
Relaties – 2    geloofs-inzicht 
Prediker 4:12 slot 

Volkswijsheid of geloofs-
inzicht 

Er is veel on-verbondenheid. Onze 
wereld is er één van steeds meer 
éénpersoons-huishoudens bijv. En 
dan ligt het helemaal niet zo voor 
de hand lijkt het, om te zeggen: 
twee is beter dan één. Er is veel 
individualisme en dat woord zegt al 
genoeg. Ook dan is ‘de regel’ van 
Prediker helemaal niet voor de 
hand liggend. Toch is er verlangen 
naar verbondenheid. 
Dit heeft te maken met 
bedoelingen van God. Je kunt dit 
alleen maar goed oppakken als je 
luistert naar het onderwijs van de 
bijbel vanaf het begin. 
En als je daar náást komt te zitten, 
dán duikt er een heleboel “lucht en 
leegte en najagen van wind” op. 
 
Prediker gebruikt in dit gedeelte 
een leer-vorm. Een getals-spreuk. 
Hij begint met één, komt dan op 
twee en vervolgens op drie…. Een 
getalsspreuk. Dus niet zomaar: 
man –vrouw – God!  
Twee is beter dan één, dat is al 
niet eens volks-wijsheid meer. Dit 
is ook duidelijk meer dan een 
algemene klacht, zo van: alleen is 
ook maar alleen. 

Wil je dit zeggen: twee is beter dan 
één, en drie maakt het nog sterker, 
dan kom je in de bijbel terecht, dan 
kom je bij God terecht. Bij Gods 
bedoelingen. 
Illustratie vanuit Genesis. 
Twee of drie…. (of vier, vijf, zes en 
ga maar verder…), het gaat om 
een door God geschapen 
werkelijkheid. Die door de zonde 
aan alle kanten opgebroken is en 
wordt. Maar wel degelijk een 
heilzame bedoeling van God 
aangeeft.  
Illustratie vanuit de belofte van God 
aan Abraham.  
Mattheus 18:20. 
Het gaat hier over verbondenheid 
tussen mensen als bedoeling van 
God. 
 

Verdieping in het NT 

We nemen 1 Joh. 1:3 erbij. Relatie, 
verbondenheid is een vrucht van 
de verkondiging van Christus, zegt 
Johannes. 
Knoop dat in je oren, leg dat vast in 
je hart: als je verlangt naar 
verbondenheid, zoek de 
verkondiging van Christus. 
Let op de opvallende volgorde:     
   verbonden zijn met ons 
= verbonden zijn met de Vader en 
zijn Zoon. 

Dat betekent dat wij echt niet 
zonder elkaar kunnen als wij 
verbonden willen zijn met Christus. 
 
Wat Prediker ons duidelijk wil 
maken: God bedoelt verbinding 
tussen mensen. En daar kom je 
niet klaar mee zonder bijbels 
inzicht, geloofs-inzicht. Je komt er 
niet klaar mee zonder de 
verkondiging van Jezus Christus. 
En de uitkomst? Lees 1 Johannes 
1:4! 
 

In de kring 

1. Lees nog eens 1 Joh. 1:1-4  
Wat heeft Johannes gehoord, 
gezien, aangeraakt? Wat heb jij 
gehoord, gezien, aangeraakt in je 
verbondenheid met Christus? 
2. Welke rol speelt de (zondagse) 
verkondiging in je eigen leven? 
Hoe werk je eraan dat die 
Christusverkondiging steeds meer 
landt en gestalte krijgt in je leven? 
3. Hoe ben jij zelf bezig om de 
liefde van Christus te leren 
kennen? Hoe kunnen we elkaar 
daarbij helpen? 
4. Welke rol speelt de liefde van 
Christus in je gebedsleven? 
5. Praat met elkaar door over het 
punt dat Prediker geen volks-
wijsheid geeft, maar echt 

geloofsinzicht (oftewel: kan 
iedereen zomaar beamen wat 
Prediker waarneemt?) 
 

Om te lezen 

Ma Genesis 2: 18 - 25 

Di Prediker 12: 9 - 14 

Wo Matth. 24: 1 - 14 

Do Psalm 63 (vs. 3!)  

Vr Jeremia 3: 14 – 18 
(getalsspreuk in vs. 14 en 
verbondenheid door God 
gemaakt, hersteld) 

Za Spreuken 30: 15 -31 
(getalsspreuken) 

 

Dit zeg ik tegen jullie om 
je mijn vreugde te geven, 
dan zal je vreugde 
volkomen zijn. 
- Johannes 15:11 – 1 Joh. 1:4 
 

‘Ik ben aan u gehecht, 
met heel mijn ziel, uw 
rechterhand houdt mij 
vast.’ 
- Psalm 63:9  

27 sept. 2009 
ds Jan F  de Haan Overkoepelend 
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