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Dit zijn de woorden van Kohelet, de zoon van David,
koning in Jeroesjalajim.
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1. De woorden van Kohelet – Overal waar staat „de woorden van”
zijn het woorden van berisping, zoals in (Devariem 1:1): „Dit zijn de
woorden die Mosjé sprak,” en (ib. 32:15): „En Jesjoeroen werd vet.”
En in (Amos 1:1): „De woorden van Amos.” en (ib. 4:1): „Luister naar
deze woorden, koeien van Basjan!” (Rasji).
Dit zijn de woorden van Kohelet… de zon komt op… alle rivieren
stromen naar de zee – Hij bedoelt met de zon, de maan en de zee een
slecht mens, die geen beloning heeft. Zo wordt het geleerd in Sifré
(Dev.1:1). Ik heb daarvan geleerd dat deze afdeling gaat over de
goddeloze, die vergeleken wordt met de opkomende zon, die uiteindelijke toch ondergaat. Een andere verklaring: Alle rivieren stromen
in de zee – Wat betekent dit? Dit betreft afgodendienaren, de dwazen
die zichzelf neerwerpen voor het water en denken dat het iets wezenlijks bevat, want ze zien de Grote Zee, waar al de rivieren in uitmonden, en de zee raakt niet vol, maar ze begrijpen niet dat het steeds
hetzelfde water is dat in de zee stroomt. Ze stromen van onder de
diepte en komen weer boven de grond en stromen dan weer in de zee
en zo herhaalt zich dat. Daarom stoppen de rivieren nooit en raakt de
zee niet vol, en niet omdat het iets wezenlijks bevat (Rasji).
Kohelet – [Hij wordt zo genoemd] omdat hij veel wijsheid verzamelde
(kv e – kiheel – verzamelen) en elders (Misjlee 30:1) wordt hij Agoer,
de zoon van Jakee genoemd, omdat hij al de wijsheid verzamelde (r"dt
– agar – verzamelen) en dat weer uitspuwde. En sommigen zeggen dat
hij al deze woorden uitsprak in een bijeenkomst van mensen (kv e v" c –
behakheel) (Rasji).
Metsoedat David verklaart dat de hoogste wijsheid alleen bereikt kan
worden op drie manieren: 1. door diepgaande studie van het onderwerp, door de diverse meningen met elkaar te vergelijken en te beslissen welke de beste is; 2. wanneer men de kennis verkrijgt van iemand
die bekend staat om zijn wijsheid, het allerbeste is dan wanneer
iemand zijn kennis overdraagt aan zijn zoon, omdat een vader nu
eenmaal de beste bedoelingen voor zijn zoon heeft en hem de waarheid
zal vertellen; 3. Wanneer men de kennis verkrijgt op basis van eigen
ervaring en dat geldt met name wanneer de ervaring wordt opgedaan in
aanwezigheid van vele geleerden die de zaak zorgvuldig onderzocht
hebben. Daarom begint de samensteller van dit boek met „De woorden
van Kohelet,” om daarmee aan te duiden dat de woorden in dit boek
gebaseerd zijn op vele bronnen van wijsheid, van bekend staande

7

KOHELET 1 – t ,kve
Godvrezende geleerden, die verzameld ( «uc vkveba ) werden door een
groot en Godvrezend man, namelijk Koning David, die bekend stond
om zijn wijsheid en die hij doorgaf aan zijn zoon, Sjlomo, die na hem
koning was over Jeroesjalajiem.
Nog een andere verklaring is dat Koning Sjlomo deze woorden
uitsprak tijdens het Soekot-feest na het sjemitta-jaar (het zevende jaar,
waarin het land braak ligt), wanneer het hele volk, mannen, vrouwen
en kinderen bij elkaar kwam en bij welke gelegenheid de koning voor
las uit de Tora (zie Devariem 31:10-13). Die ceremonie werd Hakheel
– verzameling – genoemd. Het woord Kohelet wordt dan in verband
gebracht met het woord Hakheel. Het is een van de mogelijke redenen
dat dit boek tijdens het Soekot-feest in de synagogen wordt gelezen.
De zoon van David – Hij was koning, de zoon van een koning, een
wijs man, de zoon van een wijs man, een rechtvaardig man, de zoon
van een rechtvaardig man (Midrasj Rabba Kohelet).
Koning in Jeroesjalajim – De stad van de wijsheid (Rasji).

:kcv k«$Fv" ohkc&v k$cv& ,kv«º e r"nt ohk c&v k'cv& !c
Zinloze nutteloosheden, zei Kohelet, zinloze nutteloosheden,
alles is zinloos!

2

2. Zinloze nutteloosheden – Kohelet klaagt over alle schepselen van

de zeven dagen van de Schepping (Rasji).
Zinloos – Het Heb. woord kcv& – haveel – is gepunctueerd met een
chatav patach [onder de letter v& – hee – omdat het een status
constructus is [d.w.z., het hoort bij het volgende woord], namelijk
letterlijk: de „zinloosheid der nutteloosheden.” Zeven zinloosheden
worden er opgenoemd, corresponderend met de zeven dagen van de
Schepping (Rasji op basis van Midrasj Rabba I, i:2). De Midrasj
vervolgt en zegt dat alles wat in de zeven dagen van de Schepping
geschapen werd, op den duur verloren zal gaan.
De Targoem verklaart dat Sjlomo met Goddelijke inspiratie voorzag
dat het koninkrijk van zijn zoon Rechavam in tweeën gesplitst zou
worden door Jeravam, de zoon van Nevat, en dat Jeroesjalajiem en het
Beit HaMikdasj (de Heilige Tempel) verwoest zou worden in de toekomst, daarom verzuchtte hij dat alles wat hij en David, zijn vader,
hadden opgebouwd zinloos was.

:Jn (v" ,j$"
" T k«n&gH" J Ikº n&gkfC o·stk iIr,
 Hvn!
" d
Welk nut heeft de mens van al zijn moeite, al zijn gezwoeg
onder de zon.

3

3. Welk nut – Welke beloning en wat blijft er van over (Rasji).
De Geleerden van de Midrasj wilden het Boek Kohelet niet opnemen
in Tanach, want er staat „Welk nut heeft de mens van al zijn moeite.”
Betekent dit ook dat de inspanning van het leren van Tora ook
8
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nutteloos is? Maar bij nadere overweging verklaarden zij: Hij zei niet
van alle inspanning, maar van zijn eigen moeite [van het nastreven van
bevreding van aardse behoeften), maar men moet zwoegen in de Tora.
Metsoedat David verklaart: Dit is wat Kohelet bedoelt: wat wint een
mens met al zijn zwoegen onder de regering van de zon? Dat is de
inspanning van het vergaren van bezittingen, een bezigheid die onder
invloed is van hemellichamen (en hij noemt met name de zon, omdat
die de grootste is van alle hemellichamen en de meeste invloed heeft.
Daarom wordt zij de ‘koningin van de hemel’ genoemd (Jeremia
44:18).
Onder de zon – In plaats van de Tora, die „licht” genoemd wordt,
zoals er staat geschreven (in Misjlee 6:23): „En de Tora is licht.” Al
zijn inspanning, in plaats van zich bezig te houden met Tora, wat levert
het hem op? (Rasji).
Rav Hoena zei in naam van Rav Chilfai: Alle arbeid van een mens
vindt plaats „onder de zon” [hier op aarde], maar zijn beloning vindt
plaats boven de zon [in het leven na dit leven] (Midrasj Rabba I, 3:1).
En de Targoem verklaart: alle inspanning van de mens ter bevrediging
van zijn aardse behoefte is zinloos, alleen het ingespannen Tora leren
levert een beloning op in de Komende Wereld.

:,s n«g o$kIgk .r tvu tCº rIs u Qk «v rIS!' s
4 Een generatie gaat, een generatie komt, maar de aarde blijft
altijd bestaan.

4. Een generatie gaat, een generatie komt – Hoe hard de booswicht

ook zwoegt en arbeidt om te onderdrukken en te roven, hij overleeft
zijn werken niet, want de generatie gaat en een andere generatie komt,
en neemt alles weer van zijn zonen weg, zoals er geschreven staat (Ijov
20:10): „Zijn zonen zullen de armen tevreden stellen” (Rasji).
Maar de aarde blijft altijd bestaan – Maar wie zijn het die blijven
bestaan? De nederigen en de eenvoudigen, die zichzelf omlaag brengen tot de aarde, zoals er geschreven staat (in Tehilliem 37:11): „Maar
de nederige zal de aarde erven.” En Midrasj Tanchoema zegt: Al de
rechtvaardigen van Israël worden ‘aarde’ [of ‘land’] genoemd, zoals er
geschreven staat (in Malachi 3:12): „Want je zult een begerenswaardig
land zijn” (Rasji).
(Metsoedat David) Verklaart dat als een vraag: „Blijft de aarde altijd
bestaan?” Slijt de aarde niet net als een kledingstuk?
R. Abba ben Kahana heeft gezegd: De generatie die komt moet net zo
geacht worden als de vorige generatie, opdat je niet zult zeggen: ‘Als
R. Akiva nu geleefd had, zou ik Tora onder hem studeren,’ of ‘als R.
9
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Zera en R. Jochanan nu geleefd hadden, zou ik onder hen Misjna
leren.’ Maar de Geleerden die in jouw dagen leven moet je achten
zoals de Geleerden in voorgaande generaties (Midrasj Kohelet I,4:4).
De Targoem interpreteert: Een generatie van rechtvaardigen verlaat de
wereld vanwege de zonden van een generatie van booswichten die hen
opvolgen, en de aarde zal altijd blijven bestaan om de zonden te
dragen van de mensheid.

tUv j$
" rIz ;3tIJ InIe
º nk
 t4 u Jn·
 (v" tcU Jn
 (v" j$"rzu! v
:oJ
De zon komt op en de zon gaat onder en snelt naar zijn plaats
waar hij [weer] opkomt.

5

5. De zon komt op – Een generatie gaat en een generatie komt, zoals

de zon ’s ochtends opkomt en ’s avonds weer ondergaat, vol verlangen
om weer op te komen op de plaats waar hij gisteren is opgekomen,
daar zal hij ook vandaag opkomen (Rasji).
Weten we niet dat de zon opkomt en ondergaat? Echter, het betekent
dat voordat de zon van een rechtvaardig mens ondergaat, zorgt hij
ervoor dat de zon van een ander rechtvaardig mens opkomt. Op de dag
dat R. Akiva stierf werd R. Jehoeda HaNasi geboren – een zon kwam
op en een zon ging onder. En zo ook op de dag dat R. Adda ben Ahava
overleed werd zijn zoon R. Hamnoena geboren – een zon kwam op en
een zon ging onder (Midrasj Kohelet I,5:1).

jU
" rº v QkIv cc «x | c'cIx iI·pmkt ccIxu oIrº Skt QkIv!u
:jU
" rv c$J uh,«chc xk"
 gu
De wind keert naar het zuiden en draait weer via het
noorden, telkens draaiend keert hij om en al draaiend keert de
wind weer terug.

6

6. De wind keert – Rasji verklaart dit vers als betrekking hebbend op
an a v" jur
" – roeach hasjèmesj – ‘het verlangen van de zon’, zoals in
Jechezkel 1:12, dat hij vertaalt met: „Overal waar het hun wens was
om te gaan.” Wij hebben echter hier vertaald overeenkomstig de
opvatting van Ibn Ezra, die meent dat het onderwerp hier de wind is.
Al draaiend keert hij terug – Ook morgen zal hij de hele omloop, die
hij gisteren doorlopen heeft, weer opnieuw doorlopen en ook vandaag
(Rasji).
Keert naar het zuiden – Altijd overdag (Rasji).
En draait weer om via het noorden – Altijd ’s nachts (Rasji).
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Telkens draaiend keert hij om – Naar het oosten en naar het westen,
dat hij soms overdag en soms ’s nachts passeert. In [het seizoen]
Tamoez gaat het er doorheen en in [het seizoen van] Tevet gaat het er
omheen (Rasji). Rasji zinspeelt hier op de verklaring in de Talmoed
[Bava Batra 25b] waar Rabbi Jehosjoea zegt: De wereld is als een tent,
waarvan ook de noordzijde gesloten is, en zodra de zon de noordwestelijke hoek bereikt heeft, draait hij rond achter het hemelgewelf,
zoals er gezegd is: „Hij gaat naar het zuiden en rond het noorden, enz.”
Hij gaat overdag naar het zuiden en keert ’s nachts via het noorden
weer terug [naar de plaats waar hij de volgende ochtend weer
opkomt].” R. Jehosjoea verklaart dan verder: Hij gaat rond en rond, en
keert terug in zijn omloopbaan [om de aarde]. Dit gedeelte van het vers
heeft betrekking op de oostelijke en westelijke horizon. Soms omcirkelt de zon hen [wanneer hij in de winter er achter langs gaat] en soms
passeert hij hen [wanneer hij er ’s zomers doorheen gaat]. Rasji vervolgt: Ook de booswichten, ongeacht hoe hoog hun zon ook rijst, hij
zal uiteindelijk weer omlaag gaan. Het geeft niet hoe groot hun macht
is, tenslotte keren ze terug tot de vuilnisbelt. Ze kwamen van een
smerige plaats en ze keren terug naar een smerige plaats. [Rasji verklaart
in heel zijn commentaar op dit vers dat dit betrekking heeft op de zon en
niet op de wind, zoals wij vertaald hebben].

oIe: nk
 t t·kn UBbht oHv" u oºHvk
" t ohfk« v ohk jBvk
" F!z
:,fkk ohcJ o$v o3J ohfº k« v ohk jBv'
"J
Alle beken stromen naar de zee, maar de zee wordt niet vol;
naar de plaats, vanwaar de beken komen, keren zij telkens
terug, om weer verder te gaan.

7

7. Alle beken stromen naar de zee – Want [hun water] blijft daar niet
in, omdat de oceaan hoger gelegen is dan de hele wereld, zoals er staat
geschreven [Amos 5:8]: „Hij roept het water van de zee en giet het uit,
enz.” En vanwaar kan met iets uitgieten? Van boven naar beneden. En
de rivieren stromen in de tunnels onder de bergen van de oceaan en
stromen voortdurend, en dat is de betekenis van: „naar de plaats, vanwaar de beken komen, keren ze telkens terug” (Rasji).
Ibn Ezra verklaart het fenomeen dat de zee niet gevuld raakt, ondanks dat
alle rivieren daarin stromen: het water van de zee verdampt en dat vormt
de wolken, die hun water als regen weer terug laten vallen op de aarde,
waar het in de rivieren verzameld wordt en zo weer terugstroomt naar de
zee.
Metsoedat David verklaart: Al het water stroomt naar de zee, alsof het de
zee wil vullen tot aan zijn oever, maar de zee wordt niet vol – we zien
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met onze eigen ogen dat de zee niet gevuld wordt, dus ze bereiken hun
doel niet.
Alle beken stromen naar de zee, maar de zee wordt niet vol – De
wijsheid van een mens is in zijn hart, maar het hart wordt nooit
gevuld. Al de beken – Dat is Tora [die vergeleken wordt met water]
die een mens studeeert, maar hij krijgt er nooit genoeg van (Midrasj
Kohelet).
Naar de plaats, vanwaar de beken komen, keren zij telkens terug
– Dus ze werken zichzelf tegen en verhinderen hun eigen plan [om de zee
te vullen]. Dit bewijst ook dat alle inspanning nutteloos is (Metsoedat
David).

ih g"4 g$"CG ,t«k

r·Cs" k Jht k$"fUht«k ohg
º dh ohr cS vk
" F!j
:"g«n( n iz«t t$kN,t
 «ku ,Itº r k
Alle woorden vermoeien, geen mens kan ze uitspreken, geen
oog kan zich eraan verzadigen, geen oor kan gevuld worden
met wat het hoort.

8

8. Alle woorden vermoeien, enz. … geen oog kan zich eraan verzadigen – Dit slaat terug op: „Welk nut heeft de mens, enz.” [v. 3] wanneer
hij de Torastudie afwisselt men ijdele woorden. Dat is alleen maar
vermoeiend en hij zal niet in staat zijn alle woorden te begrijpen en
wanneer ze in het bereik van de ogen komen, zal het hem niet tevreden
stellen, en wanneer zijn oor het hoort, zal het er niet door gevuld worden
(Rasji).
Metsoedat David vertaalt: Alle dingen vermoeien, enz. [In het
Hebreeuws kan ohr cs – devariem – zowel ‘woorden’ als ‘dingen’
betekenen.] Wanneer iemand zwoegt en zijn doel bereikt, stopt hij met
werken, maar als hij met zijn gezwoeg zijn doel niet bereikt, zwoegt hij
eindeloos verder. Sjlomo zegt dat alles nutteloos is, want men bereikt
nooit zijn doel, dus is het zwoegen vermoeiend.
Als zelfs de vier elementen – de aarde [vers 4], het vuur [gesymboliseerd
door de zon in vers 5], de wind [vers 6] en het water [vers 7] – hun doel
nooit bereiken, welk nut heeft dan het menselijk zwoegen? (Ibn Ezra).

ih$tu v·GgH J tUv vG&
º gB" (v
 nU
" vºh v H J tUv vhv(v
 n!
" y
:Jn (v" ,j$"
" T JsjkF
Wat geweest is, zal weer zijn en wat gebeurd is zal weer
gebeuren; er is niets nieuws onder de zon.

9

9. Wat geweest is, zal weer zijn – Alles wat hij leert [op profaan gebied],

zal niets nieuws zijn. Hij zal alleen ontdekken wat er al was, wat geschapen werd in de zes dagen van de Schepping. Maar wie constant Tora
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KOHELET 1 – t ,kve
studeert, ontdekt steeds nieuwe inzichten daarin, zoals er staat geschreven
in (Misjlee 5:19): „Haar borsten zullen je te allen tijde verzadigen.” Net
zoals een borst het kind, dat er behoefte aan heeft, bevredigt, zo zijn de
woorden van Tora [Eroevien 54b]. En we lezen in traktaat Chagiga dat
Rabbi Eliëzer ben Hyrcanus dingen gezegd heeft, die het oor nimmer
gehoord heeft, namelijk over de hemelse wagen (Rasji).

ohnº k«gk vhv rcF tUv· Jsj vzvt r r$"nt«HJ r3cS J$h!h
:Ubb pK n vhv r$J&t
Is er iets waarvan men kan zeggen: ‘kijk, iets nieuws!’ dan
was het er al vóór onze tijd.
10

10. Is er iets – dat je onder ogen komt onder de zon, waarvan de spreker

zal zeggen: „Zie, dit is iets nieuws!” Maar het is niets nieuws, want het
bestaat al eeuwen lang, er is alleen maar „geen herinnering aan van
vroegere [generaties].” Daarom lijkt het nieuw.

ov k v'hv h t«k U:hv H J ohAb «rj& t" k o4d" u oh·b«Jtr k iIrf z ih$t!th
:vb«rj& t" k Uhv H J o$g iIrº Fz
Er is [alleen maar] geen herinnering aan de vroegere
[gebeurtenissen of generaties], en ook aan de latere [gebeurtenissen of generaties] zal bij hen die later komen geen herinnering zijn.
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11. Ook hen die later komen – zullen niet herinnerd worden door de

generaties na hen. En de Midrasj interpreteert dit als betrekking hebbend
op de uiteindelijke volledige uitwissing van de herinnering aan Amalek,
zoals er geschreven staat [in Ovadia 1:18]: „En het huis van Esav zal geen
overlevenden hebben” (Rasji).

:okJUrhC ktrG
 hk"g Qk3n h,h$
 hv ,kv«: e hbt& !ch
12

Ik, Kohelet, was koning over Israël in Jeroesjalajim.
12. Ik, Kohelet, was koning – over de hele wereld, en later over Israël, en

nog later over alleen Jeroesjalajim, en ten slotte alleen nog maar over mijn
staf, want er staat: „Ik was koning in Jeroesjalajim,” maar nu ben ik geen
koning meer (Rasji, op basis van Gittien 68b).

r$J&tkF k3"g vnº f jC" rU,ku JIr's k hC: k,
 t hT"
 ,bu! dh
ostv h$bc k oh3v«kBt iC",b gr: i"hb g | tUv oh·n(v" ,j"
" T vG&gb"
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:IC ,I$bg& k"
Ik heb met heel mijn hart gezocht en met wijsheid getracht
alles te doorgronden wat er onder de hemel gebeurt, [maar]
dat is een pijnlijke bezigheid, die God de mens gegeven heeft,
om er zich mee bezig te houden.

13

13. Ik heb met heel mijn hart gezocht – In Tora, hetgeen wijsheid is, en
ik heb erin nagedacht over al het kwaad dat hierboven vermeld staat en
wat begaan werd onder de zon, en ik overwoog dat het een pijnlijke taak is
die de Heilige, gezegend is Hij, de mens heeft voorgezet: „het leven en het
goede, de dood en het kwade” [Devariem 30:15] (Rasji).
Een pijnlijke bezigheid – Het is een slechte gewoonte voor hen (Rasji).
Om er zich mee bezig te houden – Heb.: «uc ,«ub&gk" – laänot bo – om er
zich mee bezig te houden. Het woord i"hb g – injan – kan worden
opgevat als een uitdrukking voor een tehuis (i«ugn – maön), of woning,
en het kan ook worden opgevat als een uitdrukking voor diepe studie
(iuhg – ioen) en gedachte en dat geldt ook voor «uc ,«ub&gk" – (Rasji).
Gegeven – Voor hem geplaatst heeft (Rasji).

k«3Fv" v$Bv u Jn·
 (v" ,j"
" T UG&
 gB" J ohG&
º gN" vk
" F,t h,h
 t4 r!sh
:jU
" r ,U$grU kcv
Ik heb alles gezien wat er onder de zon gemaakt is, maar alles
is ijdel en najagen van de wind.
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14. En najagen van de wind – [Ook hier interpreteert Rasji het woord
roeach als ‘wens, verlangen.’] Het breken van de wil, zoals [in Jesjaja
8:9]: „Verbrijzel (ug«r), volken, en wees gebroken.” Ten slotte zal hij
hartzeer krijgen (Rasji).

:,IbNv k k$"fUht«k iIrx j u i«·e, k k"fUht«k ,UgD n!
 uy
Wat verdraaid is, kan niet recht worden gemaakt en wat
ontbreekt, kan men niet tellen.
15

15. Wat verdraaid is – Wat tijdens zijn leven verdraaid werd, zal niet
na zijn dood recht gebogen kunnen worden. Wie zich inspande vóór
Sjabbat, zal op Sjabbat te eten hebben. Onze Geleerden verklaarden
dat dit betrekking heeft op iemand die intiem was met een voor hem
verboden vrouw en daar een mamzer van krijgt, of op een Torageleerde die van Tora is afgeweken, en die oorspronkelijk recht was,
maar krom geworden is (Rasji op basis van Chagiga 9a).
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hT p xIv
"4 u hT k'"
 Sd v v4B v h:b t& r«ºntk hC ko
 g h'bt& hT r C"4 S! zy
v$tr h3Ck u o·kJUrhk"g h"bpk v$hvrJ&
 tkF k3"g vnº f j
:,"gsu v$nf j vCr v"
Ik zei tegen mezelf: „Zie, ik heb grotere en meer wijsheid
verworven dan ieder die ooit vóór mij was in Jeroesjalajim en
mijn hart zag heel veel wijsheid en kennis.
16

16. Ik zei tegen mezelf – Nu ik gevallen ben van mijn voetstuk, zei ik
bij mezelf: „Wie zou tegen mij gezegd hebben dat ik in deze toestand
zou geraken?” (Rasji)

hT g sE" h ,U·kf G u ,Ik
 k«v ,"gs$" u vnº f j ,"gs" k hC k v'bT t u!zh
:jU
" r iI$hg r" tUv v$zo"DJ
Ik heb me met heel mijn hart ingezet om wijsheid te vergaren
en om onwijsheid en dwaasheid te leren kennen, maar ik weet
[nu] dat ook dat alleen najagen van de wind is.
17

17. Ik heb me ingezet – Ik heb mij met heel mijn hart ingezet om de
aard van de wijsheid te kennen, wat het doel ervan is, en de aard van
de krankzinnigheid en dwaasheid (Rasji).
Onwijsheid – Heb. ,«ukk«v – saaiheid en verwarring van gedachten.
Een uitdrukking van ‘vermenging’ zoals [in Jesjaja 1:22]: „verdund
(kujn) met water” (Rasji).
Maar ik weet – Maar ik weet nu dat ook wijsheid onwijsheid bevat.

:cItf n" ;h$xIh ,"gS" ;h$xIhu x"g·Fcr vnf j c«$rC h3F!jh
Want door veel wijsheid ontstaat ook veel frustratie, en wie
zijn kennis vermeerdert, vermeerdert zijn smart.

18

cIy· c vtrU vjn G c v3fX"
 bt& t3Bvfk hCº k C hb t& hT r'" nt!t c
:kcv tUvo"
 d v$Bv u
2

Ik zei tegen mezelf: „Kom, laat ik wat [wijn] mengen met
vreugde en plezier hebben”; maar ook dat bleek zinloos te zijn.
2) 1. hC k C hbt& hT r n" t – Ik zei tegen mezelf – Als dat zo is, dan zal ik
1

afzien van wijsheid en ik ga mij alleen nog maar bezighouden met
drinken (Rasji).
vfX"
 bt& – Laat ik mengen – Heb. vfx"
 bt& , een uitdrukking voor het
15
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mengen van wijn met water of met kruiden om die beter drinkbaar te
maken, zoals in (Misjlei 9:2): „Zij mengde (vfx n) haar wijn,” het
mengen van wijn met water om het te verbeteren of het mengen van
wijn met kruiden voor gekruide wijn (Rasji).
cIyc vt rU – om plezier te hebben – Heb. vt rU , zoals ,«utrU c«uyC .
Als wijsheid ergernis veroorzaakt, laat ik het schieten en keer ik terug
en ga ik mij bezighouden met plezier en wijn (Ibn Ezra).
kcv tUv o"d – maar ook dit bleek zinloos te zijn – Want ik zag met
behulp van profetie dat er veel ongeluk komt ten gevolge van lachen.
Belsjatsar stierf bij een feestmaaltijd en de bevolking van de generatie
van de Vloed verdronk als gevolg van de overvloedige goedheid die U
over hen uitstortte (Rasji).

:vG«g v«$Zvn" vjn G kU
 k·kIvn hT r" nt eIj G k!
 c
2

„Vrolijkheid”, zei ik, „is vermengd” en over vreugde [zei ik],

„wat wordt daarmee bereikt?”
2. hT r n" t eIjG
 k – „Vrolijkheid,” zei ik – is vermengd met huilen en
zuchten (Rasji).

vjn G kU
 – en over vreugde – Wat voor goeds wordt daarmee bereikt?
Het einde ervan is verdriet (Rasji).

vnf jC" d'v«b hIC k u h·rGC,
 t ihH" C" QIJ
$ n k hCº k c hT r" T!d
ostv h'bc k cIyA v4z ht vt: r tr
 J&
 t s"g ,Ukº f x C z«jBtk u
:ovh
 Hj" h$nh r"Px n ohn"º (v" ,j"
" T UG&gh" r'J&t
Ik zocht in mijn hart om mijn lichaam te goed te doen aan
wijn, maar mijn hart bleef zich gedragen met wijsheid, en
intussen bleef ik mij vast houden aan de dwaasheid, totdat ik
zou zien wat beter is voor de mensen, wat ze zouden moeten
doen onder de hemel, gedurende het aantal dagen dat ze
leven.
3. hC k c hT r T" – ik zocht in mijn hart – Ik keerde terug om in mijn hart

3

te zoeken om het allemaal te behouden: feest vieren, wijsheid en
dwaasheid, en me over te geven aan wijn en feesten en mijn lichaam
daarmee te verwennen. Ieder vreugdevol feest wordt vT ( n genoemd
vanwege de wijn (Rasji).
vnf j"C dv« b – zich gedragen met wijsheid – Zelfs als mijn lichaam
zich te buiten gaat aan wijn, wordt mijn hart geleid door wijsheid, zich
vasthoudend aan Tora (Rasji).
16
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,Ukf x C z«jtB k u – vasthouden aan dwaasheid – aan dingen die mij
toeschijnen als dwaasheid, waarvan ik zeg (Misjlee 30:1): „G-d is met
mij, ja G-d is met mij en ik zal in staat zijn,” bijvoorbeeld het dragen
van sja’atnez en het vermengen van kruiden in een wijngaard, hetgeen
Satan en de volken van de wereld bespotten en zo zegt hij (verderop,
7:18): „Het is goed dat je dit vasthoudt,” en ook met betrekking tot
Sjaoel, aan wie het dwaas toe leek om zowel mannen, vrouwen,
kinderen en zuigelingen te doden, maar het was de opdracht van de
Alomtegenwoordige, en hij noemde het dwaasheid (Rasji).
Metsoedat David verklaart: Ik zocht naar de juiste manier om die drie
dingen samen vast te houden: het vieren van wijnfeesten, die het
lichaam verwennen en er voor zorgen dat men dik en vet wordt, mij te
laten leiden door de wijshed van Tora en vast te houden aan dwaasheid, d.w.z., dingen die niet het lichaam in gaan, maar waar de mensen
naar verlangen, zoals mooie gebouwen, muziekinstrumenten en dergelijke.
totdat ik zou zien – Ik zal die alledrie vasthouden totdat is gezien heb
wat de beste manier is voor de mensen hoe zich te gedragen onder de
hemel, gedurende hun leven. Dat wil zeggen, dat als ik de beste manier
gevonden heb, zal ik die kiezen en de rest laten schieten.

:ohn rF hk hT g$"
 yb ohTº C hk h,h'
 bC h·G&gn" hT k"
 Sd v!
 s
Ik heb voor mijzelf grote dingen ondernomen: ik heb voor
mezelf huizen gebouwd en wijngaarden geplant.
4. hG&gn" hT k S" d v – ik heb voor mezelf grote dingen ondernomen – In

4

de dagen van mijn grootheid (Rasji). Toen ik mij aan alle drie die
levenswijzen hield heb grote dingen gedaan, huizen gebouwd, enz.
(MD).
De Targoem interpreteert: Ik maakte veel grote werken in Jeroesjalajim; ik bouwde voor mijzelf huizen: de Tempel, om verzoening te
doen voor Israël, en het koelhuis voor de koning en de Kamer van de
Gehouwen Steen als studiehal voor de Geleerden, en de Hal en het
Tribunaal van Gehouwen Steen, waar de Geleerden zaten en rechtspraken. Ik maakte een ivoren troon als zetel voor de koning. Ik plantte
voor mijzelf wijngaarden in Javne om daar druiven te kweken voor
wiju voor mijzelf en de rabbijnen van het Sanhedrin en ook om
plengoffers te brengen op het altaar, van oude en nieuwe wijn.

:hr P kF .$g ovc hT g$"
 ybu oh·xS r pU
" ,IBD" hkº h,h
 Gg!v
5

Ik maakte voor mezelf tuinen en boomgaarden en daar
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plantte ik allerlei soorten fruitbomen.
5. ohx S r pU
" – boomgaarden – want Sjlomo herkende met zijn wijsheid
de aderen van de aarde: welke ader leidt naar Koesj en daar plantte hij
pepers; welke leidt naar een stuk land voor johannesbroodvruchten en
daar plantte hij johannesbroodbomen. Want al de aderen van de landen
komen naar Zion, waarvandaan de wereld is gevormd, zoals er staat
geschreven (Tehilliem 50:2): „Vanuit Zion, de alles inbegrepen
schoonheid.” Daarom wordt er gezegd: „alle soorten fruitbomen.”
(Midrasj Tanchoema, Kedosjiem 10) (Rasji).
De Targoem interpreteert: Ik maakte voor mijzelf bewaterde tuinen en
boomgaarden en ik zaaide allerlei soorten kruiden, sommige daarvan
voor voedsel en anderen voor dranken en nog anderen voor medische
doeleinden. En allerlei aromatische kruiden. Ik plantte er niet
vruchtendragend bomen en allerlei welriekende bomen en alle vruchtenbomen en de grenzen werden gevormd door de muren van de stad
Jeroesjalajim tot aan de oever van het water van Siloam.

:ohm
 g j$
" nIm r"g"h ovº n ,IeJ v" k oh·n ,IfrC hk h,h$
 Gg!u
Ik maakte voor mezelf vijvers met water, om van daaruit een
bos met jonge bomen te bevloeien.
6. ohn ,IfrC – vijvers met water – zoals een soort visvijver, die ze in
6

de grond graven (Rasji).
Ibn Ezra verklaart dat dit vijvers waren, waar het regenwater in
vergaderd werd om een bos te bewateren waar niet-vruchtendragende
bomen groeien, zoals cedars en junipers.

re4 c Kvbe n o"D h·k vhv ,h"chbcU
 ,Ijº pJU
 ohs c&g h,h4
 b e!z
:okJUrhC h"bpk U$hvJ k«3Fn hkº vhv vC r v" it«'mu
Ik kocht slaven en slavinnen en ik had leden van mijn
huishouding; ik bezat ook rund- en kleinvee, meer dan allen
die vóór mij in Jeroesjalajim waren.

7

leden van mijn huishouding – Die waren verantwoordelijk voor alles
wat het huis nodig had, zij werkten niet als slaven (MD). Ibn Ezra
identificeert deze leden van de huishouding als slaven die als slaaf
geboren werden [kinderen van slaven] en niet gekochte slaven.

h,h
 G4 g ,I·bhs N v" u ohfkn ,$"KdD xU
 cvº zu ;xFo"D hk hT x'"
 bF!j
:,ISJ u v$SJ ostv h$bC ,I3dbDg& ," u ,Ir: Ju ohr J hkA
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Ik heb voor mijzelf zilver en goud opgestapeld en de schatten van koningen en landen; ik verzamelde verschillende
soorten muziekinstrumenten, met alles waar mensen van
genieten, en wagens en rijtuigen.
8. ohf kn ,"KdD xU
 – en de schatten van koningen – die bestonden uit

8

goud, zilver en edelstenen, die koningen verzamelen in hun schatkamers (Rasji).
,Ibhs N v" u – en landen – de schatten van handelaren (Rasji).
,«ur(u ohr ( – verschillende soorten muziekinstrumenten – Dit is de
vertaling volgens Rasji, maar Metsoedat Zion vertaalt met „zangers en
zangeressen.
ostv h$b C ,I3dbDg& ," u – begerenswaarlijke dingen waar mensen van houden
(Ibn Ezra).
,ISJ u vSJ – wagens en rijtuigen – Heb. ,«us( u vs( – schitterende
rijtuigen, overdekte wagens, en in de Gemara vinden we dat een vs(
(wagen) zowel een kist als een kast kan zijn (Rasji). Volgens Ibn Ezra:
veroverde vrouwen.
De Targoem interpreteert: Ik verzamelde voor mij zelf allerlei zilveren
en gouden schatten, want zelfs weegschalen en hun gewichten maakte
ik van fijn goud. De schatten van de koning en de landen werden mij
als tribuut gegeven. Ik maakte verschillende soorten muziekinstrumenten voor de Levieten, om daarop te spelen tijden de offeringen en
lieren en fluiten voor de zangers en zangeressen om te zingen op de
wijnfeesten en tot plezier van mannen en kinderen. En ik maakte
gebouwen met buizen om warmwater te vervoeren.

h,nf j ;$"t o·kJUrhC h"bpk v$hvJ k«3Fn hT p xIv
"º u hT k"
 sdu! y
:hK vsn$ g
Ik werd dus groot en ik vergaarde meer dan wie dan ook
vóór mij in Jeroesjalajim en ook behield ik mijn wijsheid.
9. hK vsn$ g h,nf j ;$"t – ook behield ik mijn wijsheid – Ik verloo9

chende mijn wijsheid niet ondanks dit alles, maar het bleef bij mij en
ik vergat het niet. Een andere verklaring: en het bleef mij bij om mij
tegen dit alles te beschermen.

hCA k,
 t hT g4
 b" nt«k o·vn hT k"
 mt t$«k hºb" hg Ukt& J rJ&t k«fu! h
hek j v$hvvzu hkº n&gkFn "jn4 G h'Ckh
 F vj: n Gk
 Fn
:hk n&gkFn
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En ik onthield mijn ogen van niets dat zij verlangden en ik
onthield mijn hart van geen enkele vreugde en mijn hart
genoot van al mijn inspanning en dit was mijn loon voor al
mijn gezwoeg.
hT k"
 mt t«k – ik onthield ... van niets – Ik hield ze niet op een afstand

10

om ervan te scheiden en zo staat het ook (in Bamidbar 11:25): „en
scheidde af (kmthu") van de geest, die op hem rustte, en legde die op de
.... de oudsten.” Het is zoals bij een kandelaar, waaraan men vele
andere kaarsen aansteekt, maar zijn licht vermindert niet.
hek j v$hv vzu – en dit was mijn loon – Nadat ik dit alles gedaan had,
heb ik van dit alles niets meer over, dan dit. Rav en Sjmoeël hebben
hierover een meningsverschil: de een zegt zijn staf en de ander zegt
zijn beker. Een «ushe is een beker van aardewerk, waaruit men drinkt
(Gittin 68b). Anderen in de Midrasj Aggada (Kohellet Zoeta 2:8)
interpreteren deze hele afdeling als betrekking hebbend op de
studiezalen, studenten en synagogen, [als volgt]:
ohm
 g j" nIm
 r"gh" – Een bos vol jonge bomen [vers 6] – dat is het
onwetend volk, dat op de velden en in de wijngaarden werkt.
Het volgende is de interpretatie van de Midrasj Kohelet Zoeta:
[Vers 4] ohT C hk h,h
 bC – Ik bouwde voor mezelf huizen – dat zijn
synagogen en studiezalen.
ohn rF hk hT g y" b – Ik plantte voor mezelf wijngaarden – Dat
betreft de „wijngaard” in Javne. Vroeg Rabbi Elazar ben
Azarja: was daar dan een wijngaard? Echter, de
Tora-geleerden zaten daar in rijen, zoals een wijngaard.
[vers 5] ohx S r pU
" ,IB"D hk h,h
 G g – Ik maakte voor mezelf tuinen en
boomgaarden – Dit zijn de grote Misjnajot, zoals de Misjna
van Rabbi Akiva, de Misjna van Rabbi Hosaja, de Misjna
van Rabbi Chia en de Misjna van Bar Kappara.
en ik plantte daar allerlei soorten fruitbomen – Dat is de
Babylonische Talmoed, waarin die Misjnajot zijn opgenomen.
[vers 6] ,IfrC hk h,h
 G g– Ik maakte voor mezelf vijvers – Rabbi
Chanina zei: dat zijn de predikers. Rabbi Chia zei: dit zijn de
leraren van Tanach en Misjna.

hT k"
 ngJ kngc U hsº" h UG
 gJ hG&
" gnk
" fC h:b t& h,h
 bpU!th
,j$"
" T iIr,
 h ih$tu jU
" rº ,UgrU kcv4 k«$Fv" v4B v u ,IG&
· gk"
:Jn (v"
11

Daarna keerde ik mijn [aandacht] naar alles wat mijn
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handen gedaan hadden en naar al de inspanning waarvoor ik
gezwoegd had, en zie, alles is nutteloos en frustratie en er is
geen voordeel onder de zon.
11. hbt
& h,h
 bpU – daarna keerde ik mij – naar al mijn daden, maar er is
geen voordeel in hen, want in alles schoot ik te kort (Rasji). Metsoedat
David verklaart: Nadat ik dit alles gedaan had, wendde ik mij om en
keek naar wat ik allemaal gedaan had en overwoog mijn daden. En zie,
het is allemaal zinloos want het levert geen blijvend voordeel op.
en frustatie – Want toen ik dit allemaal deed, was mijn wens dat het
allemaal voor altijd zou blijven bestaan, maar mijn wens werd gebroken, want zo was het niet (MD).
en er is geen voordeel – Er zit geen voordeel aan de dingen waar ik
mij mee heb beziggehouden, hier onder de zon (MD).
De Targoem verklaart: Maar er is complete beloning voor goede daden
in de Komende Wereld!

vn | hF ,U·kf x u ,Ik
 kIvu vnº f j ,Itr k hb t& h,h'
 bpU!ch
:UvUGg rcFr
 J&
 t ,$t QkNº v" hr&jt" tIcHJ os: tv
12

Daarna richtte ik mijn aandacht op wijsheid, waanzin en
dwaasheid, want wat is de mens, die na de koning komt, die
alles al gedaan heeft?
12. vnf j ,Itr k hbt
& h,h
 bpU – daarna richtte ik mijn aandacht op
wijsheid – Ik wend mij af van mijn bezigheden om na te denken over
Tora en waanzin en dwaasheid, de straf voor overtredingen.
QkN v" hr&
jt" tIcHJ ostv vn hF – want wat is de mens, die na de
koning komt – om hem te smeken betreffende een decreet die zij
tegen hem hebben uitgevaardigd en die ze al hebben uitgevoerd. Het is
beter voor hem om eerst na te denken over zijn daden en dan ontdekt
hij dat het onnodig is om te smeken. Metsoedat David verklaart: Hoe
belangrijk is een mens dat hij dwaasheid verwerpt en filosofeert over
dwaasheid dat de Koning geschapen heeft. Heeft Hij dat dan voor niets
geschapen?

iIr$ ,h
 F ,U·kf X vi
" n vnf jk" iIr3,
 h J$HJ hbtº h,hC
 tru! dh
:QJ «jvi
" n rIt v
En ik zag in dat er voordeel bestaat in wijsheid boven
dwaasheid, zoals het licht een voordeel heeft boven duisternis.
13
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13. En ik zag – Naderhand zag ik met mijn verstand dat het inderdaad
juist is om dwaasheid te verwerpen Niettemin, het was niet voor niets
geschapen, want de reden dat wijsheid een voordeel heeft, is alleen
omdat er dwaasheid bestaat, want als er geen dwaasheid bestond, zou
de glorie van de wijsheid niet bekend zijn, want niets is manifest als er
tegenstelling voor bestaat. Net zoals de goedheid van licht alleen
bekend is in contrast met duisternis. God schiep de dwaasheid opdat
de glorie van de wijsheid manifest zijn zijn (MD).
,Ukf X v" in – boven dwaasheid – Dat is slechtheid (Rasji).

hT g"
 shu Q·kIv QJ «j C" khxF v" u IJt«
º rC uhbhg ofjv!
 sh
:oKF,
D t v$re h sjt v$re N J hbto"
º d
Een wijs mens heeft ogen in zijn hoofd, maar de dwaas
wandelt in duisternis en ik realiseer mij ook dat hetzelfde lot
hen allemaal treft.
14. IJt«rC uhbhg ofjv – Een wijs mens heeft ogen in zijn hoofd – Hij
14

zal vanaf het begin [van dat wat hij gaat ondernemen] bedenken wat
het resultaat aan het einde [ervan] zal zijn (Rasji). Sforno verklaart: Hij
ziet hoe de toekomst zich ontwikkelt, en zal als resultaat daarvan soms
huidige genoegens verwerpen vanwege toekomstig [te verwachten]
schade. Hieraan zien we dat intellect een niet fysieke kracht is die de
toekomst beoordeelt. Maar de dwaas wandelt in duisternis – Zonder
de toekomst te zien [d.w.z., zonder rekening te houden met een mogelijke slechte uitkomst in de toekomst] en daardoor struikelt hij (Sforno).
hbt o"d hT g s" hu – en ik realiseer mij ook – Ook ik, die de wijze prijst
boven de dwaas, weet dat ze beiden zullen sterven (Rasji).
Een wijze – Een wijsmens heeft ogen in zijn hoofd. Hij [Kohelet]
vergelijkt een wijze met iemand die kan zien, omdat hij ogen in zijn
hoofd heeft, zodat hij overal kan gaan waar hij wil en hij zal de rechte
weg voor zich zien en de kronkelweg, maar de dwaas wandelt in het
duister en weet niet waarover hij struikelt. Dit weet ik, maar ik weet
ook dat iedereen het zelfde lot wacht (Ibn Ezra).
Metsoedat David licht toe: Hij [Kohelet] verklaart nu hoe de glorie van
de wijsheid manifest wordt dankzij het bestaan van de dwaas, zoals de
goedheid van het licht [manifest wordt] dankzij het bestaan van de
duisternis. De wijze man weet dat hij ogen in zijn hoofd heeft, op een
hoge plaats, waarmee hij in de verte kan kijken. Dus dat doet hij ook
en hij overziet de weg van verre, opdat hij niet zal struikelen. De
dwaas echter begrijpt dit niet en zijn ogen zien niet in de verte, zodat
22
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het is alsof hij in duisternis wandelt, en hij stoot zijn voet tegen de
rotsen. Daarom, zonder de dwaas, die struikelt omdat hij niet kijkt op
de weg, wordt het voordeel van de wijze, die wel kijkt naar de weg,
niet manifest. Zo ook zou het voordeel van licht niet manifest worden
zonder duisternis.

vNCku hbrºe h hbt& o"D khx F v" v're n F hC: k C hAb t& hT r n"4 tu! uy
:kcv vzo"DJ hCº k c hT r" Cs u r·,«h zt hbt& hT n3"
 fj
En ik zei bij mijzelf: „Zoals het gebeurt met de dwaas, zo zal
het ook mij overkomen. Dus waarom dan ben ik wijzer?” En ik
zei tegen mezelf: „Dat is ook nutteloos.”
15. hC k C hbt
& hT r n" tu – En ik zei bij mijzelf – d.w.z., daar ze allebei

15

sterven, misschien denk ik bij mezelf vanaf nu, dat zoals er gebeurt
met slechte mensen, zo zal het ook mij overkomen, dus waarom zal ik
dan rechtvaardiger zijn? (Rasji)
hC k C hbt& hT r n" tu – En ik zei bij mijzelf – dat als ik zo denk, dan is dat
zinloos, want de herinneringen aan een wijs mens en aan een dwaas
zijn niet aan elkaar gelijk. Na hun dood worden ze niet allebei op de
zelfde manier herinnerd, want de een zal ten goede worden herdacht en
de ander zal ten slechte worden herinnerd (Metsoedat David).
De Targoem identificeert de dwaas met Koning Sjaoel, die zich dwaas
gedroeg door zich niet te houden aan de opdracht van Hasjem om
Amalek te vernietigen. Kohelet mijmert: En ik zei bij mijzelf: „Zoals
het Sjaoel, de zoon van Kisj, is overkomen, de koning die zich niet had
gehouden aan de opdracht die hem was geboden betreffende Amalek,
en het koninkrijk was hem afgenomen, zo zal het mij ook overkomen.
Dus waarom ben ik wijzer geworden dan hij?” En ik zei tegen mijzelf
dat dit ook zinloos was, er is niets anders dan de geboden van Hasjem.

oh'nHv" rIcF J C o·kIgk khxF vo
" g o3fjk iIrCf z iht4 KhF!
 zy
:khx F vo
" g ofjv ,U$nh Qh3tu jFº J
 b k«Fv" oht Cv"
Want er is geen eeuwige herinnering aan de wijze, evenmin
als aan de dwaas, aangezien alles op den duur wordt vergeten.
En hoe zal de wijze sterven zoals de dwaas?
16

16. Want er is geen eeuwige herinnering – Zelfs na de dood is er
voordeel, want voor eeuwig zullen die twee gelijk worden herinnerd,
maar de één tot lof en de ander tot schande (MD). Dus hoe kan men
zeggen dat het einde van de wijze is als het einde van de dwaas
(Targoem)?
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jFJ
 b k«Fv" oht Cv" ohn Hv" rcF J C – aangezien alles op den duur wordt
vergeten – Want ik zie hoe slechte mensen die geleefd hebben en die
zeer succesvol waren, maar in de dagen die na hen komen, zijn al hun
heldendaden vergeten (Rasji).
khx F v" og ofjv ,Unh Qht u – En hoe zal de wijze sterven zoals de
dwaas? – Ik zie de rechtvaardige slagen na hun dood ten bate van hun
kinderen, zoals bijvoorbeeld (Wajjikra 26:42): „En Ik zal mij Mijn
verbond met Jaäkov herinneren, enz.” en (Jeremia 2:2): „Ik herrinner
me voor jou de liefde van je jeugd.” (Rasji)

,j"
" T vG&gB" J vG&
º gN" v" hk" g g'"r hF ohºH j"
" v,t h,t4
 b Gu! zh
:jU
" r ,U$grU kcv k«$Fvh
" F Jn·
 (v"
Nu kreeg ik een afkeer van het leven, want wat ik gedaan
had onder de zon, was slecht [in mijn ogen], want alles is
vruchteloos en najaging van de wind.
17. ohHj" v" ,t h,t
 bGu – Nu kreeg ik een afkeer van het leven – Want
17

hij zag door profetie de generatie van Rechavam, die slecht was (Rasji).
Metsoedat David verklaart: Ik haat en minacht het leven terwijl ik nog
leef, als ik zie wat er allemaal gedaan wordt in deze wereld, waar de
zon schijnt, want dat doet me veel verdriet en het is niet aangenaam
voor de ogen.
Want alles is vruchteloos – Alles wat men doet is vruchteloos en
nutteloos. Bovendien, het is frusterend, want van niets wat men doet
ervaart de uitvoerder voldoening of realisatie van zijn verwachtingen
(Metsoedat David).

Jn·
 (v" ,j"
" T kng h$bt& J hkº n&gkF,t hb t& h,t'
 bGu! jh
:hr&jt" v$hv H J ostk UBjh
º Bt
"J
En ik kreeg een hekel aan al mijn harde werk waarvoor ik
mij uitgesloofd had onder de zon, dat ik zou nalaten aan wie
na mij zou komen.
18

18. Ik kreeg een hekel aan al mijn harde werk – Ik haat en minacht
alle inspanning waarmee ik rijkdom verzameld heb, om die achter te
laten voor degene die mij zal opvolgen (Rasji).
De Targoem interpreteert: Ik haatte al mijn gezwoeg onder de zon in
deze wereld, want ik zal het achterlaten voor mijn zoon Rechavam, die
mij zal opvolgen en zijn bediende Jeravam zal komen en de Tien
Stammen van hem afnemen en het halve koninkrijk erven.
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hkº n&gkfC yk" J
 hu kfº x It vh v h o'fjv g" sIh
: hnU!yh
:kcv vzo"D Jn·
 (v" ,j"
" T hT n"
 fjJ u hT k$"
 ngJ
En wie weet of hij wijs of dwaas zal zijn. En hij zal regeren
over al mijn werken, waarvoor ik gezwoegd heb en dat ik
bereikt heb met wijsheid onder de zon. Maar ook dat is allemaal nutteloos.
19. kcv vz o"D – Ook dit is allemaal nutteloos – Dit is ook een van die
19

nutteloze dingen die in de wereld geschapen werden, dat een wijs mens
moet zwoegen en de dwaas erft het van hem (Rasji).
Sforno verklaart:
Wie weet – of ik het nalaat aan een wijs man, die het zodanig
verstandig zal beheren, dat het de wil van de Schepper zal vervullen en
ik beloond zal worden om dat ik daar dan bij instrumentaal zal zijn.

,j$"
" T hT k"
 ngJ knº gvkF k"L
g h·Ck,
 t Jt"hk hbt& h,I$
 Cx" u! f
:Jn (v"
En ik twijfelde of ik moest wanhopen voor al het werk
waarvoor ik gezwoegd had onder de zon.
20. Jt"
 hk hbt& h,IC
 x" u – En ik twijfelde of ik moest wanhopen – om niet
20

meer te zwoegen en te ploeteren (Rasji).
Sforno verklaart:
Ik zal stoppen met te hopen dat ik dankzij mijn wijsheid de verdienste
zal hebben mijn bezittingen na te laten aan een wijs man die er zijn ziel
mee zal perfectioneren, zodat ik met hem beloond zal worden.

oIstkU
 iIr·J f cU
 ,"gs" cU
 v$nf jC I3kn&gJ os: t JhhF!
 tf
:vCr" v$gru kcv v$zo"D Ieº k j UBbT
 h ICkn" g t'«KJ
Want er is een man die zwoegde met wijsheid en met kennis
van zaken en vakbekwaamheid, maar hij moet zijn deel
afstaan aan iemand die er niet voor gewerkt heeft: ook dit is
zinloos en zeer slecht.
21. ost Jh hF – Want er is een man – De klaarblijkelijke interpretatie

21

is overeenkomstig de eenvoudige betekenis ervan, maar de Midrasj
Aggada in Tanchoema (Buber, dl.1, blz. 24) interpreteert het als een
uitdrukking met betrekking tot de Heilige, gezegend is Hij, van Wie
gezegd wordt (Jechezkel 1:26): „En op de troon was een beeltenis die
25
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op een mens leek.” (Rasji)
vnf jC Ikn&gJ – Die zwoegde met wijsheid – zoals er geschreven staat
(Misjlee 3:19 e.v.): „Hasjem vormde de wereld met wijsheid... Met
Zijn kennis werden de diepten gespleten,” en aan de schepselen die er
niet in zwoegden, gaf Hij er een aandeel in (Rasji).
vCr" vgru kcv vz o"D – Ook dit is zinloos en zeer slecht – En dat werd
een generatie van ledigheid en het kwaad van de mensen werd groot op
aarde tijdens de generatie van de vloed (Rasji).
Metsoedat David verklaart dit vers als volgt: Soms heeft iemand zijn
bezittingen verkregen door zich in te spannen met wijsheid, kennis en
eerlijkheid en het zou daarom gepast zijn als hij dat allemaal zou
kunnen houden tot zijn dood, waarna hij het aan zijn kindeen kon
nalaten. Maar zo gebeurt het niet, want tijdens zijn leven geeft hij het
tegen zijn wil weg aan iemand die daar niet voor gewerkt heeft, daar
recht op had om het van hem te erven. In dat geval is de accumulatie
van bezittingen zinloos, want het helpt niets, want hij werd gedwongen
om het weg te geven tijdens zijn leven.

kng tU$vJ I·Ck iIhg r"cU
 Ikº n&gkfC ostk v'Ivvn hF!
M cf
:Jn (v" ,j$"
"T
Want wat heeft een mens aan al zijn gezwoeg en rugbrekende arbeid onder de zon?
22. vIv vn hF – Want wat heeft, enz. – Want welk voordeel heeft een
22

mens aan al zijn gezwoeg en rugbrekende arbeid en zorgen, als hij
alles aan anderen nalaat (Rasji). Wat is het goede dat een mens ziet om
zich te laten verleiden tot zwoegen en harde arbeid (MD)?

c"fJt«k vkh"KC" o"D Iºbhbg xg" f"4 u ohc«: tf n" uhnhkf hCF!df
:tUv kc$v vzo"D I·Ck
Want al zijn dagen zijn pijnlijk en zijn bezigheden een bron
van ergernis, zelfs ’s nachts vindt zijn hart geen rust; ook dit is
nutteloos.

23

23. Want al zijn dagen – Al zijn dagen zijn gevuld met pijn van de
tegenslagen van de tijden en in al zijn noodzakelijke bezigheden zal hij
ergenis ondervinden, want doorgaans blijken zijn zaken niet georganiseerd te zijn als hij zou willen. En wie van plan is om rijkdom te vergaren, die vindt zelfs ’s nachts geen rust tengevolge van zijn vele zorgelijke gedachten (Metsoedat David).
zijn bezigheden – Zijn gewoonten (Rasji).
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Ibhbg x"gf" u – en zijn bezigheden – Al de dingen die hij onderneemt zijn
vol fustratie als hij ziet dat zijn plannen niet in vervulling gaan (Ibn
Ezra).
vkhK" C" o"D – Zelfs ’s nachts – kan hij niet slapen omdat hij zich zorgen
maakt over zijn werkzaamheden. (Metsoedat David).
ook dit – is één van de nutteloosheden die heersen over de wereld
(Rasji).

cIy IJ3 p"
 b,t vCtr v u v,º Ju k"ft«HJ ostC cIyih
' t!
 sf
:thv ohv«kBtv s$"Hn h3F hbtº h,h
 tr v«zo"D I·kn&gC"
Is het niet goed voor een mens dat hij eet en drinkt en genoegen
schept in zijn inspanning? Ook dit, zo heb ik gezien, is van God
afkomstig.
24. ostC cIy iht – Is het niet goed voor een mens – Dit is een vraag.
24

[Is het niet goed voor een mens] dat hij eet en drinkt en zich vermaakt?
Dat wil zeggen, laat hem tegelijkertijd recht doen en rechtvaardig zijn
terwijl hij eet en drinkt, zoals gezegd was tegen Jehojakiem (Jeremia
22:15): „At en dronk je vader niet, terwijl hij recht deed en
rechtvaardig was? Toen ging het hem goed” (aldus de interpretatie van
Rasji). Metsoedat David interpreteert: laat een mens royaal zijn met
zijn bezittingen en ze niet oppotten. Laat hij met zijn bezittingen rechtvaardige en liefdadige dingen doen, zodat zijn ziel daarin bevrediging
vindt.
ook dit – D.w.z., hoewel iemand dit in eigen hand heeft, zag ik met
mijn verstand dat het een geschenk voor de mens is van Hasjem om
zijn hart daartoe te neigen [d.w.z., om zijn geld voor liefdadigheid te
gebruiken], want de meeste mensen doen dat niet (MD).

:hBN n .U$j JUj h h$nU k3"ft«h h$n hF!vf
25

Want wie zal eten en wie zal zich haasten, behalve ik?
25. kft«
" h hn hF – Want wie zal eten – Waarom zal ik geen genoegen
scheppen in wat ik eet en drink? Wie heeft meer dan ik recht om te
genieten van het voedsel waar ik voor geploeterd heb en wie zal zich
haasten om zijn behoeften te bevredigen aan wat ik geproduceerd heb,
behalve ikzelf? Alleen slechte mensen hebben de neiging om hun
bezittingen op te potten voor anderen.
behalve ik – Dat is de eigenscahp van een slecht mens, die voor
anderen verzamelt [d.w.z., die rijkdom vergaart, dat uiteindelijk naar
anderen gaat (Rasji).
De Targoem interpreteert: Want wie houdt zich bezig met Tora en wie
is de man die de grote Dag van het Oordeel vreest, welke dag zeker zal
27
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komen, behalve ik?

KtyIj
 k" u v·jn G u ,"gs" u v$nf j i3",b uhºbpk cIY J ostk h'F!uf
v$zo"D ohv«kB
º tv hbp k cIyk ,, k xI:bf k u ;IxtB k iAhbg i,"4 b
:jU
" r ,U$grU kcv
Want een mens die goed is in Zijn ogen heeft Hij wijsheid
gegeven en kennis en vreugde, maar aan de zondaar heeft Hij
een bezigheid gegeven om te verzamelen, om het te geven aan
iemand die goed is in Gods ogen. Ook dit is zinloos en
frustratie.
26. uhbpk cIYJ
 ostk hF – Want een mens die goed is in Zijn ogen – In
26

de ogen van God, zoals hierboven (vs. 24) vermeld: „Ook dit is van
God afkomstig” (Rasji). Wiens daden goed zijn in Gods ogen (MD).
vjn G u ,"gs" u vnf j i," b – heeft Hij wijsheid gegeven en kennis en
vreugde – Een hart om zich bezig te houden met Tora en de geboden
en om zich te verheugen met zijn portie eten, drinken en kleding
(Rasji).
;IxBtk ihbg i," b tyIj"
 ku – maar aan de zondaar heeft Hij een
bezigheid gegeven ;IxBtk – om te verzamelen – Een gewoonte en een
interesse om te verzamelen en op te potten en om dat te geven aan
iemand die goed is in Gods ogen, zoals er staat geschreven (Ester 8:2):
„en Ester stelde Mordechai aan over het huis van Hamman” (Rasji).
Maar aan de zondaar gaf hij de behoefte in zijn hart om veel rijkdom te
vergaren, opdat dit gereserveerd zal worden voor een rechtvaardig
mens, die alles zal krijgen (MD).
vzo"D – ook dit – Ook dit is een van de nutteloosheden die gegeven
was aan de schepselen, dat ze zouden zwoegen en iemand anders
neemt het [de vruchten ervan] (Rasji).
en frustatie – Want het wordt tegen zijn wil van hem afgenomen
(MD).
De Targoem interpreteert: Want aan een mens wiens daden goed zijn
in Zijn ogen, geeft Hij wijsheid en kennis in deze wereld en vreugde
met de rechtvaardigen in de Komende Wereld, maar aan de zondaar
heeft hij de kwalijke neiging gegeven om geld en vele bezittingen te
verzamelen, die van hem zullen worden afgenomen en gegeven zullen
worden aan diegene die goed is in Gods ogen. Dit is ook zinloos en
frustatie voor de zondaar.
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:ohn(v" ,j$"
" T .pjkfk ,$gu i·nz k«F"k!t d
3 1 Alles heeft zijn vastgestelde tijd en er is een tijd voor ieder
ding onder de zon.
(3) 1. inz k«Fk" – alles heeft zijn vastgestelde tijd – Laat de verzamelaar van rijkdom zich om niets verheugen, want ook al bezit hij het nu,
de rechtvaardige zal het toch erven, alleen de tijd is daar nog niet voor
gekomen, want alles heeft zijn vastgestelde tijd wanneer het zal gebeuren (Rasji).
Metsoedat David verklaart: Er is geen toeval, alles gebeurt op zijn tijd
vanwege een oorzaak die daarvoor zorgt.
.p j kfk – voor ieder ding – Alle dingen worden ohm p&j genoemd in
de taal van de Misjna. Metsoedat David vertaalt hier: „alles wat een
mens begeert.” Want niet op ieder moment begeert een mens hetzelfde.
Het ene moment begeert hij dit en een ander moment begeert hij
precies het tegenovergestelde.
ohn(v" ,j" T" – onder de zon – d.w.z., alle dingen die in deze wereld
gedaan worden.

:"gUyb rI$eg& k" ,gu ,"gy"º k ,g ,Un· k ,gu ,skk ,$g!c
Een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te
planten en een tijd om wat geplant is te rooien.
2. ,s
 kk ,g – een tijd om te baren – Na negen maanden (Rasji).
2

Metsoedat David licht zijn verklaring op vers 1 nader toe: soms wil
iemand dat hem een kind geboren wordt en soms wil hij dat het zal
sterven.
,Unk ,gu – en een tijd om te sterven – Iedere generatie heeft zijn
beperkte aantal levensjaren (Rasji).
,"gy" k ,g – een tijd om te planten – Een volk en een koninkrijk (Rasji).
rIe&gk" ,gu – een tijd om te rooien – Er komt een tijd dat het wordt
opgeheven (Rasji).

:,Ibc k ,$gu .Irp k ,$g tIPº r k ,gu dIr&vk" ,'g!d
Een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te
breken en een tijd om te bouwen.
dIr&vk" ,g – een tijd om te doden – Een heel volk, wanneer de tijd
3

voor hun straf gekomen is, zoals er geschreven staat (Jesjaja 14:30):
„en wie er nog over is, zal Hij ombrengen” (Rasji). Jesjaja voorspelt
het einde van het Filisjtijnse rijk.
tIPr k ,gu – en een tijd om te helen – Hun ruïnes, zoals er geschreven
29
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staat over Egypte (Jesjaja 19:22): „en ze zullen terugkeren tot Hasjem
en Hij zal hun gebed accepteren en hen genezen” (Rasji). M.D.
verklaart: soms wil men genezen.
Irp k ,g – een tijd om af te breken – De muur van de stad, als er zo
bepaald is, zoals er staat geschreven (Nechemja 1:3): „en de muur van
Jeroesjalajim is afgebroken.”
,Ibc k ,gu – en een tijd om te bouwen – Zoals er geschreven staat
(Amos 9:11): „en Ik zal het herbouwen zoals in vroeger tijden.”
Metsoedat David verklaart: soms wil men een bres in een muur slaan
en soms wil men het gat dichten.

:sIer ,$gu sIp x ,$g eIjº G k ,gu ,IFc k ,'g!s
Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te
weeklagen en een tijd om te dansen.
4. ,IFc k ,g – een tijd om te huilen – Op Tisja beAv (de negende Av).
eIjG k ,gu – en een tijd om te lachen – In de toekomst, zoals er
4

geschreven staat (Tehilliem 126:2): „Dan zullen onze monden gevuld
zijn met gelach.”
sIpx ,g – een tijd om te weeklagen – In een rouwtijd.
sIer ,$gu – en een tijd om te dansen – Met bruid en bruidegom.

,gu eIc&
º jk" ,g oh·bc&t xIbF ,gu ohºb c&t QhkJ v" k ,L
g!v
:eC j" n e«$jr k
(Er is) een tijd om stenen te gooien en een tijd om stenen te
vergaren, een tijd om te omhelzen en een tijd om ver te blijven
van omhelzing.
5. ohbc&t Qhk J
 v" k ,g – een tijd om stenen te gooien – De jeugd van

5

Israël werd verspreid toen de Tempel verwoest werd, zoals er geschreven staat (Eicha 4:1): „De heilige stenen zijn verstrooid.”
ohbc&t xIbF ,gu – en een tijd om stenen te vergaren – om hen uit de
ballingschap te verzamelen, zoals er geschreven staat (Zecharja 9:16):
„En op die dag zal Hasjem God Zijn volk als een kudde in veiligheid
brengen, als edelstenen in een kroon zullen ze fonkelen op het land.”
M.D. verklaart: soms wil men de stenen uit zijn huis verwijderen,
opdat men er niet over struikelt en een andere keer wil men stenen
verzamelen om er mee te bouwen.
eIc&jk" ,g – een tijd om te omhelzen – (Jeremia 13:11): „Want net
zoals een gordel als het ware vastkleeft aan de lendenen van een mens,
zo heb ik ervoor gezorgd dat heel het huis Jehoeda aan Mij vastkleeft”
(Rasji).
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eCj" n e«jr k ,gu – en een tijd om ver te blijven van omhelzing –
(Jesjaja 6:12): „En Hasjem zal het volk verwijderen” (Rasji). M.D.
verklaart: soms wil men iemand, een vriend of een naaste familielid
omhelzen en soms wil men ver van iemand blijven. De Targoem interpreteert: er is een tijd voor iemand om zijn vrouw te omhelzen en er is
een tijd waarop hij haar niet mag omhelzen (bijvoorbeeld als ze
ongesteld is of als hij in de rouw is).

:Qhk J v" k ,$gu rIn J k ,$g sCº t" k ,gu JE c" k ,'g!u
Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om
te bewaren en een tijd om iets weg te doen.
6. JEc" k ,g – een tijd om te zoeken – Zoals er staat geschreven
6

(Jechezkel (34:16): „Ik zal de verlorenen zoeken.” Dit betreft diegenen
van Israël die verdwaald zijn (Rasji).
sCt" k ,gu – en een tijd om te verliezen – en een tijd dat Hij hen
verloor in de ballingschap, zoals er geschreven staat (Wajjikra 26:38):
„en jullie zullen verloren raken tussen de volken” (Rasji).
Metsoedat David verklaart: Er is een vastgesteld tijdstip dat men een
artikel verliest en er is een tijd dat men een artikel vindt.
rInJ k ,g – een tijd om te bewaren – (Bamidbar 6:24): „Moge
Hasjem je zegenen en beschermen,” wanneer jullie Zijn wil doen
(Rasji). Volgens Metsoedat David: soms wil men iets bewaren, opdat
een ander het niet zal meenemen.
Qhk J v" k ,gu – en een tijd om iets weg te doen – (Devariem 29:27):
„en heeft Hij hen naar een ander land gestuurd” (Rasji).

:rC s" k ,$gu ,IJ&
 jk" ,$g rIPº , k ,gu "gIr4 e k ,'g!z
Een tijd om te scheuren en een tijd om te naaien, een tijd om
stil te zijn en een tijd om te spreken.
7. g
" Ire k ,g – een tijd om te scheuren – [om het] Huis van David [te

7

verscheuren], zoals er geschreven staat (I Melachiem 14:9): „Ik heb
het koningschap van het Huis van David losgescheurd.” Of, volgens R.
Saädia Gaon: een tijd om kleren in te scheuren voor een dode (Rasji).
rIP, k ,gu – en een tijd om te naaien – (Jechezkel 37:17): „zodat ze
samen één geheel zullen worden in je hand,” en (ibid vs.12): „noch
zullen ze langer verdeeld zijn in twee koninkrijken.” Volgens M.D.:
een kledingstuk scheuren of de scheur weer naaien. Of volgens Saädia
Gaon: om nieuwe kleren te naaien voor bijvoorbeeld een trouwpartij.

:oIkJ ,$gu vnjk n ,$g t«ºbG k ,gu c«vtB k ,'g!j
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Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd
voor oorlog en een tijd voor vrede.
8. c«vt
B k ,g – een tijd om lief te hebben – Zoals er geschreven staat

8

(Dev. 7:13): „Hij zal je liefhebben” (Rasji).
t«bG k ,gu – een tijd om te haten – (Hosj. 9:15): „Al hun kwaad is in
Gilgal; daarom haat Ik hen” (Rasji). [Daar, in Hosjea 9:15, verklaart de
Targoem: Al hun kwaad was in Gilgal. In Gilgal was het Misjkan
opgezet toen Israël voor het eerst het land in kwam en daarom zet het
volk daar, in de tijd van Hosjea, hun afgodbeelden. Daarom was de
kwaadheid van God speciaal daar op hen gericht.]
Metsoedat David verklaart: om ergens van te houden of om er een
hekel aan te hebben.

:kn g tU$v rJ&tC" vGIg
º v iIr,
 Hvn!
" y
Welk voordeel heeft iemand van het werk dat hij met zijn
gezwoeg tot stand brengt?
9. vGIg
 v iIr,
 H vn" – Welk voordeel heeft iemand van het werk –

9

Wat is het voordeel van de slechte dingen waar hij voor zwoegt Ook
voor hem komt de tijd.... en dan is alles verloren (Rasji).
Metsoedat David verklaart: wat heeft het voor nut om je in te spannen
voor iets om het te krijgen, als je het een volgend moment niet meer
wilt hebben?

:IC ,I$bg& k" ostv h$bc k oh3v«kBt iC",b rJ&
4 t i:hbg v,t h,h
 tr!h
Ik heb gezien wat God de mens heeft opgelegd om zich mee
bezig te houden.
10. ,I$bg
& k" – zich mee bezighouden – Rasji vertaalt hier: zich
10

gedragen. Metsoedat Zion vertaalt hier: „onderdrukking en pijn.”
Metsoedat David vertaalt hier: „zich mee bezighouden.”

hkI C n oCº k C i",b ok«gv,t o'"D IT· g c vph vGg k«$Fv,
" t!
 th
ohv«kBtv v$GgrJ&
 t v3G&gN" v,
" t os: tv tmn
 ht«k rCJ&t
:;Ixs"gu Jt«$rn
Alles wat Hij gemaakt heeft is mooi op zijn tijd, ook de
wereldse [wijsheid] plantte Hij in hun harten, behalve het
begrip van wat God van begin tot eind gedaan heeft.
11. ITg c vph – mooi op zijn tijd – Als de tijd goed is, wordt de belo11

ning gegeven voor goede daden en op een slecht tijdstip worden
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slechte daden betaald (Rasji). Metsoedat David verklaart: Alles dat de
Heilige, gezegend is Hij, geschapen heeft, is prachtig, maar het moet
gebruikt worden op zijn bestemde tijd, niet op een ander tijdstip.
oCk C i," b ok«gv ,t o"D – ook de wereld plantte Hij in hun harten –
Ook de wijsheid van de wereld plantte Hij in de harten van de schepselen. Hij plantte het niet in de harten van iedereen, maar Hij gaf een
beetje aan de één en een beetje aan anderen, opdat de mens niet het
hele werk van de Heilige, gezegend is Hij, zou weten en de dag van
zijn dood zou weten en waarover hij zou kunnen struikelen, opdat een
mens zou leren berouw te tonen en tot inkeer kan komen omdat hij
weet dat hij misschien vandaag of morgen zal sterven. Daarom is het
woord ok«gv hier defectief geschreven [zonder de letter u ], een uitdrukking voor het verborgene (vnk&gv ), want als een mens zou weten
dat de dag van zijn dood nadert, zou hij geen huis bouwen, noch een
wijngaard planten. Daarom zegt hij (Kohelet) dat Hij alles schitterend
gemaakt heeft op zijn tijd. Het feit dat er een tijd is voor de dood is een
schitterend ding, want een mens denkt: „misschien is de tijd van mijn
dood nog ver weg,” en daar vertrouwt hij op en dan bouwt hij een huis
en plant een wijngaard en daarom is het heel mooi dat het voor hem
verborgen is (Rasji). Ibn Ezra interpreteert dat het een heel mooi ding
is dat de dood doorgaans op hoge leeftijd komt. Hij vervolgt: Hij heeft
in de mens zijn hart het idee geplant dat hij eeuwig blijft leven en daar
werkt hij voor.
Sforno verklaart Hij heeft alles mooi gemaakt op zijn tijd – Hij geeft
iedereen zijn onderhoud op zijn tijd. en: de wereldse wijsheid plantte
Hij in hun harten – Hij gaf hen algemene kennis, waarmee zij de
waarheid konden leren onderkennen en daarmee kunnen weten dat er
een Goddelijk Wezen is, Die over alles regeert, waar een mens geen
greep op heeft en die een mens niet kan begrijpen.

cIy ,IG&
$ gk" u jI
" nº G ko
 t hF o·C cIy ih$t h3F hT g sE" h!ch
:uhHj" C
Ik wist dat er niets beter voor hen is dan zich te verheugen
en goede dingen in hun leven te doen.
12. jIn
" G k – zich te verheugen – Ieder mens moet tevreden zijn met

12

zijn lot en doen wat goed is in de ogen van Hasjem (Rasji).
Metsoedat David verklaart: zich verheugen met het doen van goede
dingen, zoals liefdadigheid. Volgens de Targoem en Sforno moet men
zich verheugen met Tora.

,$"Tn" I·kn&gkfC cIy v$tru v,º Ju k"ft«HJ ostvkF o'"du! dh
33

KOHELET 3 – d

,kve

:thv ohv«kBt
En ook, ieder mens die eet en drinkt en geniet van al het
goede dat er is aan al zijn zwoegen, dat is een geschenk van
God.
13

13. En ook, ieder mens – Dit heeft betrekking op iemand die dit niet
bevat met zijn verstand, maar zijn natuurlijke aard beïnvloedt hem om
te eten en te drinken en blij te zijn met wat goed is, d.w.z., om te
kiezen om liefdadigheid en goed werk te doen met de rijkdom die hij
vergaard heeft met zijn zwoegen en werken (Metsoedat David).
En geniet van al het goede dat er is – De Tora en de geboden (Rasji).
Een geschenk – Het is een geschenk van de Alomaanwezige, gezegend is Hij, dat dit was ingegrift in zijn aard (Metsoedat David).

okIg
º k vhv h tUvL ohv«kB
 tv v'G&gh" rJ&
4 tkF hFM hT g s:" h!sh
Ut r H J vGº g ohv«kBtvu g" «r·d k iht UBNnU
 ;hxIv
º k iht uhkg
:uhbpK n
Ik wist dat alles wat God maakt, eeuwig zal bestaan; daar
kunnen we niets aan toevoegen en niets van afhalen; en God
heeft het zodanig gemaakt opdat men ontzag voor Hem zou
hebben.
14

14. Ik wist dat alles wat God maakt – d.w.z., wat de Heilige,
gezegend is Hij, gemaakt heeft tijdens de Schepping, geschikt is om
eeuwig te blijven bestaan en dat het niet veranderd kan worden, noch
door er iets aan toe te voegen, noch door er iets van af te nemen en
wanneer het wordt veranderd, dan is het God Die het veroorzaakt dat
het veranderd gaat worden, opdat men ontzag voor Hem zal hebben.
De oceaan is door zijn grenzen heen gebroken in de generatie van
Enosj en overspoelde een derde van de wereld en God deed dit, opdat
men ontzag voor Hem zou hebben. Gedurende zeven dagen was de
loop van de zon veranderd in de Generatie van de Vloed en kwam de
zon op in het westen en ging onder in het oosten, opdat men ontzag
voor Hem zou hebben. De zon ging tien stappen terug in de dagen van
Chezkia en in de dagen van Achaz, zijn vader, de dag werd korter en
de nacht werd verlengd op de dag van zijn dood, opdat er geen
grafrede voor hem zou worden gehouden. Dit alles gebeurde opdat
men ontzag voor Hem zou hebben. Daarom is er niets beter voor een
mens dan zich bezig te houden met de geboden en ontzag te hebben
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voor Hem (Rasji).
Metsoedat David verklaart:
Het zal eeuwig blijven bestaan – in de afmeting zoals Hij die heeft
vastgesteld. Niemand heeft het vermogen om er iets aan toe te voegen
of af te doen.
En God heeft het gemaakt – Dat wat God gemaakt heeft, heeft Hij
niet gemaakt voor Zijn eigen genoegen, maar zodat de mensen ontzag
voor Hem zouden hebben en niet tegen Zijn gebod in opstand zouden
komen en alleen met deze afmetingen [zoals God die gemaakt heeft]
brengt Hij de mensen tot ontzag en wij kunnen dit niet begrijpen ten
gevolge van ons beperkte verstand.

ohv«kBtvu v·hv rcF ,Ihv k r$J&tu" tUvº rcF vhv(v
 n!
" uy
:;Sr b,t J$E"ch
Wat was, bestaat al en wat zal zijn, bestond al en God zoekt
altijd de achtervolgde.

15

15. Wat was, bestaat al – Dat wat voor ons bestond, was al gedaan en
we zagen of hoorden het van anderen die het [al eerder] gezien hadden
en we kunnen daarover getuigen, want we hebben gezien dat de
Heilige, gezegend is Hij, de achtervolgde zoekt. Jaäkov werd achtervolgd en Esav was een achtervolger, [zoals er staat geschreven
(Malachi 1:2-3): „Ik heb Jaäkov lief gehad en Esav gehaat.” De
Egyptenaren achtervolgden Israël en de Egyptenaren verdronken in de
zee, terwijl Israël met opgeheven hand ging (Rasji).
En wat zal zijn – Dat wat voor het einde bestemd is, is een model van
wat al bestaat. Zoals het in het begin was, zo zal het aan het eind zijn.
De Heilige, gezegend is Hij, verandert Zijn standaards niet in de
wereld (Rasj).
En God zoekt de achtervolgde – Om de achtervoler te straffen.
Daarom, welk profijt heeft iemand die zich inspant om slechte dingen
te doen? Hij is voorbestemd om ter verantwoording te worden
geroepen (Rasji).
Metsoedat David verklaart:
Wat was, bestaat al – Datgene wat in vroegere tijden bestond, is al
geweest en kan niet meer ongedaan gemaakt worden, d.w.z., als men
iemand achtervolgt en beschadigd heeft, wat gebeurd is, is gebeurd.
En wat zal zijn – Dat wat voor het eind bestemd is, dat iemand een
ander zal achtervolgen om hem kwaad te berokkenen, dat is al zo
voorbestemd voordat hij het gedaan heeft en hij zal de kracht hebben
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gJ" rºv vNJ yPJ N v" oIe' n Jn·
 (v" ,j"
" T h,h
 tr sI$gu! zy
:gJ" rv vN$J es
 Mv" oI$enU

En bovendien, ik zag onder de zon op de plaats van
rechtspraak dat daar slechtheid was, en op de plaats van
rechtvaardigheid [zag ik] slechtheid.
16

16. Onder de zon – In deze wereld, waar de zon schijnt (Metsoedat
David).
Op de plaats van rechtspraak – Ik zag met Goddelijke inspiratie dat
de Kamer van de Gehouwen Steen in Jeroesjalajiem, die (Jesj. 1:21)
„vol rechtspraak” was; daar zullen ze kwaadaardig rechtspreken, zoals
er staat geschreven (Micha 3:11): „De hoofden [van het gerecht]
spreken recht voor omkoopgeld,” en ik zag hun straf (Rasji).
En op de plaats van rechtvaardigheid – De middelste poort, hetgeen
de plaats was waar de wetten werden vastgesteld (Rasji).
[zag ik] slechtheid – In de plaats waar rechtvaardige mensen
bijeenkomen, daar zal zich ook een slecht mens bevinden en hij zal de
anderen verleiden om zijn valse ideeën te volgen (Metsoedat David).

oh·v«kBtv y«PJ
 h gJº rv,t u ehS" Mv,
" t hCº k C hb t& hT r'" nt!zh
:oJ vG&gN" vk
" F k$"gu .pjk
º fk ,ghF
Ik zei tegen mezelf: God zal de rechtvaardige, zowel als de
misdadiger berechten, want er is daar een tijd voor iedere zaak
en voor iedere daad.
17

17. Ik zei – De Heilige, gezegend is Hij, spreekt na een bepaalde tijd
recht over iedereen, en ook al wordt de zaak uitgesteld, uiteindelijk
komt zijn tijd, want er is een tijd voor iedere zaak, zelfs voor
vergelding en er is een tijd voor rechtspraak (Rasji).
Voor iedere daad – die de mens gedaan heeft, zal men hem berechten,
wanneer de tijd om te oordelen gekomen is. Voor iedere daad is een
tijd vastgesteld om er over te oordelen. [De Geleerden zeggen (in
Sjabbat 32a)]: „Aan de poort van de schaapskooi zijn er woorden [van
onderhandeling], maar in de stal worden ze alleen maar geteld (Rasj).
Metsoedat David verklaart: God zal de rechtvaardigen die door slechte
mensen verleid werden berechten, evenals de slechte mensen die de
rechtvaardigen verleid en misleid hebben, door ze beiden in gelijke
mate te straffen, want er zal een tijd van beloning komen voor ieder
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verlangen en voor iedere daad die gedaan werd, d.w.z., de Alomtegenwoordige zal iemand straffen ongeacht of hij iets slechts gedaan
heeft of dat hij dat alleen maar wilde doen, maar niet in staat was om
het te doen.
De Targoem inerpreteert: Ik zei tegen mezelf: „God zal de rechtvaardige en de booswicht berechten op de Grote Dag van de Rechtspraak, want er is een tijd vastgesteld voor iedere zaak en voor iedere
daad die zij in deze wereld begaan hebben, zij zullen daar berecht
worden.

oh·v«kBtv orck osº tv hbC ,r"c Sk"
 g hCº k C hb t& hT r'" nt!jh
:ov k vNv v$nv Co
 v J ,ItE r k u
Daarop Ik zei tegen mezelf: Dit is zo vanwege de mensen,
zodat God hen duidelijk zal maken dat zij als beesten zijn voor
zichzelf.
18

18. Ik zei tegen mezelf – Toen ik dit alles zag (Rasji).
Dat dit is vanwege de mensen – Die zich hooghartig gingen gedragen, om te kunnen heersen en zich superieur te voelen boven hen die
kleiner zijn dan zij (Rasji).
Zodat God hen duidelijk zal maken – De Heilige, gezegend is HIj,
beoordeelt hen, om hen te doen weten dat hun heerschappij niets waard
is en om dat ook aan de prinsen en koningen te tonen (Rasji).
Dat ze als beesten zijn voor zichzelf – Ze zijn als de andere dieren en
beesten voor zichzelf (Rasji).
Metoedat David verklaart:
Vanwege de mensen – hoe ze zich moeten gedragen en wat ze moeten
doen.
Dat zij als beesten zijn voor zichzelf – Maar vergeleken bij God zijn
ze niets.

ovº k sjt v're nU
 vn: v C v" vre nU
 osA tvhbc vr4e n KhF!
 yh
o'stv r,InU
"4
k«·Fk" sjt jU
" r$ u vºz ,In iF vz ,I$nF
:kcv k«Fv" h$F ihtº vnv C vi
" n
Want het lot van de mens en het lot van een dier, ze hebben
een en hetzelfde lot: zoals de een dood gaat, zo gaat ook de
ander dood en ze hebben allen de zelfde levensgeest. De mens

19
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heeft geen superioriteit over de dieren, want alles is zinloos.
19. Want het lot van de mensen, enz. – En dit is de reden voor dit
alles, dat de Heilige, gezegend is Hij, een bestemming en een ongeluk
aan de mensen, zowel als aan de dieren gaf, Hij gaf hetzelfde lot voor
allebei, want zoals de één dood gaat, zo gaat de ander dood (Rasji).
En de superioriteit van de mens over de dieren – Zijn superioriteit
en succes over de dieren, daar is niets meer van te merken na zijn
dood, want alles wordt zinloos en keert tot het stof terug.
Metsoedat David verklaart:
Want het lot – Want er zijn gebeurtenissen die alleen mensen
overkomen, zoals melancholie en dergelijke.
Er het lot van de dieren – En er zijn dingen die alleen dieren overkomen, doordat ze geen intelligentie bezitten.
Want alles is zinloos – Dit geldt alleen als alles wat een mens doet,
zinloos is, d.w.z., als hij zich alleen maar bezig houdt met het
verzamelen van rijkdom en dergelijke, maar het is niet zo als hij zich
bezig houdt met Tora-studie en met het doen van goede daden.

c$J k«Fv" u rpº gvi
 n vhv k«Fv" s·jt oIenkt QkIv k«$Fv!
" f
:rpgvk
 t
Alles gaat naar een en dezelfde plaats, alles was stof en alles
keert terug tot stof.
20

20. Alles gaat naar één plaats – Zowel mens als dier keert terug tot
stof.
Alles was stof – Zoals Adam en alle levende wezens uit het stof
ontstaan zijn, zo zullen ze in de dood tot het stof terugkeren
(Metsoedat David).

vnº v C v" "jUr4 u vkg· nk thv v$k«gv osº tv hbC jU
" rL g" sIh
: hn!tf
:.rtk vY$"nk thv ,s$
 r«Hv"
Wie weet het? De levensgeest van de mens stijgt omhoog,
maar de levensgeest van een dier daalt omlaag in de aarde.

21

21. Wie weet het – Zoals in Joël (2:14): „Wie het weet zal tot inkeer
komen.” Wie begrijpt dat de levensgeest van de mens naar boven
opstijgt en daar voor het gerecht moet staan, maar dat de levensgeest
van een dier omlaag daalt in de aarde en geen rekening en verantwoording hoeft af te leggen. Daarom moet men zich niet gedragen als een
dier, dat zich niet bekommert om wat het doet (Rasji).
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Metsoedat David verklaart: Er zijn er maar weinig die het verschil
begrijpen, dat de menselijke geest zo achtenswaardig is dat het na de
dood opstijgt naar boven, naar de plaats van zijn oorsprong en dat de
geest van een dier zo laag is dat het na de dood in de aarde afdaalt,
waar het vandaan komt. Omdat maar weinig mensen dat begrijpen,
zien de meeste mensen zich als dieren.

uhG&
º gn" C ostv j'"nG
 h rJ&
4 tn cIy ih$t hF h,h
 t: ru! cf
:uhr&jt" v$hv HJ vnC ,Itº r k UBth
4 c
 h h'n hF I·ek j tUvh
 F
En ik zag dat er niets beter is dan dat een mens zich
verheugt met wat hij doet, want dat is zijn deel, want wie kan
hem laten zien wat er na hem zal zijn?

22

22. En ik zag – in dit alles (Rasji).
Dat er niets beter is – voor een mens (Rasji).
Dat een mens zich verheugt met wat hij doet – met het gezwoeg van
zijn handen en met wat hij eet moet hij zich veheugen, maar hij moet
zijn verlangens niet uitbreiden, door rijkdom te verlangen en dingen te
vergaren die niet van hem zijn (Rasji).
Want dat is zijn deel – De inspanning van zijn handen, dat is zijn
deel, dat hem door de Hemel gegeven is en daarmee moet hij tevreden
zijn.
Want wie kan hem laten zien – na zijn dood, wat zijn zonen zullen
hebben; of zij ook succes zullen hebben met de rijkdom die hij vergaard heeft en voor hun heeft nagelaten of dat ze er geen succes mee
zullen hebben (Rasji).

,j"
" T ohG&gb" r$J&t oheº J&
D gvkF,t vt r t u h:b t& hT c"
 Ju! t s
s'"HnU
 oj"
º bn ov k ih'tu ohe: J&
D gv ,"gn S | vBv u Jn·
 (v"
:oj"
 bn ovk ih$tu j«º
" F ovh
 e J «g
4

Maar ik draaide me om en zag al de onderdrukten die er
waren onder de zon en zie, de tranen van de onderdrukten, en
er is geen troost voor hen en hun onderdrukkers hebben de
macht in handen en er is niemand om hen te troosten.
1

4 1. En ik zag – met Goddelijke inspiratie (Rasji).
Al de onderdrukten – die in Gehinnom onderdrukt zouden worden
vanwege wat ze gedaan hadden onder de zon, in plaats van zich met
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Tora bezig te houden (Rasji).
De tranen van de onderdrukten – die zij huilden voor hun zielen, die
onderdrukt worden door de hand van de vernietigende en wrede
engelen, zoals er geschreven staat (Teh. 84:7): „Overtreders in het
tranendal maken het tot een fontein.” Dat zijn degenen die afdalen naar
Gehinnom. En dit vers wordt zo ook verklaard in Sifré (Dev. 11:26).
Hun onderdrukkers hebben de macht in handen – Zij overweldigen
hen en vallen hen met geweld aan (Rasji).
Ibn Ezra verklaart:
Maar ik draaide me om – Ik kwam terug op wat ik eerst dacht,
namelijk dat het beste wat een mens kan doen is zich verheugen, want
men kan zich niet verehugen over het onrecht dat er in de wereld
begaan wordt, want veel mensen worden gewelddadig beroofd van hun
bezittingen. Ze worden onderdrukt door een koning, of door een
rechter die steekpenningen aanneemt, of door een dief.
Hun onderdrukkers hebben de macht in handen – De onderdrukkers hebben kracht en de onderdrukten kunnen niets anders doen dan
huilen. Zij hebben niemand die hen troost, in tegenstelling tot een
rouwende die zijn familie beweent, hem komt men troosten en dan
wordt hij ook getroost, maar deze onderdrukten, hoewel ze voortdurend huilen, die hebben geen trooster (Ibn Ezra).

vN$v r3J&t ohºH j"
" vin U,·n rcF J oh,N v,
" t h3bt& jC
" CJ" u! c
:vbs&
 g ohHj"
Daarom prijs ik de doden die al gesorven zijn, meer dan de
levenden die nog leven.
2

2. Die al gestorven zijn – Voordat hun slechte neiging hen overweldigd heeft en hen van de Heilige, geprezen is Hij, kan afhouden,
zoals de vroege aartsvaderen, want Mosjé werd alleen maar geantwoord dankzij hen en zoals mijn vader David, want ik werd niet
geantwoord met vierentwintig prijzingen, totdat ik zei (II Divrei
HaJamiem 6:24): „Gedenk de goede daden van David, Uw dienaar”
(Rasji, op basis van Sjabbat 30a).
Metsoedat David verklaart: Het is beter voor de doden die hier niets
van weten en nergens spijt van hoeven te hebben.

vtrt«k r'J&t v·hv t«k is&grJ&
 t ,$t ovh
º b( n cIyu! d
:Jn (v" ,j$"
" T vG&gb" r$J&t grº v vG&gN" v,
" t
3

Maar nog beter dan allebei is hij die nog niet bestaat, die niet
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de slechte daden gezien heeft die onder de zon begaan worden.
3. Nog beter dan allebei – Beter dan de levende en de dode is hij die
nooit bestaan heeft en nimmer geboren werd. Dit is bloemrijke taal,
want men kan niet zeggen of iemand die niet bestaat beter af is (MD).
Nog – is&
 g – Dit is hetzelfde als ihs&
" g (Rasji).
Die niet de daden gezien heeft – Ik heb in Midrasj Kohelet gelezen:
„Dit zijn de 974 generaties die geschapen hadden moeten worden,
maar die niet geschapen zijn.

th$v h3F vG&
º gN" v" iIr J Fk
 F ,t u kn: gkF,t hAb t& h,h
 t4 ru! s
:jU
" r ,U$grU kcv v$zo"D Uv·grn Jht,t
" be
En ik zag hoe al het zwoegen en al het talentvol werk [het
resultaat] is van de jaloezie van een mens op zijn naaste; ook
dit is nutteloos en ledigheid.
4

4. En ik zag hoe al het zwoegen – Dit zijn de overtredingen, hetgeen
gezwoeg in de ogen van de Heilige, gezegend is Hij, is (Rasji).
En al het talentvol werk – Dat niet ten behoeve van de Hemel is,
maar vanwege iemands jaloezie op zijn naast; dat is allebei nutteloos.
Dat is vanwege de jaloezie – Men spant zich zo in om zijn naaste de
ogen uit te steken.

:IrGC,
 t kf«tu uhsº h,t ec«j khx F v!
" v
5

De dwaas vouwt zijn handen en eet zijn eigen vlees.
5. De dwaas – De goddeloze vouwt zijn handen – d.w.z., hij gebruikt
ze niet maar eet alleen wat hij geroofd heeft (Rasji). D.w.z., hij werkt
niet met zijn handen om zich te onderhouden (Metsoedat David).
En eet zijn eigen vlees – Op de Dag van de Rechtspraak, wanneer hij
ziet hoe de rechtvaardige eer krijgt, terwijl hij berecht wordt. Zo staat
het in Sifré (Rasji). Metsdoedat David verklaart: Als hij zijn handen
niet gebruikt om zijn brood te verdienen, zal hij op den duur niets
ander te eten hebben dan zijn eigen vlees.

:jU
" r ,U$grU kng oh3"bp j t$«kN n ,j·" b ;"f t$«kn cIy!
E u
Beter een handvol genoegen dan twee handen vol gezwoeg
en frustatie.

6

6. Beter een hand vol genoegen – [Beter] weinig bezittingen met gezwoeg verkregen, zodat zijn Schepper daar genoegen van heeft (Rasji).
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Dan twee handen vol – op een zondige manier verkregen, want dat is
gezwoeg en grief voor de Alomtegenwoordige (Rasji).
Ibn Ezra verklaart: Dit is de uitspraak van de dwaas, die tevreden is
met een beetje, zolang hij er maar niet hard voor hoeft te werken, dan
hard te moeten zwoegen om veel te krijgen.
De Targoem verklaart: Beter weinig voedsel in gemoedsrust, zonder
roof of geweld, dan twee handen vol voedsel door middel van roof en
geweld, waarvoor hij later voor de uiteindelijke Rechtspraak zal moeten boeten door te zwoegen en met een gebroken geest.

:Jn (v" ,j$"
" T kcv v$tr t u h3bt& hT cC"
 Ju! z
7

En ik keerde mij om en zag [nog] iets nutteloos onder de zon.
7. Ik keerde mij om – van te luisteren naar die dwaas en zag een
andere dwaas, tegenovergesteld aan die eerste (Ibn Ezra).

Ikº n&gkfk .e ih$tu Ikih
: t jtu iCC o"D hAb J iht4 u Ksjt Jh!j
r'Xj" nU
 kn: g hbt& | hnkU
 rJ·
 «g g"CG ,t«k

[Ibhg we] uh«bhgo"D
:tUv gr i$"hb g u kc3v v$zo"D vcIY
º n hJ p"
 b,t
Er is één en er is geen tweede; ook een zoon of broer heeft
hij niet en er komt geen einde aan al zijn gezwoeg, noch raakt
zijn oog ooit verzadigd van rijkdom, dus voor wie zou ik mij
zo afbeulen en ontzeg ik mij mijn genoegens? Ook dit is
nutteloos en een slechte zaak.

8

8. Er is er één en er is geen tweede – Er is een man die zijn werk
alleen doet (Rasji). Metsoedat David verklaart: er is maar één persoon
die het werk helemaal alleen doet, en niemand die hem helpt, want hij
helpt ook niemand anders met zijn werk.
Een zoon of broer heeft hij niet – Als hij een Tora-geleerde is, heeft
hij geen leerling gekregen, want die is als een zoon, en ook geen
collega, want die is als een broer. En als hij vrijgezel is, trouwt hij niet
met een vrouw, om voor hem als een broer te zijn om hem te helpen en
om een zoon te krijgen. En als hij een handelaar is, verkrijgt hij geen
partners, maar hij gaat alleen op weg (Rasji). Metsoedat David verklaart: hij heeft geen zoon of broer die de rijkdom, die hij met zijn
arbeid vergaard heeft, erft.
En er is geen eind aan zijn gezwoeg – Hij zwoegt met zijn studie en
als hij een koopman is, zwoegt hij met zijn koopwaar (Rasji).
Metsoedat David veklaart: hij werkt als maar door, hij rust nooit.
Noch raakt zijn oog verzadigd met rijkdom – Hij zal niet verzadigd
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zijn van de wijsheid van Tora, want men leert veel van zijn leerlingen,
en voor wat betreft geld, hij zal altijd meer willen hebben (Rasji).
Daarom gunt hij zich geen rust en blijft altijd maar door werken
(Metsoedat David).
Voor wie zou ik mij zo afbeulen – daar ik geen vrouw of kinderen en
ook geen leerlingen heb (Rasji).

cIy r$fG o3vkJh rCJ&t s·jt vin oh"b( v" oh$cIy!y
:okn&gC"
Twee is beter dan één, want zij krijgen goede beloning voor
hun werk.

9

9. Twee is beter – In alle opzichten.
Dan één – Daarom hoort iemand voor zich een compagnon te
verkrijgen en een vrouw te nemen, want zij hebben meer profijt van
hun gezwoeg. Veel werk wat een enkeling niet voor elkaar krijgt,
kunnen twee wel doen (Rasji). Als twee samenwerken hebben ze meer
profijt van het arbeid dan één alleen en zo [hebben ze ook] meer
opbrengst (MD).
Twee is beter dan één – Dat heb ik in de diaspora gezien hoe
Tora-studenten alleen en verspreid zitten te leren en niemand hebben
om mee te discussiëren (Sforno).

kIPº HJ sjt v Ikh
: tu Ir
·cj& ,t oheh sjt v Uk«ºPhot hF!h
:Inhe&
 vk" hbJ ih$tu
Want als ze vallen kan de één de ander optillen, maar wee
degenen die valt en die geen vriend heeft die hem optilt.
10

10. Want als ze vallen – Te verklaren volgens de eenvoudige
betekenis. En voor wat betreft studies, als die te moeilijk voor hem
waren, kan zijn vriend hem daarbij helpen of als hij struikelt of als hij
het niet goed gehoord heeft van zijn leeraar, zal zijn collega hem weer
op het juiste pad brengen (Rasji). En zelfs als ze beiden tot armoede
vervallen, zal de één de ander op een of andee manier eruit helpen
(Metsoedat David). En twee maken zelden dezelfde fout, dus als de
één een fout maakt, kan de ander hem daarbij helpen (Sforno).

:ojh Qh$t sjt kU
 o·vk o"ju oh"bJ U$cF J
 hot o3"D!th
Bovendien, als twee samen slapen, houden ze [elkaar] warm
maar één alleen heeft het niet warm.
11
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11. Als twee samen slapen – Te verklaren volgens de eenvoudige
betekenis en betreffende een man en een vrouw, die warmen elkaar op
en planten zich dan voort (Rasji). En als ze samen leren zullen ze
eerder de oplossing vinden van een probleem (Sforno).

JKº JD n v" yUjv" u IS· d b Us n"
 gh" oh"b( v" sjº t v Ipe ,
 hot u! ch
:e, Bh vrv n c t$«k
12 En als ze één van hen aanvallen, zal hij twee tegenover zich
vinden en een drievoudige koord zal niet makkelijk breken.

12. Als ze één van hen aanvallen – Wanneer er rovers komen en hem
aanvallen en ze zijn met z’n tweeën en dan staat hij tegenover twee en
dat geldt nog meer als ze met z’n drieën zijn, want een drievoudig
koord breekt niet zo makkelijk. Een andere verklaring: als iemand een
Tora-geleeerde is en zijn zoon en kleinzoon ook, dan zal Tora nooit uit
zijn nakomelingen wijken, zoals er geschreven staat (Jes. 59:21): „Het
zal niet wijken uit de mond van je kinderen en uit de mond van je
kinds kinderen.”
Een andere verklaring: een drievoudig koord – wie Tanach, Misjna
en goede manieren heeft, zal niet snel zondigen (Rasji).
Nog een andere verklaring: Als twee samen leren en een derde komt
met een foute verklaring, dan kunnen die twee die samen leren dat
makkelijker samen weerleggen (Sforno).

g$"sht«k r3J&t khxº fU
 ie z Qk'Nn o·fju iFx n sk$h cIy!
3 dh
:sIg rvZv k
Beter een arm en wijs kind dan een oude dwaze koning die
geen vermaning meer weet te aanvaarden.

13

13. Beter een arm maar wijs kind – Dit is de goede neiging en
waarom wordt dat een kind genoemd? Omdat het nog geen man
genoemd wordt, zolang het nog geen dertien jaar oud is (Rasji). [Een
andere, meer letterlijke vertaling: Een goed, maar arm en wijs kind is
beter dan een oude dwaze koning.] De jetser tov – de goede neiging –
komt pas bij een kind als het dertien jaar wordt, wanneer het kind de
leeftijd van verantwoordelijkheid bereikt. [Pas wanneer een mens leert
te heersen over zijn kwade neigingen krijgt hij een persoonlijkheid, tot
dan kan het slechts aan zijn nukken toegeven.]
Arm – Want de ledematen gehoorzamen het nog niet, zoals die
luisteren naar de slechte neiging (Rasji).
Een wijs mens, ook al is hij nog een kind en ook al is hij arm, en is dat
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de reden dat men niets van hem hoort, is beter dan een dwaas, ook al is
die rijk en is hij een koning (Metsoedat David).
Een oude, dwaze koning – De slechte neiging die over de ledematen
regeert (Rasji). [Het wordt ‘koning’ genoemd, omdat iedereen aan die
slechte neiging toegeeft, gehoorzaamt, als aan een koning, want men
krijgt het vanaf het moment van de geboorte, de dierlijke drang om te
eten en te leven.]
Oud – Want vanaf het moment dat de baby geboren is, wordt het in
hem geprent, zoals er staat geschreven (Ber. 4:7): „De zonde ligt voor
de deur op de loer” (Rasji).
Dwaas – Want het misleidt hem op de weg van het kwaad. Op deze
manier wordt het in Midrasj Ecca Rabba geïnterpreteerd (Rasji).
Die geen vermaningen meer weet te aanvaarden – Want hij is oud
geworden en dan accepteert hij dat niet meer (Rasji). Omdat hij
zichzelf wijs beschouwt, want als hij zich zijn lage status zou
realiseren en de vermaning zou accepteren, zou het zo slecht niet zijn
(Metsoedat David).

:Jr s$"kIb I,Uf
 k n" C o$"D h3F Q·«kn k tmh ohrUxv ,h3Cnh
 F!
 sh
Want hij [dat kind] is uit de gevangenis gekomen om te
regeren, terwijl hij [die koning] zelfs in zijn koningkrijk
nederig wordt.
14

14. Want hij is uit de gevangenis gekomen – Over het arme kind zal
uiteindelijk gezegd worden dat hij kwam regeren vanuit het midden
van zijn kwelling en uit de plaats van zijn gevangenschap, want de
letter ‘samech’ van het woord ohrUx
 v is gepunctueerd met een dageesj,
 tv.
hetgeen gelijkwaardig is aan ohrUx&
Want zelfs in zijn koninkrijk wordt hij nederig – Heb. s"kIb, lett.:
was geboren. Want het is passend en juist dat hij zou regeren, want
zelfs in zijn koninkrijk veranderde hij van de gewoonte van de
regerende klasse en hij vernederde zich tot de geleerden, zoals de
gewoonte is van de armen. En zo ook Ijov (11:12): „En [uit] een wilde
ezel zal een man worden geboren (skUh),” dat hij zal worden veranderd
en omgezet van wat hij was, gelijkend op een wilde ezel en hij zal een
man worden. s"kIb betekent ‘worden,’ en staat in de tegenwoordige tijd.
(Rasji).
Want hij is uit de gevangenis – Dit arme kind heeft zichzelf uit de
gevangenis, waarin hij zat opgesloten, bevrijd met zijn wijsheid en hij
is naar buiten gegaan, de provincie in om te regeren, zoals dat
gebeurde met Joséf in Egypte (Metsoedat David).
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skHv" ogL Jn·
 (v" ,j"
" T ohfK v" n v" ohºH j"
" vkF,t h,h
 t4 r!uy
:uhTj T" s«n&gh" r$J&t hºb ( v"
Ik zag al wat leeft en dat onder de zon wandelt en dat achter
dat tweede kind liep, dat in zijn plaats zal staan.

15

15. Ik zag al wat leeft – Ik vond in Midrasj Ecc. Zuta: Dit heeft
betrekking op de generatie van de vloed, waar staat (Ber. 6:19): „en
elke levende ziel” (Rasji). Ik zag met mijn eigen ogen al de vlijtige
mensen die wandelen in de wereld (Metsoedat David).
Dat tweede kind – Dat zal bestaan in plaats van die eerste generatie,
dat was Noach en zijn zonen (Rasji). Metsoedat David verklaart: Ik
zag hen met het tweede kind, dat was geboren na het arme kind dat
zichzelf uit de gevangenis bevrijd had met zijn wijsheid en die er op
uit trok om te regeren, nadat hij de oude koning vervangen had.

ohbIr&jt" v o$"D ovh
º bp k vhvrJ&
 t k«'fk og: vkfk .eiht!
 zy
:jU
" r iI$hg r"u kcv v$zo"dhF I·cUjn G
 h t«k
Er komt geen eind aan heel het volk, aan allen die hen zijn
voorgegaan, ook de laatsten zullen zich niet met hem
verheugen. Ook dit is nutteloos en najagen van wind.
16

Er komt geen eind aan heel het volk – Zij waren vruchtbaar en
vermenigvuldigden zich zeer, zoals er staat geschreven (Ijov 21:8): „Ze
zagen hoe hun kinderen zich goed hadden gevestigd.” Een vrouw werd
zwanger en baarde binnen drie dagen: „ze produceerden kinderen als
de schapen” (Rasji).
aan allen die hen zijn voorgegaan – Er kwam geen eind aan al het
goede dat vóór hen was, maar alles raakte verloren in een moment van
afdaling in het graf (Rasji).
ook de laatsten – De generatie van de verwarring [die de Toren van
Babel bouwde en over de wereld verspreid werden] (Rasji).
zullen zich niet verheugen – Met de goederen die hun ter beschikking
stonden (Rasji).
Ook dit – Het einde ervan is ledigheid en lucht als men zijn slechte
neigingen volgt (Rasji). Zelfs wijze koningen op de troon is ledigheid
en frustratie, want ze hebben niet de macht om het volk op de juiste
weg te houden, zodat ook hier geen voordeel te behalen is (MD).

cIr eu ohv«kB
º tv ,hCkt Qk T r'J&tF" [W: k d r" we] Wh
: k d r" r«nJ!
 zh
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:gr ,IG&
$ gk" ohgsI h o$bhth
 F j"c·z ohkhx F v" ,$Tn g" «ºnJ k
Let op je voeten als je naar het Huis van God gaat; beter
dichterbij te komen en te luisteren dan de offers van dwazen te
brengen, want zij weten niet dat ze iets slechts doen.

17

17. Let op je voeten als je naar het Huis van God gaat – Kijk uit
waar je loopt; als je een dankoffer brengt of als je een vredesoffer
schenkt, dat is goed, maar wees voorzichting dat je geen zondoffer of
schuldoffer hoeft te brengen (Rasji). Sforno verklaart: Wanneer je naar
het Huis van de Grote God gaat, zal Hij naar de gebeden van je mond
luisteren.
beter dichterbij te komen – Men is dichter bij de Alomtegenwoordige door zijn hart op Hem te richten en Hem te gehoorzamen en
zich zo ver te houden van zondigen (Metsoedat David).
en te luisteren – naar de woorden van Hasjem (Rasji).
dan de offers van dwazen – Die niets weten en dus ook niet weten
wat ze verkeerd doen en dan toch offers brengen (Metsoedat David).
te luisteren naar de offers van de dwazen – Let niet op hun offers en
laat je niet door hun voorbeeld verleiden want de manier waarop zij
hun offers brengen is totaal anders en niet in overeenstemming met
onze gebeden. Zij weten niet waarom zij offers brengen, ze volgen
slechts de traditie van hun voorvaderen (Sforno).
want ze weten niet dat ze slecht doen – De dwazen realiseren zich
niet dat ze zichzelf schade berokkenen (Rasji). Ze denken dat het beter
is te zondigen in het zicht van God en dan offers te brengen om zo te
boeten voor hun zonden (Metsoedat David).
Sforno verklaart:
dat ze iets slechts doen – Houd je hier verre van, want niet alleen
zullen hun offers niet welgevallig door Hem geaccepteerd worden,
maar Hij zal er kwaad om worden, zoals er staat geschreven (Jesjaja
1:12): „Wie heeft dit van jou gevraagd om Mijn binnenhof te vertrappen?” En zoals er staat geschreven (Malachi 1:10): „Wie van jullie
sluit de deur?” en (Jeremia 12:8): „Zij verhief haar stem tegen Mij,
daarom haat Ik haar.”

hbp k rcs th$mIvk r3vn
" hkt" WC C k u WhPk"
A g kv"
4 cTk
 t!
" tv
U$hv h i3Fkg" .rtº vk"g vTt" u oh n"4 ("C oh'v«kBtv hF oh·v«kBtv
:ohY"
 gn Whrcs
5

1

Wees niet te haastig met je mond en laat je hart niet al te
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snel een woord uiten voor God, want God is in de hemel en jij
bent op de aarde, wees daarom zuinig met je woorden.
(5) 1. Wees niet te haastig met je mond – Wees niet te haastig met
klachten tegen de Hemel (Metsoedat David). Of: zeg je gebeden niet te
snel, zoals je gewoonlijk doet (Sforno).
een woord uiten voor God – Harde woorden spreken tegen de Hemel
(Rasji).
laat je hart niet al te snel een woord uiten voor God – Vroeger
bereidden de vromen zich een uur voor op hun gebed om zich daarop
te concentreren, voordat zij hun gebed uitspraken, (Sforno).
want God is in de hemel en jij bent op aarde – En zelfs als een
zwakke boven zou zijn en een sterke beneden, dan zou de sterke bang
zijn voor de zwakke daarboven. Dus hoeveel te meer als als een
machtige boven is en de zwakke beneden (Rasji).
daarom – Want met veel woorden kom je klagen en protesteren tegen
de moeilijk verordeningen van de Alomtegenwoordige (Metsoedat
David). Sforno verklaart: gebruik weinig woorden in je gebed, want als
je veel woorden gebruikt, verlies je je concentratie.

:ohr cS c«$rC khxF kI$eu i·hbg c«r C oIk&
 jv" t$C h3F!c
Want dromen komen door veel zorgen en dwaas geklets is
het resultaat van veel gepraat.

2

2. Want dromen komen door veel zorgen – Want het is normaal dat
een droom komt door de vele dingen waar iemand iemand over denkt
gedurende de dag en het is ook gewoon dat een dwaas veel praat en
door veel te praten komt men overmijdelijk tot overtreding. Daarom
zeg ik: praat weinig (Rasji).
Zoals veel gepieker tot dromen leidt, zal een dwaas met zijn veel
gepraat eerder met klachten komen (Metsoedat David). Zoals dromen
altijd bedrog bevatten, zo zal het gebed van een dwaas onjuistheden
bevatten als het te lang duurt, omdat hij zich niet zo lang kan
concentreren (Sforno).

.pj ih$t h3F Inº K J" k rj t" Tk
 t" ohv«kt
: k rsA b r«4ST KrJ&
 tF!
"d
:oK J" r«STr
 J&
 t ,$t oh·khx F"
C
Als je een belofte doet voor God, stel de vervulling daarvan
dan niet uit, want Hij is niet op dwazen gesteld; wat je beloofd
hebt, los dat in.

3

3. Een belofte voor God – Om tsadaka te geven (Metoedat David).
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hij is niet op dwazen gesteld –De Heilige, gezegend is Hij, heeft geen
plezier in de dwaas, die veel belooft maar niets geeft (Rasji).
Metsoedat David verklaart: dwazen zijn wispelturig en willen elk
moment wat anders. Wat ze het ene moment beloven, daar hebben ze
het volgende moment al weer spijt van. Dus beter tsadaka geven
zonder iets te beloven dan beloven zonder te doen.

:oK J" , t$«ku rIST ( n r«·S,t
 «k rJ&t cIy!
 s
Het is beter om geen beloften te doen dan iets beloven en het
niet te doen.
4

4. Het is beter – Het is beter om niets te beloven, dan iets beloven en
niet onmiddelijk te betalen, want na verloop van tijd zou je spijt
kunnen krijgen van je belofte (Metsoedat David), en je belofte niet
nakomen, want dan overtreedt je het gebod (Bamidbar 30:3): „men zal
zijn woord niet breken” (Talmoed Nedariem 9a).

hbp k rnt«
" Tkt" u WrºGC,
 t thy&jk" WhP,
4 t i'TTk
 t!
" v
kCj u Wkº Iek"g ohv«kB
 tv ;«'me h vNk th·v vddJ h$F Qtº k N" v"
:Whs h v$G&gn,
" t
Laat je mond niet de oorzaak zijn van de zonde van je vlees
en vertel de boodschapper niet dat het een vergissing was;
waarom zou God kwaad worden op je gepraat en het werk
van je handen vernietigen?

5

5. Laat je mond niet de oorzaak zijn – door middel van een belofte (Rasji).
Ook niet als het je oprechte bedoeling was om te geven, laat je mond dan
toch niet iets beloven, want misschien kun je je goede bedoelingen niet
nakomen en dan zou je zondigen (Sforno).
je vlees – Dat Hij de ongerechtigheden niet op je kinderen verhaalt (Rasji).
Metsoedat David verklaart: dat je vlees – dat zijn je kinderen – niet zullen
worden weggenomen.
de boodschapper – De boodschapper van de liefdadigheidsinstelling, die
de tsadaka komt halen die je beloofd hebt in het openbaar (Rasji).
een vergissing – Ik heb het per vergissing beloofd, want ik dacht dat ik het
zou kunnen geven (Rasji).
en het werk van je handen vernietigen – De mitswot die je al gedaan hebt
en waarvan de verdienste al in je handen waren gekomen, zul je dan
verliezen (Rasji, op basis van Midrasj Kohelet). Want God wordt kwaad als
Hij hoort dat de belofte, die je in het openbaar hebt gedaan, en op grond
waarvan het je voorspoedig ging, niet bent nagekomen en dan neemt Hij je
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verworven voorspoed weer af (Metsoedat David).

ohv«kBtv,t h$F v·Cr v" ohrcsU ohkº c&vu" ,In«k&j c«r'c hF!u
:trh
Ondanks de vele dromen, futiliteiten en vele loze woorden:
heb alleen ontzag voor God.

6

6. Ondanks vele dromen, enz. – ondanks allerlei dromen, valse
profeten en vele woorden die je vertellen dat je de Alomtegenwoordige moet verlaten (Rasji),
heb alleen ontzag voor God – hF heeft hier de betekenis van „echter,
alleen,” wees niet bang voor die dromen [of valse profeten], vrees
alleen God (Rasji).

vºbhs N"
 c vtr T es m4 u y'PJ n kzd4 u JrM eJ
 «got!
 z
ohv«cdU
 rn«º J "V«4cD k'"gn V«A
" cd hF .p·jvk"
" g V"n, Tk
 t"
:ovh
 kg&
Als je onderdrukking van de armen en onthouding van recht
en rechtvaardigheid ziet in de provincie, verbaas je dan niet
over de zaak, want de Hoogste over de hoge houdt de wacht
en er zijn hogere boven hen.
7

Als je onderdrukking van de armen en onthouding van recht en
rechtvaardigheid ziet – Als je in de provincie ziet dat ze de armen
onderdrukken en [hen] recht en rechtvaardigheid onthouden (Rasji).
Sforno verklaart: Als je geweld en roof ziet, zondig dan niet door
vragen te stellen over de wegen van je Schepper, of door toe te staan
dat de gedachten en ideeën van de overtreders, die zeggen dat
boosdoeners gunst vinden in de ogen van Hasjem, bij jou opkomen en
dat Hij dat zo wenst.
verbaas je dan niet – over de wil van de Alomtegenwoordige als hij
ellende over hen brengt (Rasji).
want de Hoogste over de hoge houdt de wacht – en Hij ziet hun
daden en er zijn hogeren [engelen] die de afgezanten zijn van de
Alomtegenwoordige en die hebben een strenge hand om te straffen
(Rasji).
en onthouding van recht – Als je ziet dat ze de armen onderdrukken
en hun het recht onthouden, en je ziet dat liefdadigheid naar de stad
komt, dat de Heilige, gezegend is Hij, met „gulle hand” goedheid over
hen uitstrooit zonder hen te straffen, wees dan niet verbaasd over de
50

KOHELET 5 – v ,kve
wil van de Alomtegenwoordige, want dat is Zijn gewoonte, om slechts
heel langzaam boos te worden.
want de Hoogste over de hoge houdt de wacht – Hij wacht totdat
hun maat vol is (Rasji).

:scBgb vsGk Qk$n [tUv· we] tHv· k«FC" .r
 t iIr$ ,
 hu! j
En de verhevenheid van het land is overal in, zelfs de koning
is dienstbaar aan het veld.

8

En de verhevenheid van het land is overal in – en de verhevenheid
van de bewoners van het land, die hooghartig zijn en de Alomtegenwoordige provoceren (Rasji).
is overal in – In alles, hij laat Zijn agenten de beloning [of straf]
uitdelen, zelfs door middel van steekvliegen, zoals Hij deed met Titus.
zelfs de koning is dienstbaar aan het veld – De Heilige, gezegend is
Hij, werd dienstbaar aan Zion, [hetgeen beschreven wordt als te zijn
geploegd als een veld (Micha 3:12)] om [de straf] te eisen voor hun
mishandeling door de vernietigers en om haar beloning te betalen aan
haar bouwers (Rasji). [Volgens Rasji is de koning die hier genoemd
wordt de Godheid. Echter, andere commentatoren verklaren dit vers op
een totaal andere manier. Zij interpreteren ‘de koning’ als een aardse
soevereign, zoals Rasji doet in zijn alternatieve interpretaties:
En de verhevenheid van het land is over alles – De beloning voor de
bewerking van de grond wordt boven alles gewaardeerd, want zelfs de
koning is dienstbaar aan het veld; als de aarde zijn vruchten produceert, dan zal hij eten, maar zo niet, dat sterft hij van de honger.
Een andere verklaring:
En de verhevenheid van het land is overal in – De beloning van
Israël is in alle woorden van Tora, zowel in de Schrift, in de Misjna,
als in de Gemara.
de koning is dienstbaar aan het land – Als hij goed thuis is in Tora
en Misjna, moet hij nog steeds dienstbaar zijn aan degene die goed
thuis is in de Gemara, want die legt de praktische beslissingen en geen verboden voor hem uit en wat rein en wat onrein is en de wetten en
de jurisprudentie.

v·tUc, t«k iIn vC c$v«thnU
 ;xFº g"CG
 ht«k ;x F4 c$v«t!y
:kcv vzo"D
Wie van zilver houdt zal niet door zilver verzadigd worden
en wie van een menigte houdt heeft nog geen product. Ook

9
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dat is futiliteit.
Wie van zilver houdt zal niet door zilver verzadigd worden – Wie
van de geboden houdt, zal er niet door verzadigd worden (Rasji).
en wie van een menigte houdt – of van veel geboden (Rasji).
geen product – En geen van hen heeft een specifiek en herkenbaar
gebod, zoals de bouw van de Tempel of een synagoog, of een mooie
Tora-rol (Rasji).

hF vhkº gc k iIrJ Fv
 nU
" vh·kfI
 t UC r" vcIY
º v" ,Icr C!
 h
:uhbhg [,U$tr we] ,H$tro
 t
Naarmate het goede toeneemt, vermeerderen zich de verbruikers; en wat is het voordeel voor de Eigenaar ervan, dan
behalve wat Zijn ogen zien?

10

Rasji verklaart:
Naarmate het goede toeneemt – Wanneer Israel zijn daden verbetert.
vermeerderen zich te verbruikers – de gift van de beloning voor de
mitswot.
en wat is het voordeel voor de Eigenaar ervan – de Heilige,
gezegend is Hij, met al de verbeteringen van hun daden.
dan behalve wat Zijn ogen zien – dat Hij ziet dat zij onderdanig aan
Hem zijn, en Hij heeft voldoening [van het feit] dat Hij het geboden
[lett.: Hij zei] heeft en dat Zijn wil is uitgevoerd en zo is het ook met
de offers: Naarmate het goede toeneemt, vermeerderen zich de verbruikers – Naarmate zij meer vrijwillige offers brengen, zullen er
meer priesters komen om dat op te eten.

gc¬v" u k·ft«h vCr vo
" t u y$"gno
 t scº «gv ,"bJ veU,n!
 th
:iIJhk Ik jh$
" Bn" UB3bht rhJº gk
Zoet is de slaap van de arbeider, of hij nu weinig of veel eet,
maar de voldaanheid van de rijke laat hem geen rust om te
slapen.
11

Zoet is de slaap van de arbeider – Wie de grond bewerkt, slaapt en
hij geniet van zijn slaap, of hij nu veel of weinig eet, want hij is daar
altijd aan gewend (Rasji).
maar de voldaanheid van de rijke laat hem geen rust – Maar de
voldaanheid van de eigendommen van de rijke, die veel koopwaar
bezit, geven hem niet de rust om te slapen; de hele nacht ligt hij
daaraan te denken. En een andere verklaring: het jaar van diegene die
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God dient is zoet, of de dagen van zijn jaren nu weinig of veel zijn, hij
zal zijn beloning eten, degene die weinig jaren heeft, als degene die er
veel heeft. Mosjé leidde Israel veertig jaar en de profeet Sjmoeël leidde
hen tien jaar, en de Schrift stelde hen gelijk, dat wil zeggen, de één is
als de ander, zoals er gezegd is (Tehilliem 99:6): „Mosjé en Aharon
behoorden tot Zijn priesters en Sjmoeël was één van hen die Zijn
Naam riepen, enz.” Zo wordt het verklaard in Tanchoema (Ki Tissa 3)
(Rasji).
Maar de voldaanheid van de rijke – Degene die vele tradities
onderwees (Rasji).
laat hem geen rust om te slapen – In het graf, zoals er gezegd is (in
Sjier Hasjiriem 7:10): „Die de lippen van de slapende doet spreken.”
Iedere Torageleerde in wiens naam een traditionele wet wordt
geciteerd, diens lippen bewegen in zijn graf [Rasji van Tanchoema t.p.]
Overeenkomstig Rasji’s eerste verklaring parafraseert de Targoem: De
slaap van de man, die Hasjem dient met heel zijn hart, is zoet en hij
heeft vrede in zijn graf, of hij weinig jaren heeft geleefd of vele jaren,
want hij heeft de Heerser van het Universum gediend in deze wereld.
In de Komende Wereld zal hij zijn beloning krijgen voor het werk van
zijn handen en de wijsheid van de Tora van Hasjem voor een man die
rijk is aan wijsheid. Net zoals hij in deze wereld zich bezig hield en
zwoegde met studie [van Tora], zo zal dat op hem rusten in zijn graf,
en het zal hem niet verlaten, net zoals een vrouw haar man niet alleen
laat in zijn slaap.

uhkgc k rU$nJ rJ3
 «g Jn·
 (v" ,j"
" T h,h
 tr vkIj
º vgr JLh!ch
:I,grk
Er is een afschuwelijke ziekte, die ik gezien heb onder de
zon [en dat is] rijkdom die de eigenaar tot zijn eigen schade
vasthoudt.
Er is een afschuwelijke ziekte – Er is iets gruwelijks slechts dat ik

12

gezien heb (MD). Saädja Gaon en Sforno vertalen: Er is een
kwaad dat valt, d.w.z., dat het plotseling iemand overvalt.
die de eigenaar tot zijn schade vasthoudt – Zoals de rijkdom
van Korach, tengevolge waarvan hij hooghartig werd en
afdaalde in het graf (Rasji).
De Targoem interpreteert op vergelijkbare wijze: Er is een
gruwelijk kwaad, dat ik in deze wereld zag, onder de zon en er
is geen remedie voor: iemand die rijkdom vergaart en daar
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niets goeds mee doet. Aan het einde van zijn dagen zal die
rijkdom voor hem tot zijn schade bewaard blijven in de
Komende Wereld.
Metsoedat David verklaart: De rijkdommen werden vastgehouden door hun eigenaar en verlieten zijn domein niet, maar ze
werden niet vastgehouden ten goede, zodat hij daar voordeel
van zou hebben op het einde van zijn dagen, om ze na te laten
aan zijn erfgenamen, maar ze werden bewaard voor zijn nadeel,
want de mensen fabriceerden valse beschuldigingen tegen hem
en hij werd het voorwerp van martelingen.

IshC ih$tu iCº shkIvu g·r i"hb g C tUv v" rJ$
 «gv s3"ctu! dh
:vnUtn
en hij verliest die rijkdom bij een tegenslag, en hij zal een
zoon krijgen, en die heeft niets.

13

en hij verliest die rijkdom – Hij verliest ze ook tengevolge van het
kwaad dat zij op hem gebracht hebben, namelijk de false beschuldigingen, want hij verbraste zijn geld aan omkoopgeld, om zichzelf te
redden van de narigheid die hem overvallen was (MD).
en hij zal een zoon krijgen – Toen hij de rijkdommen nog bezat, had
hij nog geen zoon aan wie hij dat kon geven, maar nadat hij zijn
rijkdommen verloren had, kreeg hij een zoon maar nu had hij niets
meer voor hem of om voor hem na te laten (MD).
en die heeft niets – Zelfs niet de verdiensten van zijn vader (Rasji).
Sforno verklaart: en hij verliest die rijkdom door een slechte
gebeurtenis – En soms zelfs zonder iets kwaads, maar door een ongelukkige gebeurtenis, en hij zal een zoon krijgen – wanneer hij rijk is
en hij bezit niets meer – om hem na te laten en de rijke man zal
verdriet hebben om zijn zoon.

vnUt4 nU
 t·CJ F ,fkk cUJ
$ h oIr3g INº t iy
 Cn tmh r'J&tF!
" sh
:IshC Qk«HJ Ikº n&gc" t¬ht«k
Zo als hij kwam uit de buik van zijn moeder, zo naakt zal hij
terugkeren, net zoals hij gekomen is; niets van al zijn gezwoeg
zal hij met zich meenemen.

14

niets van al zijn gezwoeg zal hij met zich meenemen – Als hij sterft
zal hij geen enkele verdienste bij zich hebben van liefdadigheid die hij
met zijn geld gedaan had tijdens zijn leven (Rasji).
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Ikº iIr ,
 HvnU
" Q·kh iF tCJ ,$"Ngk
D F vkIj
º vgr v«zo"du! uy
:jU
" rk k«n&gH" J
Ook dit is een ziekmakende ellende, maar zoals het is
gekomen, zo zal het weggaan, dus wat heeft hij aan voordeel
behaald met al zijn loos gezwoeg?

15

Ook dit is, enz. – Zoals er hierboven (v. 12) gezegd is dat het iets
gruwelijk slecht is dat hij zijn rijkdom voor zichzelf houdt, zo ook is
het iets gruwelijks slecht dat hij zijn rijk niet kan behouden (MD).
zoals het is gekomen – dat geld, zo zal het weggaan (Rasji).

:;meu I$hk ju vCr v" x$"gfu k·ft«h QJ «j C" uhnhkF o$"D!zy
Ook zal hij al zijn dagen in duisternis eten en zal hij vol
ergernis, ziekten en boosheid zitten.
16

Ook zal hij ... in duisternis eten – Want hij was altijd bezig met zijn
zaken en had geen tijd om overdag te eten (MD).
en hij zal vol ergernis – Ten gevolge van zijn drukke zaken, want
daar ze zo talrijk waren, was het onmogelijk dat alles naar wens
verliep (MD).
ziekten – ziek van ergernis (MD).

,ITJ k ukIf
M
t k vphrJ&
 t cIy hbt: h,h
 trrJ&
 t vIB v!
 zh
rC"Px n Jn (: v,
" j" T" k«n&gH" J | Ikn&gkfC vcIy
A
,It4 r k u
:Iek j tU$vhF ohv«kBtv I$ki," brJ&
 t [uh3Hj]
" u3Hjh
" n
h
Zie hier, wat ik gezien heb: het is goed en mooi om te eten en
te drinken en om plezier te hebben dankzij al zijn inspanning
die hij zich getroost heeft onder de zon gedurende al de dagen
van zijn leven die God hem gegeven heeft, want dat is wat
hem is toebedeeld.
17

wat ik gezien heb – Wat ik begrepen heb. Ik zag in dat het goed was
voor een mens . . . (MD).
om te eten en te drinken en plezier te hebben – Door zich bezig te
houden met Tora, want dat is een goede gedachte; en men moet niet te
veel rijkdom vergaren, maar men moet tevreden zijn met wat hem is
toebedeeld, want dat is zijn deel (Rasji). Metsoedat David verklaart:
om goede daden en liefdadigheid te doen.
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met al zijn inspanning – Voor de rijkdom die hij verzamelde (MD).
al de dagen van zijn leven – Zo hoort hij te doen, al de dagen van zijn
leven die God hem gegeven heeft (MD).
wat hem is toebedeeld – Want al de rijkdom is zijn deel dat God voor
hem bestemd had en dus is het juist dat hij daarvan geniet en het
gebruikt voor liefdadigheid en er goede daden mee doet (MD).

ohxA fbU rJ «g4 Kohv«kB
 tv Iki," b rJ&t osX tvkF o"D!jh
v«Ez I·kn&gC" j«
" nG k u Ieº k j,
 t ,tGku UBN4 n k«'fBtk Iyh
4 k J v u
:thv ohv«kBt ,$"Tn"
Ook ieder mens aan wie God rijkdom en bezittingen gegeven heeft en hem de mogelijkheid gegeven heeft om daarvan
te eten en om zijn deel te krijgen en om gelukkig te zijn met
zijn werk, die heeft een geschenk van God [gekregen].

18

Ook ieder mens – Dit heeft betrekking op het einde van het vers,
namelijk dat het een geschenk van God is, dat wil zeggen, dat zelfs het
vermogen om te kunnen eten enz. een geschenk van God is, net zoals
de rijkdom zelf (MD).

vbg& n" oh3v«kBtv hCF uh·Hj" hnh,t r«Fzh vCº r v" t«k hF!
L yh
:ICk ,$"jn G C
Want hij zal zich herinneren dat de dagen van zijn leven niet
veel zijn, want God is getuige van de vreugde van zijn hart.

19

niet veel – Want er is geen lang leven in deze wereld (Rasji).
Want hij zal zich herinneren dat de dagen van zijn leven – Want ze
zijn weinig en niet veel, dus waarom zou men zich inspannen om veel
rijkdom te vergaren? Men kan zich beter inspannen gedurende zijn
leven met iets dat voor hem blijft in de Komende Wereld (Rasji).
Metsoedat David legt het vers andersom uit: Laat men zich realiseren
dat het leven maar kort is. Laat men zich daarom haasten om te profiteren van zijn rijkdom en goede daden doen en liefdadigheid geven
met een opgewekt hart terwijl hij nog leeft.
want God is getuige – De Heilige, gezegend is Hij, is hier een
eeuwige getuige van (Rasji).
van de vreugde van zijn hart – Dat hij zich erin verheugt om goed te
doen tijdens zijn leven, en ik zag in de Midrasj (Kohelet Rabba): Dit
heeft betrekking op Elkana, die Israel op de feestdagen leidde naar
Sjilo, hij bracht het elk jaar via een andere weg op, om die zaak bekend
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te maken en hen eraan te herinneren om de pelgrimstocht te maken.
Daarom prijst de Schrift hem (I Sjmoeël 1:3): „Deze man was gewend
om op vastgestelde tijden op te trekken uit zijn stad.” Ik geloof [lett.:
Ik zeg] dat deze Midrasj [gebaseerd is] op het eind van het vers: „want
God is getuige van de vreugde van zijn hart.” Dit is Elkana (Rasji).
getuige – Heb. vbg
& n" . Dit heeft als klinker een seggol [Rasji noemt dat
een pattag katan]. Daarom interpreteer ik het als een zelfstandignaamwoord, zoals (in Ijov 32:5): „want er was geen antwoord (vbg
& n)
" in de
mond van de drie mannen” (Rasji).
van de vreugde van zijn hart – dat hij blij was op de feestdag (Rasji).
Metsoedat David verklaart: opdat niet iemand zal denken: wie weet
wat er in iemands hart omgaat, of ik de geboden met vreugde deed?
Daarom staat er dat God, Die de gedachten van een mens kent, er een
getuige van is of hij de geboden met vreugde deed.

thv v$Cr"u Jn·
 (v" ,j"
" T h,h
 tr r$J&t vgº r Jh!t u
:ostvk"g
6 1 Er is kwaad dat ik gezien heb onder de zon en het komt
veel voor bij mensen.
en het komt veel voor onder mensen – Het treft veel mensen (Rasji).
Metsoedat David verklaart: het geeft hem veel verdriet.

UB4b ht u sIcA fu ohx4 fbU KrJ«
 g ohv«kB
X tv IkiT
 h rJ&t Jht!c
ohv«kB
 tv UB'yhk J"
 ht«ku v:Ut" ,
 hrJ&
 t k«Fn | IJ
 p"
 bk r$xj
:tUv gr h$kZju kc3v v$z UB·kft«
 h hrf b Jh$t h3F UBNº n k«ftB k
Een man aan wie God rijkdom en eigendom en eer geeft, en
zijn ziel ontbreekt niets van alles wat hij verlangt, maar God
geeft hem geen mogelijkheid om ervan te eten, maar een
vreemde man zal het eten; dit is leegheid en een ernstige ziekte.
2

rijkdom en eigendom: volgens de eenvoudige uitleg ervan moet het
worden geïnterpreteerd als zijn klaarblijkelijke betekenis (Rasji).
en eer – van andere mensen, hetgeen een mens opvrolijkt (MD).
en zijn ziel ontbreekt niets – Het ontbreekt zijn ziel aan niets dat hij
begeert, d.w.z., hij kan alles krijgen van zijn hartje begeert (MD).
maar God geeft hem geen mogelijkheid ervan te eten – Opdat hij
zich zou verheugen in zijn deel om voldoening te vinden in zijn
rijkdom- men, want hij streeft ernaar te onderdrukken en veel rijkdom
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te vergaren, zoals gezegd wordt (Hab. 2:5): „en hij is als de dood en
zal nooit verzadigd worden,” en God zal hem ook niet de macht geven
om liefdadigheid te bedrijven, om er in de toekomst van te eten, maar
een vreemde man zal dat geld nemen en er liefdadigheid mee doen en
er voordeel uit halen. De Midrasj Aggadah (Koh. Rabba, Yerushalmi
Horaiot 3:5) [legt het uit als verwijzend] naar woorden van de Tora
(Rasji).
rijkdom en eigendom en eer – Tanach, Misjna en Aggada (Rasji).
geeft hem niet de mogelijkheid – Aangezien hij geen [kennis van]
Gemara heeft verworven, heeft hij er bijgevolg geen voordeel van in
enige praktische instructie (Rasji).
dit is leegheid – Want het blijkt dat hij zich ten zeerste inspande om
een ongewenst doel te bereiken (Sforno).
en een enstige ziekte – Want soms gebeurt het omdat hij zijn familie
haat. Dit is een beschamende ziekte, hetgeen ook pijnlijk is, want hij
zondigt door dit te doen en het resultaat is dat hij zijn tijd verspeelt en
zich inspant om rijkdom te verkrijgen, met als enig resultaat dat hij
schuldig is aan wangedrag.

Uhv H J | c"ru vAh j h ,IC4 r" KohbJu vtX n Jht shkIhot!
 d
vrUceo"
 du vcIY
º vi
" n g"CG ,t
 «k IJp"
 bu uh:bJhn
h
:kpBv" UBNn cI$y hT r nE" t I·K v,hvt«k
Mocht een man honderd [kinderen] verwekken en vele jaren
leven, en hij zal veel hebben gedurende de dagen van zijn
jaren, maar zijn ziel zal niet verzadigd zijn van al het goede,
noch heeft hij een begrafenis gehad. Ik zei dat de doodgeborene beter is dan hij.

3

Mocht een man honderd [kinderen (Rasji) ] verwekken – die hem
plezier geven (MD).
en vele jaren leven (en hij zal veel hebben gedurende de dagen van
zijn jaren) – cr"u is een uitdrukking voor ‘voldoende’, een voldoende
mate van al het goede (Rasji).
maar zijn ziel zal niet verzadigd zijn – van dat goede, want hij is niet
tevreden met zijn deel, met datgene dat hij in zijn hand heeft (Rasji).
noch heeft hij een begrafenis gehad – Soms wordt hij gedood en de
honden eten hem op. Nou, al deze dingen worden gevonden bij Achav:
hij had vele zonen en hij had veel bezittingen, maar hij begeerde de
bezittingen van anderen en vond geen voldoening van zijn geld en de
honden verslonden hem (Rasji van Koh. Rabba). [Achav was de
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zevende koning van Israel, zie Melachienm I, 16.]
de doodgeborene is beter dan hij – Want de doodgeborene komt in
leegheid en gaat weer; hij heeft niets goeds gezien en begeert het ook
niet, dus hij hoeft niet bedroeft te zijn (Rasji). [Het is niet duidelijk wat
Rasji hier bedoelt. In Koh. Rabba staat: dit is de doodgeborene van een
hoer, die haar kind weggooid. Zelfs zo een doodgeboren kind is beter
dan die man.]

:vX f
D h I$nJ QJ «j c" U Q·kh QJ «j c" U tC kc$v"chF!
 s
Want hij komt in leegheid en gaat in duisternis, en in
duisternis is zijn naam bedekt.

4

Want hij komt in leegheid – Want dit doodgeboren kind kwam in de
wereld zonder van het begin iets goeds te bereiken en toen hij naar het
graf ging, ging hij in duisternis, d.w.z., niemand heeft hem gezien en
niemand kende hem en niemand zal zich hem herinneren. Het is alsof
zijn naam in duisternis gehuld is. Dit is een dichterlijke uitdrukking,
want in feite had hij geen naam (MD).

:vZ n vzk ,j$"
" b g·sh t«ku vtrt«k Jn$
 Jo"D!v
Bovendien zag hij nooit de zon, noch kende hij [die]; deze
heeft meer voldoening dan die.
5

Bovendien zag hij nooit de zon – Dat doodgeboren kind (MD).
noch kende hij [die] – Hij wist nimmer van het bestaan van enig
plezier dat ergens van te verkrijgen is. Daar dit zo is heeft hij geen
enkele reden om verdrietig te zijn over de goede dingen die hij niet
heeft en nooit heeft gezien. Maar de man die honderd zonen had, weet
wat goed is en wat hij mist. Bijgevolg is hij erg verdrietig (MD).

t3«k&v v·tr t«k vcIyu ohn&
"º gP" ohbJ ;k't v:hj UKt u! u
:Qk Iv k«$Fv" sjt oI$enkt
En als hij twee keer duizend jaar zou leven en geen plezier
had ervaren, gaan ze dan niet allemaal naar één plaats?

6

En als hij ... leeft – En als hij tweeduizend jaar had geleefd, welk
voordeel zou hij [daarvan] hebben, daar hij er geen enkel plezier van
had? Zal hij niet uiteindelijk tot stof terug keren zoals alle arme
mensen (Rasji)?
en geen enkel plezier hebben – [lett.: hij zag niets goeds] Hij had er
geen enkel plezier in (MD).
gaan niet allen naar één plaats? – Wat voor plezier had hij van zijn
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lange leven? Wanneer hij sterft, keert hij dan niet terug tot stof, zoals
ieder ander mens? Want iedereen gaat uiteindelijk naar de zelfde
plaats, namelijk het graf, hij eveneens (MD).

:tk N, t$«k JpBvo"
" du Uvh·pk ostv k$"n&gkF!z
Al iemands gezwoeg is voor zijn mond, en is de eetlust [dan]
nog niet verzadigd?

7

Al iemands gezwoeg – is voor zijn mond, opdat hij daar nut van zal
hebben en zal eten in deze wereld en in de volgende, maar deze
verkrijgt geen nut tijdens zijn leven (Rasji).
en de eetlust is nog niet verzadigd – Dit is een vraag: maar deze –
heeft hij zelfs zijn behoeften niet bevredigd met een klein pleziertje?
Dit is vergelijkbaar (met Sjemot 15:9): „ik zal mijn lusten aan hen
bevredigen ( ha p"
 b «unt kN T ),” een uitdrukking voor het hebben van
voldoening, en daar dit zo is... (Rasji).

sd$b Q«k&
 vk" g" sIh
º hbgK vn" kh·xF vi
" n ofjk r$,IHvn" h3F!j
:ohH j" v"
Want wat is het voordeel van de wijze boven de dwaas? Wat
heeft de arme man die weet hoe hij met de levenden moet
omgaan [minder]?
8

Want wat is het voordeel – Welk voordeel had hij van zijn wijsheid,
meer dan die van een dwaas? (Rasji).
Wat heeft de arme man – voor voordeel boven de rijke man, die geen
voldoening heeft? Ook hij weet hoe om te gaan met het leven. Een
andere verklaring: en ook de ziel wordt nimmer verzadigd voor de
Komende Wereld, want zie, hij heeft bij zijn leven nooit goede dingen
gedaan (Rasji).
Metsoedat David verklaart: en ook de ziel moet niet worden afgesneden. Men moet zijn ziel bewaken, opdat die niet wordt afgesneden
ten gevolge van de straf van kareet [uitroeiing]. Hij moet liefdadigheid
geven van zijn bezittingen, ten einde verdienste te hebben voor zijn
ziel.

:jU
" r ,U$grU kcv v$zo"D Jp·bQk&vn oh"bhg v$tr n" cIy!
3 y
Het is beter wat hij met zijn ogen ziet dan datgene wat zijn
eetlust gaat stillen; ook dit is leegheid en frustratie.

9

Het is beter – Het zou beter en verstandiger zijn voor deze persoon
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om zijn rijkdom te bekijken met de blik van zijn ogen, dan voedsel en
drank, dat zijn lichaam ingaat. Een andere verklaring: Deze persoon
prefereert en het lijkt hem beter en gepast voor hem om zijn ogen te
volgen, om te roven en te onderdrukken, dan zijn ziel te volgen, dat hij
zijn verstand niet zijn ziel laat volgen als hij sterft (Rasji).
Ook dit is leegheid – Dit is wat gegeven wordt aan een slecht mens
(Rasji). Metsoedat David verklaart: Het zou goed zijn voor iemand om
met zijn ogen te zien waar zijn ziel heengaat na zijn dood, d.w.z., waar
de ziel van de rechtvaardige heengaat en waar de ziel van een slecht
mens gaat. En hij zou bijgevolg het verschil weten en zijn wegen
verbeteren.
Ook dit is leegheid – Maar in feite is ook dit leegheid, zonder enig
nut, want dan zou hij de Alomtegenwoordige dienen op de voorwaarde dat hij beloning zal krijgen en zichzelf spaart van straf. Maar
het is beter om Hem te dienen zonder een beloning te verwachten
(MD).
en frustratie – Hier zal hij frustatie door voelen, wat ongewild dient
hij nu God, alleen maar uit liefde voor de beloning en angst voor straf.
Als hij echter de Alomtegenwoordige zou dienen uit liefde, zou hij dat
uit eigen vrije wil doen (MD).

o·st tUvr
 J&
 t gsIbu Inº J tre b rcF v:hv(v
 n!
" h
:UBN n [;hET" J we] ;hETv
" J og ihsº k k"fUht«ku
Wat was, zijn naam werd al genoemd, en het is bekend dat
hij een man is, en hij zal niet kunnen strijden met hem die
sterker is dan hij.

10

Wat was, zijn naam werd al genoemd – De achting en de grootheid
die hij had tijdens zijn leven. Zijn naam was al bekend, d.w.z., dat is al
geweest en voorbij. Hij had al naam gemaakt in zijn kantoor, maar dat
is nu voorbij, het was bekend dat hij een mens was en niet God, en zijn
einde was dat hij stierf en hij zal niet in staat zijn de strijden met de
doodsengel, die sterker is dan hij (Rasji).

:ostk r,«Hvn" kc·v ohCr n" vCr v" oh$rcSJ
 h h3F!th
Want er zijn veel dingen die leegheid vergroten; wat blijft er
over voor een mens?
11

Want er zijn veel dingen – waarmee hij zich tijdens zijn leven heeft
beziggehouden, zoals spelen van de koningen: apen, olifanten en
leeuwen. Zij vergroten leegheid voor hem en wat blijft er voor hem
over als hij sterft? (Rasji). Metsoedat David verklaart: Inderdaad, er
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zijn vele opmerkelijke dingen die deze persoon in zijn leven gepresteerd heeft, maar ze hebben allemaal leegheid vergroot, want ze zijn
tijdelijk.
wat blijft er over voor een mens – Welk voordeel heeft een mens met
zijn menselijkheid, giften met superieure intelligentie boven alle
levende wezens? (MD)

Ik c v h$H jh
" n
 h r3"Px n oh:H j" C" osA tk cIYv
4 n" K"gsIhh
 n hF!ch
,j$"
" T uhr&jt" v$hv H vn" osº tk shD"hhn rJ&
 t k·MF" oG&gh" u
:Jn (v"
Want wie weet wat goed is voor de mens tijdens zijn leven,
het aantal dagen van zijn leven in leegheid, dat hij ze doet als
een schaduw, want wie zal de mens vertellen wat er na hem
zal zijn onder de zon?
12

Want wie weet – Want wie weet [wat] goede daden [zijn] en wat een
mens zou moeten doen tijdens zijn leven zodat het goed zal zijn voor
de eeuwige wereld? (Rasji). Metsoedat David verklaart: D.w.z., slechts
weinig mensen begrijpen wat goed is voor de mens om te doen tijdens
zijn leven, gedurende het aantal dagen van leegheid, die hem door de
Hemel zijn gegeven.
het aantal dagen van zijn leven in leegheid – Dat aantal is klein
(Rasji).
dat hij ze doet – Die daden, in de korte tijd dat hij leeft, want deze tijd
is zo kort als de schaduw van een voorbij vliegende vogel. En hoewel
Sjlomo zegt: „als een schaduw” in het algemeen en niet specificeerde
of hij de scahduw van een palmboom, of de schaduw van een muur
bedoelt, die permanent zijn, zijn vader David had dat al gespecifeeerd
[in Teh. 144:4]: „Zijn dagen zijn als een vluchtige schaduw.” Dat is de
schaduw van een vliegende vogel. Zo wordt het in de Midrasj [Koh.
Rabba] geïnterpreteerd (Rasji). Metsoedat David verklaart: Dat hij
deze dingen de hele tijd mag doen terwijl hij leeft en dat hij daarvan
niet moet rusten, zoals een schaduw, die nooit rust, maar zich
voortdurend uitspreidt van plaats naar plaats wanneer de zon daalt.
Daar maar weinig mensen dit begrijpen, heeft de mens geen voordeel
men zijn menselijk, superieur intellect (MD).
want wie zal de mens vertellen – hoe de rijkdom die hij vergaard
heeft door onderdrukking na zijn dood voor zijn zonen zal overblijven
onder de zon? (Rasji).

62

