. 

Hy het groot ekonomiese ondernemings aangepak en was ŉ suksesvolle sakeman. 

Hy het baie besittings gehad. Hy was lief vir kuns en kultuur. Hy het homself 

opgebou as ŉ magtige en invloedryke man. 
 

Dit is juis hierdie lewe wat hy so voluit geleef het waarvan hy dan in Prediker 2:17 

die verklaring maak: “Ek het die lewe gehaat.” met hierdie motivering, dit het geen 

eie inherente waarde, betekenis en doel nie. Alles kom tot niks! 

 

U mag dit nie so verstaan dat hy daarmee sê alles wat hy gedoen was verkeerd nie. 

 

Dit is juis nie sy gevolgtrekking dat jy moet ophou om die lewe te geniet omdat die 

sin van die lewe nie daarin te vind is nie. Hy stel in 11 vers 9 “Jy wat jonk is, moet 

vreugde vind in die jeug en jou jong dae ten volle geniet.” 
 

6. Seker die grootste fout wat jy met hierdie Bybelboek kan maak is om te sê: “Maar 

die groot fout wat hy gemaak het, is dat hy nie die Here geken het nie en nie reg 

geleef het vir die Here nie.” So asof as hy die Here geken het en reg gelewe het, dat 

hy dan alles sou kon verstaan. 

  

Hieroor stel hy juis in 8 vers 8: “Niemand het die mag om die wind te stuit nie; 

niemand het seggenskap oor sy sterfdag nie.” Om dit te verduidelik stel het dan:  

Slegte mense gaan dood, word begrawe en verdwyn, en hulle wat van die kerk af 

kom na ŉ erediens en reg geleef het, gaan ook dood en word vergeet. 

 

Indien ŉ mens nog kan twyfel oor wat hy bedoel stel hy dit sodat dit onmoontlik is om 

hom verkeerd te verstaan: Wat met en in die lewe van goddelose gebeur, is baie 

keer iets wat gehoorsame gelowiges eintlik moes kry vir hulle diens aan die Here, en 
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wat in en met die lewe van toegewyde gelowiges gebeur is baie keer eintlik presies 

net wat goddelose mense as straf verdien het. 

 

Dit is ŉ diepgaande getuienis oor die goeie lewe wat ons vir God moet leef. Jou 

liefde en toewyding kan nie keer dat God met jou en jou lewe laat gebeur wat Hy met 

goddeloses laat gebeur nie. Andersom ook. 

 

Goddeloses se slegte lewe kan God nie keer dat Hy vir hulle goed sal wees nie. 

 

Jesus Christus het hierdie waarheid oor God self so gestel: God laat dit reën oor 

goeies en slegtes, wat ook omgekeerd waar is: God laat dit droog wees oor goeies 

en slegtes. 

 

7. Ons diens, toewyding en eer vir God is nie die wyse waarop ons die mag kry 

waardeur ons beslis en bestuur wat God met ons lewe gaan doen nie. 

 

Ons aanbidding van God is nie magsmiddele waardeur ons bestem hoe ons lewe 

gaan wees en hoe ons sal doodgaan nie. 

 

Ons aanbidding is nie die magsmiddel waarmee ons die doel en bedoeling aan ons 

eie lewe gee nie. Dit is nie die magsmiddel waarmee ons betekenis aan ons lewe 

gee nie. 

 

Dit is weer hoe die wyses van hierdie wêreld dink: hulle weet alles, as jy goed doen, 

dan seën die Here jou en as jy sleg doen dan straf die Here jou. 

 

Hulle is geestelike slim. Hulle verstaan alles. 

 

Maar dan moet hulle vandag opstaan en vertel wat het Nico verkeerd gedoen, dat hy 

en sy geliefdes so gestraf word, soos hulle dit sien of wat se geestelike dade moes 

Nico gedoen het sodat hy nie moes verongeluk het nie. 

 

U moet die krag van die Woord van God hoor: Al sê die wyse hy weet, hoekom en 

wat en hoe alles gebeur, kan hy nie verstaan nie. 

 

In wat die Here met Nico laat gebeur het in sy raadsplan en voorsienigheid, met sy 

vrou en kinders, met sy familie en geliefdes laat gebeur het, kan niemand verstaan 

nie. 

 

Nie hulle nie, nie ons nie en geen beterweterige geestelike mens nie. 

 

In hierdie besluite van die Here staan ons in die magteloosheid, ons verstaan niks 

nie.  
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Maar hierdie magteloosheid maak ons nie sinies, gevoelloos of selfs roekeloos soos 

dit ongelowiges maak nie. Want dit is hoe word as hulle nie verstaan nie. 

 

8. Ons verstaan niks nie, maar ons begryp alles! 

 

Dit is die getuienis van die Prediker oor God in ons teksvers: toe het ek al die werk 

van God begryp, die mens is nie in staat om wat in hierdie wêreld gebeur te begryp 

nie. 

 

U mag nie hierdie geloofsbelydenis verkeerd hoor nie. Dit beteken nie jy moet nou 

mooi verstaan dat jy nooit sal verstaan en nou moet jy stilbly nie. Hy sê nie hy 

verstaan hy moet stilbly nie. 

 

Hy verklaar dat Hy al die werke van God begryp! 

 

9. Wat is hierdie begrip waarmee ons die werke van God begryp sonder dat ons sy 

raadsplan, sy raadsbesluite en raadsbestuur verstaan?  

 

Die Prediker stel dit so: die slotsom van alles wat jy gehoor het, is dit: Dien God! 

Hierdie oproep tot diens is die oproep om te leef binne die verbondsliefde van God. 

 

Dit is wat Israel begryp het wat geen ongelowige begryp het nie: God het hulle sy 

kinders gemaak; God het hulle in sy troue liefde ingesluit en Hy reinig hulle van hulle 

sonde en gee hulle ŉ hart om Hom te mag lief hê.  

 

Diens aan God is die vryheid en vrymoedigheid dat jy in God se liefde kan en mag 

leef al is jy sondaar. 

 

10. Paulus beskryf hierdie besondere posisie van gelowiges in God se liefde in 

hierdie kragtige verklaring:  

 

Hiervan is ek oortuig: niks kan my van die liefde van God skei nie! 

 

En dan wys hy dat niks in of buite God se skepping ons van God se liefde kan skei 

nie: geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of 

kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in hierdie skepping kan ons van die 

liefde van God skei nie. 

 

Die rede hiervoor stel hy kort en kragtig, want dit is die liefde wat daar is in Christus 

Jesus ons Here. 

 

Dit mag nie by verbygaan nie. Dit is nie die liefde en aanbidding wat in ons is wat so 

sterk is nie. Dit is die liefde wat God vir ons het in Jesus Christus. 
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11. Wat se liefde is dit? 

 

Dit is die liefde waar Jesus altyd al die straf, oordeel, vervloeking en verwerping van 

ons sonde dra, vir altyd. 

 

Dit is die liefde waar Jesus ons al die goedheid, aanvaarding, seën en beloning gee 

vir die lewe wat Hy vir ons geleef het, nie vir die lewe wat ons leef nie. 

 

Daarom kan niks ons van hierdie liefde skei nie. Dit is nie ons liefde nie. Dit is nie 

liefde wat ons kry vir liefde wat ons gee nie. Dit is liefde wat ons kry vir die lewe wat 

Jesus met ons ons deel. 

 

Wanneer ons sonde ons nooit weer van die Here kan skei nie en wanneer God ons 

die seë, goedheid en aanvaarding gee van Jesus se lewe vir Hom in ons plek, dan is 

dit onskeidbare liefde. 

 

Diens is die manier waarop ons in hierdie onskeibare liefde leef. 

 

12. Wie Christus glo, begryp al die werke van God! God is liefde en God het ons 

onskeibaar lief. Dit is wat ons van elke en al sy werke kan begryp. 

 

Wie liefde ken en ontvang, begryp alles wa te begryp is: Alles wat God met ons doen 

en met ons laat gebeur, doen en laat Hy gebeur in ŉ onskeibare liefde. 

 

Wie hierdie onskeibare liefde van God glo, begryp alles. 

 

 Alles wat gebeur is binne God se liefde, niks is straf, oordeel, vloek of verwerping 

nie. 

 

Dit kan en mag ons vir ook met Nico se dood begryp!  

 

Hierdie dood kon hom nie van die liefde van God skei nie. Dit was nie ŉ straf, 
oordeel, vervloeking of godsverlatenheid waarin hy vir een of ander iets oortreding 

moes gesterf het nie. 

 

Dit moet ons ook vir onsself begryp.  

 

Hierdie dood is nie om ons as gesinslede of familie lede te straf, oordeel, vervloek of 

lesse te leer nie. Want ons leef in die onskeibare liefde van God. Sy raadsbesluit is 

om ons doel en bestemming in sy diens te voltooi terwyl ons in sy liefde altyd 

behoue is. 

 

Dit mag en moet u vir Nico en onsself ook begryp. Volgens God se raadsbesluit en 

binne sy liefde. 



Omdat ons in God se liefde is, kan ons die raad van God begryp sonder dat ons die lewe verstaan. 

Bladsy 7 van 8 

 

 

13. Hierdie liefde in Christus beteken dat ook niks in hierdie skepping ons kan skei 

van die goedheid, aanvaarding, seën en beloning wat God in Christus aan ons gee 

nie. 

 

Die dood, en niks anders wat met Nico gebeur het nie, kan hom van God se 

goedheid, aanvaarding, seën en beloning skei nie. Hy leef steeds hierin in Christus 

en sal in die nuwe skepping uit die dood opstaan om in die volle seën en beloning 

van Christus te deel: om as mens weer uit die dood uit op te staan. 

 

Wie so in Christus glo, begryp dat die dood nie sy einde is nie maar sy opstanding 

uit die dood sal sy voleinding wees. Al verstaan ons niks van die dood nie. 

 

Daarom kan ons begryp dat ons liefde vir Nico nie verlore is nie, maar dat ons weer 

so saam mens sal wees dat ons liefde wat ons gegee en ontvang het deel is van die 

toekoms. 

 

Ons liefde is nie verlore in herinneringe waar daar nie meer samesyn is nie. Dit kan 

ons begryp al verstaan ons niks van ons skeiding en die afwesigheid vir mekaar deur 

die dood nie. 

 

14. Ons moet dit ook vir onsself ontdek: ons het nie vir wie ons hier is en die lewe 

wat ons hier op aarde moet leef, die liefde van God wat in Christus is deur Nico se 

dood verloor nie. 

 

Hoe ons Nico in deur die dood verloor maar ons steeds in die goedheid seën, 

beloning en aanvaarding van God in Christus altyd deel, kan ons nie verstaan nie. 

 

Dit wat ons deur die dood verloor maak dat ons nie kan sien en verstaan hoe God 

goed is en vir ons goed sal bly nie, ons kan nie sien en verstaan hoe God ons seën 

en ons in sy sy seën sal bly leef, ons kan nie sien en verstaan hoe God ons beloon 

met Christus se verdienstes terwyl ons nou op verskillende wyses verliese gaan ly 

nie, ons kan nie sien en verstaan hoe God altyd God met ons sal wees, terwyl Nico 

vir ons altyd afwesig gaan wees nie,  

 

maar ons kan dit begryp. Want God se liefde is altyd in alles onskeidbaar.  

  

Kom ons neem in hierdie begrip van God se liefde ook van Nico afskeid terwyl ons 

niks verstaan oor ons eie toekoms sonder hom nie. 

 

 15. Hierdie geloof verbind ons elkeen tot ŉ baie besondere leefwyse: ons kan liefhê, 
sonder om die lewe en alles wat in en met ons in die lewe gebeur, te verstaan.  
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Dit het ons tog in Nico se lewe ook raakgesien, die gawe om steeds lief te hê en te 

bly liefhê terwyl ons nie van die lewe verstaan nie. 

 

Die is die diepste begrip vir die gawe van lewe wat God aan ons gee: hierdie lewe is 

bedoel om mee lief te hê, nie om te verstaan nie.  

 

Dit is die gawe waarmee u as familie ook verder moet leef: om te begryp dat die 

lewe sonder Nico is nog steeds die lewe waarin ons kan liefhê sonder om te lewe te 

verstaan. 

 

Wie dit begryp, begryp alles van die lewe en God se werke in die lewe sonder om 

God se besluite en raad vir jou te verstaan of hoef te verstaan. 

 

16. Kom ons as gelowiges en as gemeenskap spaar mekaar die dwaasheid ons met 

kort magswoorde alles wat ons hier nou in magteloosheid ly en met rou moet dra, te 

probeer verstaanbaar maak. 

 

Ons leef in die verborgenheid van God se raadsplan en sy raadsbestuur.  

 

Kom ons leef in die begrip dat God dat in sy raadsbesluite en bestuur hy ons altyd in 

sy liefde behoue laat bly, in hierdie lewe, in die lewe na die dood en ook in die nuwe 

lewe wat Hy vir ons in die nuwe skepping gereed gemaak het. 

 

Kom ons aanvaar Nico so binne God se raad en kom ons neem van Nico so afskeid 

binne God se liefde: Al verstaan ons niks nie, begryp ons God se werke: niks wat Hy 

met ons laat gebeur kan ons van sy liefde skei nie. Kom ons neem so afskeid van 

Nico! Ons verstaan niks nie, maar ons begryp alles – ons is bedoel om in liefde te 

leef.  


