Inhoudsopgave 'Alles is zinloos ...'
Hoofdstuk 1
Inleiding op het Bijbelboek Prediker (Pred. 1:1-3)
Het boek, de schrijver en zijn achtergrond
Drie kernwoorden uit Prediker
Vluchtigheid
Zwoegen
Onder de zon
Hoofdstuk 2
De zin van het leven (Pred. 1:12-2:26)
Opbouw van het gedeelte
Prediker 1:12-17 - Inleiding op het betoog, overzien van het leven
Prediker 2:1-3 - Eerste vraagstelling
Prediker 2:4-10 - Eerste onderzoek
Prediker 2:11 - Eerste bevinding
Prediker 2:12-15 - Tweede onderzoek
Prediker 2:16 - Tweede bevinding
Prediker 2:17-19 - Eerste conclusie
Prediker 2:20-23 - Tweede vraagstelling
Prediker 2:24-26 - Tweede conclusie
Zijn de bevindingen van Prediker een blauwdruk voor ons leven?
Hoe doen wij dan ons levensonderzoek?
Wat is dan de zin van ons leven?
Romeinen 14:7 en 8
Kolossenzen 3:3 en 4
Efeze 5:17-21
Besluit
Hoofdstuk 3
Alles heeft Zijn tijd (Pred. 3:1-15)
Tijd en zondeval
God als Schepper en Heerser over de tijd
Hoe krijgen wij inzicht in Gods plannen?
Gevolg van een juiste gerichtheid
Hoofdstuk 4
Onrecht (Pred. 3:16-4:6)
Wat is onrecht?
Waarom ervaren wij als gelovigen nog onrecht?
Hoe nu verder?
Tot slot ...
Hoofdstuk 5
Eenzaamheid (Pred. 4:7-12)
Wat is de oorzaak van eenzaamheid?
God kent ons verdriet
Is dit alles?
Besluit
Hoofdstuk 6
Belofte maakt schuld (Pred. 4:17-5:6)
Wat je belooft, moet je doen

De leugen afgelegd
Staan in de vrijheid
Hoofdstuk 7
Hebzucht en hoe het anders kan (Pred. 5:7-6:12)
Wat Prediker zegt
Onze denkfout: wij hebben rechten en bezit
Hoe het anders kan ...
Hoofdstuk 8
De (harde) realiteit - deel I (Pred. 7:1 en 2)
"Een goede naam is beter dan goede olie ..." (Pred. 7:1a)
"... de dag van de dood is beter dan de dag dat iemand geboren wordt" (Pred. 7:1b)
"Het is beter naar een klaaghuis te gaan dan naar een huis te gaan waar een feestmaal
gehouden wordt. Dat is immers het einde van iedere mens, en de levende moet het ter harte
nemen" (Pred. 7:2)
Een treurig leven?
Hoofdstuk 9
De (harde) realiteit - deel II (Pred. 7:3-14)
Het hart van wijzen (Pred. 7:4)
De bestraffing van een wijze (Pred. 7:5)
Wijsheid is goed (Pred. 7:11)
Wijsheid biedt schaduw en leven (Pred. 7:12)
Wijsheid om verder te leven (Pred. 7:13 en 14)
Hoofdstuk 10
Een wijze raad - deel I (Pred. 7:15-29)
Waarom maken goede mensen slechte dingen mee? (Pred. 7:15)
Waarom maken slechte mensen goede dingen mee? (Pred. 7:20 en 29)
Onze beperkte blik (Pred. 7:21 en 22)
De Mens onder duizend (Pred. 7:27 en 28)
Een wijze raad (Pred. 7:16-19)
Besluit
Hoofdstuk 11
Een wijze raad - deel II (Pred. 8:1-9)
Er is wijsheid te vinden (Pred. 8:1)
Gehoorzaam de overheid (Pred. 8:2-5a)
Er is geen grip op het leven (Pred. 8:5b-8)
Hoofdstuk 12
Een wijze raad - deel III (Pred. 8:10-17)
Zelfs geen graf voor de oprechten (Pred. 8:10)
Het uiteindelijke lot van de goddelozen (Pred. 8:11-14)
Accepteer het leven, het duurt maar even (Pred. 8:15-17)
Hoofdstuk 13
Neem het leven zoals het is (Pred. 9:1-12)
Wij weten de toekomst niet (Pred. 9:1 en 2)
Tijd en toeval treft ons allen (Pred. 9:11 en 12)
Een triest bestaan? (Pred. 9:3-6)
Leef voor God en geniet! (Pred. 9:7)
Zorg goed voor je lichaam (Pred. 9:8)

Geniet van elkaar (Pred. 9:9)
Doe je werk naar behoren (Pred. 9:10)
Tot slot ...
Hoofdstuk 14
De wijsheid van de arme (Pred. 9:13-18)
Een treffend voorbeeld
De actualiteit
Wat is nu wijsheid?
Hoofdstuk 15
'Tegeltjeswijsheden' (Pred. 10:1-11:8)
Overeenkomst met Spreuken
Deel ruimhartig uit
Het goede leven is betrekkelijk
Het zoete in ons leven
Hoofdstuk 16
Geniet van de jeugd (Pred. 11:9-12:1)
Je bent jong en je wilt wat
Stress in de bloei van het leven
Twee belangrijke principes om te kunnen genieten
Een gezonde geest in een gezond lichaam
De jeugd is eindig
Hoofdstuk 17
In de bloei van de ouderdom (Pred. 12:1-14)
Verval van het lichaam (Pred. 12:1-8)
Vernieuwing tijdens aftakeling
Een wolk van getuigen
Hoofdstuk 18
Vrees God! (Pred. 12:9-14)
De woorden van Prediker
Een wijze raad

