
Zinvol leven – Prediker 

Auteurs: Stefan Paas & Siebrand Wierda 

 

Wat geeft het leven zin? Waar genieten we van en waar gaan we voor? Dat zijn de kernvragen 

van het boek Prediker, maar ze zijn ook bijzonder actueel. 

 

‘Zinvol leven ‘is ontstaan in de jonge christelijke gemeenschap Via Nova in Amsterdam, waar 

vooral jonge mensen komen die midden in het leven staan. Dit boek is dan ook een zoektocht 

naar een praktische toepassing van de adviezen in het boek Prediker, in het leven van elke 

dag. Daarbij komen alle levensterreinen aan de orde: werk, geld, plezier, relaties en geloven. 

De lezer wordt uitgedaagd om zich hierover met behulp van de Bijbel een mening te vormen 

en aan de slag te gaan. Mee door de toegevoegde gespreksvragen kan ‘Zinvol leven’ ook een 

inspirerend boek voor kringen zijn. 

 

Alle hoofdstukken zijn gebaseerd op toespraken die Stefan Paas & Siebrand Wierda hielden 

in Via Nova, een jonge christelijke gemeenschap in Amsterdam (zie www.vianova-

amsterdam.nl). Via Nova is een open gemeenschap: in vrijwel elke samenkomst zijn mensen 

aanwezig van verschillende levensovertuigingen. 

 

Onderwerpen van de bijeenkomsten 
 

1). Het leven is zinloos, maar wel leuk Prediker 1:1-13, 2:1-11 en 5:18-19 

2). Werk, werk, werk Prediker 2:17-23 en 5:9-19 

3). Alles onder controle Prediker 3:1-11 en 9:1-12 

4). Relaties geven mij voldoening Prediker 4:7-12 en 7:25-29 

5). De zin van zen Prediker 4:17 – 5:6 

6). Kennis brengt mij aan de top Prediker 1:12-18 en 2:12-16 en 8:16,17 en 

12:12-14 

7). In een gezond lijf leef ik lang Prediker 11:7-12:8  

8). Leven in overvloed Prediker 1:9-11 en Johannes 10:1-10  

 

Achtergrondinformatie 
Het boek ‘Zinvol leven’ is uitgegeven door uitgeverij Boekencentrum in Zoetermeer. 

 

Andere literatuur over het boek Prediker 
1). Prediker – leven met vergankelijkheid - F van Deursen:  

https://www.bol.com/nl/p/prediker-leven-met-vergankelijkheid/666764752/ 

2). De boodschap van Prediker – Derek Kidner 

https://koopdebijbel.nl/bijbelstudie/bijbelstudie-serie/boodschap-van-prediker-derek-

kidner.  

3). Studiebijbel op het Oude Testament, deel 8, Psalmen II t/m Prediker 

https://www.gospel.nl/studiebijbel-ot-8-psalmen-2-prediker.html  

4). Spreuken, Prediker, Hooglied – Jochem Douma 

https://clcnederland.com/product/spreuken-prediker-hooglied-pod-9789043512091 
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