
Preek Jan Steyn 29 April 2012 

Teks: Prediker 9 en 1 Korintiërs 15. 

Tema: Graf lewe en oop graf lewe. 

 

Inleiding: Gaan die lewe eerstens oor wat ons daaruit haal? 

Ek dink baie mense glo die lewe is soos hierdie myn- en jy as mens het beperkte tyd om alles wat jy kry uit 

hierdie myn te haal. Sukses beteken hoeveel jy in jou leeftyd uit daardie myn gehaal kry. Daarom gaan die lewe 

vir baie mense om goed- die vryemarkstelsel is gebou op die gedagte dat mense moet koop. Hoe meer jy het en 

besit glo ons, hoe meer sal mense meen jy was redelik suksesvol in jou gedelf in hierdie groot myn van die 

lewe. Dis soos kinders ook glo- die een met die meeste en beste speelgoed is nommer 1 of is die wenner. Status 

is nog iets waaragter ons delf in hierdie groot myn van die lewe. Mense glo maklik dat as jy status het, dan is jy 

suksesvol, of erger nog dat status gelyk is aan geluk. En dan moet jy natuurlik ook weer bly in die huis en die 

kar ry wat by jou status pas. Dis soos iemand geskryf het. Al wat by baie mense tel is die groot drie: Wat kry jy, 

waar bly jy en wat ry jy?  

 

Ek kom al hoe meer agter hoe baie mense vasgevang is in hierdie rotteresies na mooi voorkoms. Ek moet goed 

lyk, dan gaan dit goed en dan is ek in beheer van my lewe. Ek mag nie een dag se gymklasse mis nie, dan sal 

mense dit aan my sien! Mense bewonder iemand wat op my ouderdom nog fiks en skraal is. Daarom tel ek elke 

kilojoule en eet minder as my kinders se hamster! Ander mense delf weer in die myn van die lewe agter plesier 

aan- hoe meer jy party, hoe gelukkiger sal jy wees, hoe meer jy vir jou pret skep, hoe gelukkiger sal jy wees. 

Die Engelse uitdrukking hiervoor is, have a blast while you last! Ons kan ook glo die gedelf in die lewe se myn 

gaan eerstens oor kennis- as ek meer as die ander mense om my weet, sal hulle dink ek is suksesvol of hoe meer 

grade ek versamel, hoe meer sal mense dink hierdie ou of meisie was nou suksesvol in hulle gedelf in die lewe 

se myn.  

 

Ek glo ons gaan vandag ontdek die belangrikste vraag wat ons moet vra is nie wat ek uit die lewe uitgehaal 

het nie, maar die vraag of daar nie meer in die lewe sit as hierdie dinge nie. Ek glo dat Prediker 9 en 1 Kor. 

15 ons hiermee gaan help. 

 

Ek gaan eenvoudig dit wat Prediker 9 ons leer en wat in 1 Kor. 15 of die Nuwe Testament staan, teenoor 

mekaar stel. 

 

Prediker skryf dat jy God en Sy weë of optrede nie kan verstaan nie en Hom nie kan ken nie.  Die Nuwe 

Testament leer ons dat ons God leer ken deur Jesus. 

Ons lees dat Prediker skryf dat God regeer oor hulle wat reg doen en wysheid het- maar ons weet nie een of 

God se liefde of God se haat vir ons wag nie. Ek is uitgelewer met ander woorde volgens Prediker aan hierdie 

wispelturige God wat ek nie altyd weet of Hy my goedgesind is nie. Ek is soos hierdie pop aan die toutjies wat 



uitgelewer is aan die aksies van die poppemeester. Hierdie god van Prediker kan jy nooit ken of vertrou nie- Hy 

maak soos Hy wil wanneer Hy wil en jy is aan Sy besluite en aksies uitgelewer.  

 

Daarteenoor leer die Nuwe Testament ons dat ons God leer ken en vertrou deur Sy Seun. Johannes 14 is vir my 

hier een van die sleutelgedeeltes. Filippus vra vir Jesus: Wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Filippus 

kom uit hierdie agtergrond wat vir hom geleer het dat jy God nie regtig kan ken nie- Hy is ver weg en ons hier 

onder. En Jesus antwoord dan vir Filippus: Ek is al so lank by julle, en ken jy My nie Filippus? Wie My sien, 

sien die Vader. Dis asof Jesus hierdie man antwoord met die gedagte: Filippus, as jy wil weet hoe God is, kyk 

na My. God is soos Ek en Ek is soos God die Vader. Ek is tog in die Vader en die Vader is in My, voer Jesus 

aan. Die Nuwe Testament leer ons anders as die Prediker dat ons God die Vader leer ken in Jesus. As jy God in 

Jesus leer ken, is Hy nie wispelturig soos die god van Prediker nie, dan is Hy die liefdevolle en genadige God 

wat jou goedgesind is. Dan kan Phillip Yancey inderdaad oor ons verhouding met God die Vader in Christus 

skryf: Daar is niks wat ek kan doen wat sal veroorsaak dat God my meer sal liefhê nie. Daar is niks wat ek kan 

doen wat sal veroorsaak dat God my minder sal liefhê nie. God se liefde vir my is om Jesus se ontwil konstant 

en kan nie verander nie. Paulus kon in 1 Kor. 15:10 oor sy lewe wat eens so laag gedaal het dat hy Christene 

vervolg en vermoor het, skryf: Deur die genade van God is ek wat ek is. Ek hoef nie meer te worstel of God se 

liefde of haat op my wag nie- as ek in Jesus is, is ek ook kind van die genadige God en erfgenaam saam met 

Jesus. 

 

Wat glo ek, wat glo jy as ons bid- ons bid tot die wispelturige God wat ons nie weet of Hy ons goedgesind is of 

haat nie en ons vat maar altyd hierdie kans met Hom? Of weet ons ons bid tot God die Vader van Jesus wat nou 

ook ons Vader is en ons liefhet en goedgesind is? In Jesus het ons God die Vader se liefdeshart vir mense, ook 

vir jou en my gesien. 

 

Prediker skryf dat dit nie saak maak of jy goed of kwaad doen nie. Die Nuwe Testament leer ons dat ons 

dade tel. 

As God volgens Prediker wispelturig is of onvoorspelbaar, dan is Prediker se volgende gevolgtrekking dat dit 

nie saak maak of jy reg of verkeerd lewe nie. Die wispelturige God sal soms die regverdiges beloon, maar ander 

kere die onregverdige. By die wispelturige god van Prediker maak of jy reg of verkeerd doen nie regtig saak 

nie. Jy weet in elk geval nie of jy beloon of gestraf gaan word nie vir jou dade nie. So reg doen en reg lewe is 

ook hierdie vergeefse oefening. 

 

Die Nuwe Testament leer ons dat ons dade tel- Paulus skryf juis hier aan die begin van 1 Kor. 15 van hoe hard 

hy gewerk het om die evangelie aan al die heidennasies te verkondig. Hy lewer hieroor die kommentaar dat die 

genade van God aan hom daarom nie tevergeefs was nie.  Hierdie genade van God het vrugte in Sy lewe gedra 

en hierdie vrugte het bygedra tot ander se redding. Aan die einde van dieselfde hoofstuk spoor hy sy lesers aan 

om altyd oorvloedig te wees in die werk van die Here, omdat jou inspanning in diens van die Here nie 

tevergeefs is nie. Hierdie werk van die Here moet ons hoor, is nie net kerkwerk soos ouderling of diaken wees 



of by een of ander kerklike bediening betrokke wees nie. Ons gesinne is ook die werk van die Here, ons 

daaglikse werk of dagtaak is  ook die werk van die Here, ons kinders grootmaak is ook die werk van die Here, 

basaartafels ronddra en daar werk is ook die werk van die Here, hoe ek skoolgaan of kollege of universiteit toe 

gaan, is ook die werk van die Here. As ek aan die Here behoort, behoort alles wat ek is en doen aan Hom. Ons 

moet in hierdie omvattende werk van die Here oorvloedig wees. Want ons weet in Sy Naam is dit geen 

vergeefse oefening nie.  

 

Ons dade of ons oorvloedig wees in die werk van die Here tel natuurlik ook omdat hoe ons optree, getuig  aan 

Wie ons behoort. Of ons maar net aan onsself en ons eie ambisie behoort en of ons behoort aan ons Here en 

Verlosser Jesus Christus. 

 

Vir Prediker is die dood die einde van alles. Vir die Nuwe Testament is die dood die poort tot die ewige 

lewe en die begin van die ewige heerlikheid. 

Die Prediker leef nog met die gedagte dat die dood vir die mens die einde van alles is. Hy skryf: Solank jy 

onder die lewendes is, het jy hoop. 'n Hond wat lewe is beter as 'n leeu wat dood is. Die dooies weet niks, daar 

wag vir hulle niks meer nie, hulle is vergeet. Is daar iets wat verder van die opstandingsevangelie van  1 Kor. 15 

is? 

 

Na Jesus se opstanding spot Paulus die dood: Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood waar is jou 

oorwinning, dood waar is jou angel? En dan skryf Paulus so mooi dat hierdie oorwinning wat oor die dood 

behaal is nie net Jesus se oorwinning is nie. Maar ons dank God dat Hy aan ons die oorwinning gee deur ons 

Here Jesus Christus. In Romeine 1:3 stel Paulus dit nog duideliker en sterker: Op grond van Sy groot 

ontferming het God ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood.   

 

Deur die opstanding van Jesus leer 1 Petrus 1:3 ons dat ons deur Jesus se opstanding uit die dood nou hierdie 

lewende hoop het- dat die lewende Jesus in hierdie aardse lewe elke tree by my is en dat vir my as Sy kind die 

ewige lewe by Hom wag. Prediker skryf: Solank jy onder die lewendes is, het jy hoop. Paulus skryf in Romeine 

14: Of ons lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Prediker skryf dat die dooies niks weet nie, dat daar 

vir hulle niks meer wag nie, dat hulle vergeet is. Paulus skryf dat hulle wat sterf in God se teenwoordigheid is, 

dat daar soveel meer wag, dat God hulle nie vergeet nie. Dis soos die mooi storie van die tannie wat die 

predikant gevra het dat hulle haar met 'n vurk in haar regterhand moes begrawe. Die predikant was stom 

verbaas: Hoekom tannie? Sy het vertel van al die kerketes wat sy al in haar lewe bygewoon het. As die vrouens 

die hoofmaal se borde afgedek het, het hulle altyd gesê: hou jou vurk tannie, die beste kom nog. En die beste 

het beteken heerlike swartwoudkoek of appeltert met room- dit was natuurlik die poeding waarvoor sy die vurk 

moes hou. En dit was haar gunsteling deel van die ete. So dominee, begrawe my met die vurk en vertel die 

mense ek wou so begrawe word omdat die beste deel nog kom. Die ewige lewe. Dis soos die poeding by die 

kerketes! 

 



Vir ons wat leef in die ligstraal van Jesus se opstanding is die dood nie meer die einde van dit alles nie. Dit is 

bloot die begin van die ewigheid, die poort tot die ewige lewe, die begin van die beste deel van ons reis saam 

met God! 

 

Prediker skryf in vers 9 dat die lewe tot niks kom nie. Paulus skryf deur die genade van God is ek wat ek 

is. 

Dit lyk vir my soms of baie mense hierdie stelling van Prediker glo dat die lewe tot niks kom nie. Hulle 

hardloop hulle dood om genoeg bymekaar te maak en te geniet en uit die lewe te pers voordat hulle tyd uitloop. 

Skatte op aarde tel alles- skatte in die hemel moet wag vir later. 

 

Hoe lyk jou lewe as jy besef deur die genade van God is ek wat ek is? Ek is dankbaar- ek is dan hierdie produk 

van God se genade. Ek besef wat God vir my gedoen het is wat tel- dit is soveel belangriker as wat ek uit die 

lewe uithaal of waaragter ek alles aanjaag. Dit gee jou rustigheid en laat jou op verhoudings eerder as die 

versameling van goed konsentreer, want jy het hierdie skat in jou wat jy graag met ander wil deel. Jy word 

vrygewig, iemand wat ander kan help, want alles wat jy het is net genade en deur die Here aan jou gegee. Dit 

behoort eintlik maar alles aan Hom. As jy besef deur die genade van God is ek wat ek is, raak jy meer 

vergewensgesind, want jy besef wat God se genade met jou foute en tekortkominge gemaak het. Jy word 

iemand wat die lewe meer geniet as jy besef alles in my en van my word deur genade gestempel. Jy word ook 

soos Prediker se voorskrif iemand wat sy kos en sy glasie wyn met 'n bly gemoed geniet en vreugde vind in jou 

huweliksmaat en jou kinders en jou werk met toewyding doen. Die Prediker beveel die genieting van hierdie 

dinge aan omdat die lewe vir hom tot niks kom nie. Ons vind vreugde en genot in die lewe omdat die lewe in 

Christus tot Sy volle betekenis, tot alles gekom het. 

 

Graf lewe en oop graf lewe: 

Ek wil die lewe wat Prediker beskryf die term graf lewe gee. Dis inderdaad die vergeefse lewe wat Paulus in 1 

Kor. 15:32 beskryf: Laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Die lewe is nie vir Prediker werklik sinvol nie, 

want dit is hierdie gejaag na wind soos wat hy dit dikwels beskryf of tevergeefs en dit loop ten einde in die graf. 

Die dood is vir Prediker die einde van die lewe se horison.  En dit stempel vir hom alle lewe voor dit ook as 

sinloos en tevergeefs. Dis graflewe. 

 

Wat Paulus na Jesus se opstanding beskryf, is oop graf lewe. Dit beteken soos Paulus in Efes. 1 herinner, dat 

die krag van God wat Jesus uit die dood opgewek het, nou in my leef en werk deur die Heilige Gees. In jou en 

my lewe nou opstandingskrag. Dis krag vir die lewe hier en nou en krag om God te gehoorsaam in ons 

daaglikse lewenswandel. Die krag waarmee God Jesus uit die dood opgewek het, is nou tot ons beskikking om 

in ons lewe tot Sy eer te gebruik. Jesus se opstanding het die las van my sondige verlede en die foute agter my 

gebreek. Iemand skryf oor Jesus se opstanding se betekenis vir jou en my: Die grafsteen van sonde op my lewe 

is gelig, die steen van die onmoontlikheid om God en my naaste lief te hê, is gelig. Die opstanding van Jesus is 

die bewys vir jou en my dat God Jesus se offer vir ons sonde aanvaar het. Dit is die bewys dat Sy liefde op ons 



wag en dat ons Hom nie hoef te vrees nie. Die opstanding herinner ons dat Jesus die lewende Here is wat beloof 

het dat Hy by ons is elke tree en omstandigheid van ons lewenspad. 

 

Maar die opstanding vertel ons soveel meer: Dat die horison van jou en my lewe nie eindig by die dood nie. By 

ons dood as kinders van die Here breek die veel groter en heerliker horison van die ewige lewe voor ons oop. 

Een kommentator skryf oor die verskil in die teologie van die Prediker of Salomo en Paulus as volg: Solomon 

is focused on life under the sun. Paul is talking about life in the Son. Prediker praat baie oor lewe onder die 

son, hier op aarde en onder die toe hemel. Want God is vir Prediker baie ver en onkenbaar. Paulus en die Nuwe 

Testament praat oor lewe onder die Seun of veel meer nog in die Seun en onder die oop hemel van God se 

genade. Want God het in Sy Seun die hemel geskeur en na ons toe gekom. 

 

Baie van ons glo in die opstanding as feit van die Bybel. Maar ondanks die feit dat ons dit glo, kan ons leef asof 

Jesus nog in die graf is, asof God wispelturig is en ek so baie geestelik moet vermag om Hom tog tevrede te 

probeer hou. Ons kan selfs as kinders van die Here leef asof die hemel toe is en God ver en leef met hierdie 

angstigheid ek weet nie of God my goedgesind is of haat nie. Ons kan selfs as kinders van die Here hierdie 

graflewe van Prediker leef. Life is tough and then you die. 

 

Mag God jou en my al meer leer deur Sy Gees en Woord van oop graf lewe, lewe van uit Jesus se opstanding 

en oorwinning wat ook my oorwinning en my vrymaking beteken. Dis lewe onder die oop hemel van God se 

ewige genade vir jou en my- in lewe en in sterwe. Lied 415 beskryf dit vir my so mooi: 

Jesus leef en ek met Hom 

Weg is nou die dood se angel 

Nuut sluit Hy die toekoms oop 

Hy gee my 'n vaste hoop. 

Amen.  


