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Inleiding 

Victor Frankl was ’n Weense psigiater wat as Jood tydens die 

Tweede Wêreldoorlog drie jaar lank oorleef het in die berugte Nazi-

konsentrasiekampe in Dachau en Auschwitz. Hy het daarna ’n boek 

geskryf met die titel Man’s search for meaning.  In die boek vertel 

hy hoe hy, toe hy in 1942 gearresteer is besig was met sy doktorale 

tesis. Dit was die werk van baie jare en hy het dit met hom 

saamgeneem. Hy het net een kopie daarvan gehad. 

By die kamp aangekom moes die gevangenis al hulle klere uittrek en is al hulle besittings afgeneem. 

Ten spyte van al sy pleidooie is ook sy tesis weggeneem en vernietig. Frankl het oorgebly met net sy 

bril, en aan sy andersins naakte liggaam, ’n dooie man se ou verflenterde jas. Toe hy sy hand in die jas 

se sak steek, het Frankl  ’n ou Joodse gebed vir sterwendes daarin gekry. 

Hy skryf dat hy skielik besef het dat hy toe afgebreek was tot by die mees 

basiese elemente van lewe. In daardie situasie het hy niks oorgehad nie, 

behalwe God en sy gesindheid teenoor sy omstandighede. In die bestaan 

wat nou vir hom voorgelê het, met die byna voldonge feit dat hy uiteindelik 

in die gaskamers sou sterf, was daar geen sin aan sy bestaan nie. 

Dit is toe dat daar ’n geweldige insig gekom het: Dit help nie om te vra watter 

sin het die lewe nie. Daarop is daar geen antwoord nie. : Vra eerder watter 

sin jy aan die lewe gee. 

Dit was die slotsom wat Frankl, ten spyte van die donker toekoms en die haglike omstandighede 

rondom hom, aan die lewe gehou het. Wanneer hy enigsins kon, buite die uitmergelende werksure, 

het hy in die kamp geselsies aangeknoop met wanhopige gevangenis. Sy doel was om, waar hy kon, 

mense te help om geestelik gesond te bly midde in hulle onmenslike situasie. Hy het hulle – en 

daardeur homself – probeer inspireer om ’n klein bietjie sin te gee aan die sinnelose wêreld waarin 

hulle gedompel was. 

Op gesteelde flentertjies papier, met ’n ou potlood, het hy sy waarnemings en teorieë neergeskryf en 

gebêre. Later sou hy dit in sy verdere studie en boeke gebruik. Frankl is bekend vir vorm van 

eksistensiële psigoterapie wat hy ontwikkel het, logoterapie. Dit is gegrond op die uitgangspunt dat 

die onderliggende behoefte van elke mense is om die betekenis in hulle bestaan te vind – of eerder 

daaraan te gee, soos hy geglo het. 

Hoewel sy ouers en verwagtende vrou in die kampe omgekom het, het Victor Frankl oorleef. Na sy 

vrylating het hy geweier om toe te gee aan selfbejammering oor sy geruïneerde persoonlike en 

akademiese lewe. Hy het teruggekeer na Oostenryk, weer begin studeer, sy proefskrif oorgedoen en 



uiteindelik professor in neurologie en psigiatrie aan die Universiteit van Wenen se mediese skool 

geword. 

’n Verhaal van iemand wat in die moeilikste omstandighede denkbaar, sin in die lewe gevind het. Ons 

het ’n tweede verhaal vanoggend gelees. Dit is die verhaal van die Prediker wat in ideale  

omstandighede baie skepties was oor die sin van die lewe. Maar darem ook op die ou end die sin van 

die lewe ontdek. 

Die Prediker se verhaal is heel anders as die van Victor Frankl. 

 Hy was ryk. Skatryk. Die rykste wat daar was. Hy het meer geld as enige iemand anders. Hy 

besit plase. Ja, baie beeste en skape. Hy besit wingerde en vrugte boorde. Hy het talle mense 

wat vir hom werk. 

 Hy was besig.  Baie besig. Hy bou damme om voorsiening te maak vir water vir sy vrugteboorde 

en wingerde. Hy bou huise vir homself en sy werkers. Hy kan nie voorbly met die nuwe 

ondernemings wat hy aanpak nie. 

 Hy was slim. Baie slim. Die slimste wat daar was. 

 Hy geniet homself. Hy geniet hom gate uit. Hy kan partytjie hou. Hy hou van plesier. Hy het sy 

eie sangers en sangeresse om hom te vermaak. Hy het volop drank., Ja, selfs ’n klomp mooi 

meisies om hom. 

 En dan was hierdie skatryk, besige, slim man wat kan partytjie hou nog op die koop toe die 

koning. 

’n Mens wil amper sê: kan een mens so gelukkig wees! 

En tog is die ondenkbare dat hierdie man nie gelukkig is nie. Tussen al sy geluk en voorspoed soek hy 

na die sin van die lewe. Hy soek iets om sy lewe die moeite werd te maak. Hy beleef sy eie lewe as ’n 

gejaag na wind. Geen een van die dinge wat hy doen gee aan hom lewensin nie. Hy is vasgevang in ’n 

leë, betekenislose bestaan. 

Sy rykdom maak nie sy lewe sinvol nie. Al sy goud en silwer, sy geld maak nie sy lewe betekenisvol nie. 

Sy besittings en sy plase, sy vee en wingerde en vrugteboorde, maak nie sy lewe die moeite werd nie. 

Dieselfde geld van al die mense wat vir hom werk, eintlik maar aan hom behoort. Sy slawe verskaf ook 

nie aan hom die antwoord op ’n sinvolle lewe nie. 

Dieselfde kan van sy besige program gesê word. Al is hy elke dag bedrywig en besig met al die 

ondernemings wat hy aanpak. Al moet hy rondjaag om al sy verpligtinge as koning na te kom. Al gee 

hy aandag aan sy veeboerdery, sy wingerdboerdery, sy vrugteboorde. Al is hy besig om damme en 

huise te bou. ’n Besige lewe gee nie sin aan sy lewe nie. 

Selfs sy kennis, sy meerdere insig in die lewe en die lewensvraagstukke los sy probleem nie op nie. Al 

sit hy ure lank en peins en lewenswyshede en uitdink, voel sy lewe nie minder as ’n gejaag na wind 

nie. Al is sy wysheid tot groot voordeel van sy onderdane en beteken sy insig baie vir hulle, voel sy 

lewe steeds nutteloos en leeg.    

Al die gesellighede, die partytjies met die drank en musiek, selfs die mooimeisies om hom bied nie die 

oplossing nie. Dit alles gee vir hom groot plesier. Hy erken dat hy hom selfs oorgegee het aan die 

plesier. Hy het gedink dit is sy reg, sy beloning vir sy suksesvolle en hardewerkende lewe. Hy gun dit 



vir homself. Hy voel hy verdien dit en is geregtig daarop. Maar helaas, ook dit maak nie sy lewe minder 

van ’n gejaag na wind nie. Dit voel steeds vir hom sinneloos. 

’n Mens voel dat jy darem graag met hierdie man in gesprek sal wil tree. Jy sal hom graag wil aanvat 

oor sy siniese uitkyk op die lewe. Wat te erg is, is darem te erg. Hy moet dalk maar eerder sy seëninge 

tel en dankbaar wees vir al sy voorspoed. Ek meen, daar is darem baie wat baie slegter af is as hy en 

met baie minder klaarkom. Hy kla darem nou waarlik met die witbrood onder die arm. 

As ’n mens die res van Prediker lees, raak dit nog erger. Vir twaalf hoofstukke aanmekaar gaan hy 

voort op dieselfde trant. Hy hou net aan en aan op sy siniese wyse elke moontlike dingetjie in die 

daaglikse lewe as sin- en betekenis af te maak. Julle kan gerus die res van die boek Prediker gaan lees. 

Tot hy skielik in hoofstuk 12 vers 13 by sy gevolgtrekking kom. En as ’n mens sy gevolgtrekking lees, 

dan verstaan jy skielik baie meer van sy siniese relaas in die boek. Dan gaan daar vir jou lig op en wil 

jy met hom saamstem. Kom ons lees  prediker 12:13-14. 

Die gevolgtrekking waarby die Prediker uitkom is dat ’n lewe wat aan God gewy is, is sinvol. ’n Lewe 

waarin God gedien word en wat gehoorsaamheid aan God najaag is die moeite werd. 

Ons sou dit ook anders kon stel. ’n Lewe sonder God is ’n gejaag na wind. Al sou iemand hoe besig 

wees, al sou hy hoe ryk wees, al sou hy hoeveel genot en plesier uit die lewe put, al sy hy al die wysheid 

besit – sonder God is dit sinloos en leeg. God maak ’n mens se lewe sinvol en betekenisvol. 

Hierdie wysheid het die Prediker jare, eeue terug ontdek. Hierdie wysheid is vandag nog net so waar. 

Dit geld ook vir die lewe in die een en twintigste eeu. As God nie ’n werklikheid in jou lewe is nie, dan 

is jou lewe sinloos en leeg. Dan is dit ’n gejaag na wind. As God wel ’n werklikheid is in jou lewe, dan 

leef jy ’n betekenisvolle lewe. ’n Kwaliteit lewe is ’n lewe van vrede met God. 

Hierdie waarheid word ook geleer in die  Heidelbergse Kategismus.   In die eerste Sondag word die 

vraag gevra:  Wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? En dan kry ons die antwoord:  Dat ek met 

liggaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue Verlosser Jesus Christus 

behoort. 

Ons lewens is en word die moeite werd as ons vir God lewe. Dan is ons lewe wat God bedoel het dit 

moet wees.  Dan beantwoord ons aan die doel waarvoor God ons geskep het. Kom ek verduidelik dit 

met ’n voorbeeld: As ek vir my die mooiste en duurste motor koop en ek trek dit in die motorhuis en 

laat dit net daar staan en gaan bewonder elke dag ’n paar keer die motor, maar ek ry nooit daarmee 

nie, beantwoord die motor nie aan die doel waarvoor dit gemaak is nie. ’n Motor is gemaak om te ry. 

En as dit nie ry nie, is dit nutteloos. 

Net so met ’n mens wat God nie ken en dien nie. Ons is gemaak om God te dien. Doen ons dit nie, is 

ons net so doelloos soos daardie motor. ’n mens se lewe het sin en betekenis as jy aan jou doel 

beantwoord. Ons doel is om God te dien. 

Tog is daar iets anders wat ons moet raaksien. Dit is die belangrikheid van ons daaglikse lewe. Iemand 

wat God nie ken en dien nie se daaglikse lewe is ’n gejaag na wind. Dit is doelloos en sonder betekenis. 

Maar iemand wat God ken en dien se daaglikse lewe kry ’n nuwe betekenis. Dit word godsdiens. So ’n 

daaglikse lewe is diens aan God. So ’n daaglikse lewe word die manier waarop God gedien word. 



Met ander woorde: ons moet nie na aanleiding van die Prediker sê en leer dink dat ons daaglikse lewe 

onbelangrik en ’n lastigheid is nie. Ons mag nie ons daaglikse lewe stel as iets wat teenoor God en ons 

diens aan God staan nie. Ons moet raaksien dat as ek God dien, my daaglikse lewe juis die plek en tyd 

is waar ek dit moet doen. Dan is my werk, my ontspanning, my geld, my besittings die dinge waarmee 

en waardeur ek God dien. 

As ek werk, dan werk ek vir God. Daarom is ons elkeen se werk ’n roeping. God het ons daarvoor 

geroep en wil ons daar gebruik. Maak nie saak watter werk ons doen nie, daar moet ons vir God dien. 

Dit geld ook vir die res van ons lewe: ons gesinslewe, ons ontspanning, ons vakansie, ons sport, ons 

stokperdjie. Selfs as ons partytjie hou, dien ons vir God. 

Die kern van die Prediker se gevolgtrekking is dat ander dinge nie jou lewe sinvol maak nie. Jou lewe 

word sinvol as jy in verhouding met God leef. Al die sinnelose dinge waarvan die Prediker praat word 

sinvol en kry betekenis as jy daarmee God dien. Emil Brunner het dit soos volg gestel: “God doen, hier 

en nou, deur elkeen van ons iets baie spesifiek, iets wat niemand anders op enige ander tyd of op 

enige ander plek sou kon doen nie.” 

Diens aan God en diens aan mekaar kan uiteraard nie geskei word nie. ’n Mens dien juis vir God deur 

ander te dien. Jou diens aan God raak grond deur ander te dien. Daarom word ’n sinvolle lewe geleef 

in verhouding met ander mense.  Kingman Bruster gee dit soos volg weer: “Die sinvolheid of leegheid 

van ’n mens se lewe word gemeet aan die mate waarop jou lewe ’n impak gehad het op die van ander. 

Slot 

Dit wat die Prediker ontdek het, is presies wat Victor Frankl ontdek het. Die vraag is nie: Watter sin 

het die lewe nie. Die vraag is: Watter sin jy aan die lewe gee. Ons gee sin aan die lewe as ons vir God 

dien en in verhouding met Hom lewe. 

 

 


